OBEC JAKUBOVA VOĽA
Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves
J

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli,
ktoré sa uskutočnilo dňa 09. 03. 2021 o 17 00 hod.
Miesto konania:

Sála kultúrneho domu

Prezenčná listina:
Meno a priezvisko

Funkcia

Prítomnosť

Čas

Ing. Peter Ďuriš

poslanec

prítomný

17 00 hod. – 18 00 hod

Ladislav Futej

poslanec

prítomný

17 00 hod. – 18 00 hod

Ing. Vladimír Mačo

poslanec

prítomný

17 00 hod. – 18 00 hod

Mgr. Ivan Minárik

poslanec

prítomný

17 00 hod. – 18 00 hod

Ing. Stanislav Rimský

poslanec

prítomný

17 00 hod. – 18 00 hod

prítomná

17 00 hod. – 18 00 hod

hlavná kontrolórka
prítomná
obce

17 00 hod. – 18 00 hod

Poslanci:

Za obecný úrad:
Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Ing. Alžbeta Semanová
Priebeh rokovania
1. OTVORENIE ZASADNUTIA
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce
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Zápis z rokovania:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli otvorila a viedla starostka obce
Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala všetkých prítomných. Starostka konštatovala, že
počet prítomných poslancov je päť a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom. K navrhovanému
programu nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie č. 341/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v tomto znení:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o vykonaných kontrolách na OcÚ Jakubova Voľa v roku 2020
5. Informácia o výsledku hospodárenia za rok 2020 a rozpočtové opatrenia 17/2020 a
18/2020
6. Žiadosť o zabezpečenie prístupovej cesty k pozemku p.č.195/1 – doplnenie
7. Žiadosť o dotáciu na spolufinancovanie CVČ ZŠ Lipany a CVČ ZŠ Pečovská Nová
Ves
8. Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby –
neverejný poskytovateľ
9. Vysporiadanie pozemkov v lokalite IBV k Rožkovanom na vybudovanie
odvodňovacieho kanála zrážkovej vody – doplnenie
10. Žiadosť o vybudovanie optickej siete Ftth – Jakubova Voľa
11. Rôzne
12. Diskusia a interpelácia poslancov
13. Záver
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing.
Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie schválené.
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2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania:
Za zapisovateľa bol starostkou obce určený Mgr. Ivan Minárik a za overovateľov
zápisnice boli určení poslanci Ing. Vladimír Mačo a Ing. Stanislav Rimský.
3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania:
Do návrhovej komisie bol navrhnutý poslanec: Ing. Peter Ďuriš a Ladislav Futej.
Návrh na uznesenie č. 342/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Ďuriš a Ladislav Futej
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing.
Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie schválené.
4. SPRÁVA O VYKONANÝCH KONTROLÁCH NA OCÚ JAKUBOVA VOĽA
V ROKU 2020
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Alžbeta Semanová

hlavná kontrolórka obce

Útvar/Orgán
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Zápis z rokovania:
Hlavná kontrolórka obce v priebehu hodnoteného obdobia vykonávala kontrolnú
činnosť, rozsah ktorej jej vyplýva z príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení. Táto
činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2020, ktorý bol
schválený obecným zastupiteľstvom. Kontrolná činnosť bola zameraná na kontrolu došlých
a odoslaných faktúr, finančnú kontrolu a vnútornom audite, rozpočet obce. správa o
vykonaných kontrolách za rok 2019.
V hodnotenom období boli spracované a predložené na rokovanie obecného
zastupiteľstva :
- stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Jakubova Voľa za rok 2019
- stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci
- stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
- návrh kontrolnej činnosti na rok 2021.
Pri kontrole neboli zistené nedostatky. Žiaden s poslancov nemal doplňujúce otázky.
Návrh na uznesenie č. 343/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na

vedomie

správu o vykonaných kontrolách na OcÚ Jakubova Voľa v roku 2020
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing.
Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie bolo schválené.
5. INFORMÁCIA
O VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA
A ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 17/2020 A 18/2020
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

ZA

ROK

2020

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala o stave finančných prostriedkov na začiatku roka 2021.
Predtým zhodnotila celkové príjmy v roku 2020, ktoré boli v objeme 284 905,27 € a celkové
výdavky v objeme 202 902,11 €.
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Rozdiel príjmov a výdavkov predstavoval čiastku 82 003,16 €. Z tejto sumy bol vylúčený
zostatok nevyčerpanej dotácie poskytnutej na výstavbu multispoločenského centra v sume 47
926,82 €, ďalej zostatok nevyčerpanej dotácie na stravu predškolákov v sume 663,60 € a
zostatok preplatkov za stravu v MŠ v sume 56,38 €.
Po odpočítaní vyššie uvedených cudzích zdrojov hospodárenie obce za rok 2020 skončilo s
prebytkom v sume 33 356,36 €.
Prebytok bude odvedený do rezervného fondu, ktorého stav bude nasledovný:
Stav RF k 31.12.2020:
51 610,11 €
Prebytok za rok 2020:
33 356,36 €
RF spolu :
84 966,47 €
Prostriedky rezervného fondu budú slúžiť hlavne na spolufinancovanie:
1. výstavby multispoločenského a kultúrneho centra,
2. cyklotrasy EUROVELO 11
V roku 2021 okrem vyššie uvedených investičných akcií je potrebné opraviť miestnu
komunikáciu k domu č. 1, vybudovať odvodňovací kanál zrážkovej vody a vybudovať
infraštruktúru v IBV k Rožkovanom.
Rozpočtové opatrenie č. 17 – v tomto rozpočtovom opatrení bolo do rozpočtu :
- v príjmovej aj výdajovej časti zapojená refundácia výdavkov súvisiacich s testovaním na
COVID 19,
- vo výdajovej časti zapojené čerpanie úveru, ktorý obec dostala v súvislosti s výpadkom
podielovej dane,
- vo výdajovej časti rozúčtované výdavky súvisiace s výstavbou multispoločenského centra.
Rozpočtové opatrenie č. 18 - je to posledné opatrenie v roku 2020, kedy sa upravovali položky
na skutočné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov.
Rozpočet zostal vyrovnaný.
Žiaden z poslancov nemal otázky.
Návrh na uznesenie č. 344/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
berie na

vedomie

informácie o výsledku hospodárenia za rok 2020 a rozpočtové opatrenia 17/2020 a 18/2020.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing.
Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie bolo schválené.
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6. ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE PRÍSTUPOVEJ CESTY K POZEMKU p.č.195/1
– DOPLNENIE
Predkladatelia:
Meno
Funkcia
Útvar/Orgán
Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce informovala prítomných poslancov o doplnení žiadosti pána Ing.
Rimského ohľadom zabezpečenia prístupovej cesty k jeho pozemku, keďže sa predmetný
pozemok nachádza na druhom brehu potoka Kohút v intraviláne obce. Vlastník bol vyzvaný
o doplnenie žiadosti. Vlastník pozemku predložil spolu so žiadosťou aj dve alternatívy prístupu
na pozemok doplnenú o jednoduchý nákres. Prvá alternatíva ako ju navrhuje vlastník je
vybudovanie nového prístupového mosta vo vzdialenosti 3-4 metre od existujúceho mostného
prepojenia pre chodcov v smere proti prúdu. Druhá alternatíva je rozšírenie už jestvujúceho
mostného prepojenia pre chodcov v smere proti prúdu toku.
Mgr. Minárik – podľa predložených alternatív, by bola pre vlastníka určite lepšia alternatíva, čo
sa týka financií, rozšírenie už jestvujúceho mostíka. Ak bude zabezpečený bezproblémový
prechod pre chodcov a doložený projekt pre výstavbu, nevidí dôvod brániť tomuto prístupu
k pozemku.
Ing. Mačo – Obec ani poslanci obecného zastupiteľstva nemôžu súhlasiť alebo nesúhlasiť
s predloženými variantmi je potrebné postupovať podľa stavebného zákona, stavebný úrad
posúdi či bude potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie drobnej stavby. Pre posúdenie
bude potrebné vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov. PD musí spracovať odborne spôsobila
osoba, ktorá odporučí variant pre realizáciu.
Poslanci sa dohodli, že predbežne súhlasia s variantom rozšírenia existujúceho mostíka
pre chodcov.
Návrh na uznesenie č. 345/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
berie

na

vedomie

doplnenú žiadosť Ing. Františka Rimského.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

4

Proti

0

Zdržal sa

1

Meno
Ladislav Futej, Ing. Peter Ďuriš, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik

Ing. Stanislav Rimský

Uznesenie bolo schválené.
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7. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA SPOLUFINANCOVANIE CVČ ZŠ LIPANY A CVČ
ZŠ PEČOVSKÁ NOVÁ VES
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce predložila žiadosť CVČ mesta Lipany a CVČ obce Pečovská Nová Ves.
Mesto Lipany žiada 3,15 €/mesiac/žiaka. Žiadosť bola doplnená o vysporiadane nepoužitých
finančných prostriedkov z dôvodu prerušenia činnosti CVČ za dva mesiace. Obec Pečovská
Nová Ves žiada 4,00/mesiac/žiaka.
Mgr. Minárik – sa informoval ako sa využili finančné prostriedky v CVČ Pečovská Nová Ves
keďže v roku 2020 bola krúžková činnosť prerušená spolu na 4 mesiace. Vo vyúčtovaní mesta
Lipany je uvedené, že sa vrátia nevyužité prostriedky za dva mesiace.
Ing. Sasaráková – odpovedala, že CVČ mesta Lipany použilo financie z dvoch mesiacov na
nákup dezinfekcie a financie z ďalších dvoch mesiacov nám vrátili. Ako je to v CVČ obce
Pečovská Nová Ves nevie, ale bude sa informovať.
Návrh na uznesenie č. 346/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
s ch v a ľ u j e
a) poskytnutie finančných prostriedkov na školské zariadenie CVČ pri ZŠ v Pečovskej Novej
Vsi vo výške 4,00 € na jedného žiaka na kalendárny mesiac,
b) poskytnutie finančných prostriedkov na školské zariadenie CVČ pri ZŠ Hviezdoslavova 1
a ZŠ Komenského 113 v Lipanoch vo výške 3,15 € na jedného žiaka na kalendárny mesiac.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ing. Stanislav Rimský, Mgr. Ivan Minárik,
Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo,

Proti
Zdržal sa
Uznesenie nebolo schválené.
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8. ŽIADOSŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PREVÁDZKU POSKYTOVANEJ
SOCIÁLNEJ SLUŽBY – NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov o žiadosti neverejného poskytovateľa sociálnej
služby Seniorvital, n.o. Sabinov. Organizácia podľa priloženej zmluvy požaduje 30 € na osobu
a mesiac. V súčasnosti máme v tomto zariadení umiestnených 3 občanov.
Mgr. Minárik – opýtal sa či je možné postupovať podobne ako pri predošlých dotáciách, ktoré
sa poskytovali z rozpočtu obce iným organizáciám, t.j. po tretinách.
Hlavná kontrolórka obce mu odpovedala, že aj keď je to forma dotácie, nepostupuje sa podľa
VZN obce ako v predošlých žiadostiach, ale podľa osobitného zákona o sociálnych službách.
Čo sa týka predmetnej sumy má informácie, že na rozdiel od okolitých miest a obci je veľmi
výhodná.
Ing. Mačo sa informoval, či klienti majú ešte trvalý pobyt v obci, ak áno obec dostáva na nich
dotáciu a preto je potrebné uhradiť požadovanú dotáciu.
Návrh na uznesenie č. 347/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
s ch v a ľ u j e
finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre neverejného poskytovateľa
Seniorvita, n.o. Sabinov vo výške 30,00/klient/mesiac.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing.
Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie bolo schválené.
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9. VYSPORIADANIE POZEMKOV V LOKALITE IBV K ROŽKOVANOM NA
VYBUDOVANIE ODVODŇOVACIEHO KANÁLA ZRÁŽKOVEJ VODY –
DOPLNENIE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce

Zápis z rokovania
Starostka obce poslancov informovala o tom, že bol opäť oslovený pán Ing. A. Kropúch,
ktorý je splnomocnený jednať za vlastníkov predmetných pozemkov s požiadavkou, ktorá bola
vznesená na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Požiadavka OZ bola, aby sa
vymenili parcely rodiny Kropúchovej za parcely obce Jakubovej Vole bez doplatku tak ako
bolo dohodnuté.
Odpoveď zaslal pán Kropúch 4.3.2021 v písomnej forme, kde píše, že spoluvlastníci s návrhom
obce Jakubova Voľa nesúhlasia. Dôvodom je veľký nepomer hodnoty a rozsahu pozemkov.
Navrhujú preto zámenu predmetných pozemkov rodiny Kropuchovej (v rozlohe 2839 m2) za
pozemky obce Jakubova Voľa a to EKN 407/2 s plochou 720 m2 a EKN 408/2 s plochou 3267
m2 .
Starostka obce sa vyjadrila, že vzhľadom k tomu, že daný problém sa rieši už veľmi dlho
a podmienky sa stále menia, je potrebné nájsť prijateľné riešenie, aby sa konečne mohlo
pristúpiť k spracovaniu dokumentácie pre stavebné povolenie. V prípade, že nenájdeme
prijateľné riešenie na vysporiadanie pozemkov pre vybudovanie odvodňovacieho kanála,
vybudujeme vodu, kanál, plyn, elektrinu a osvetlenie na pozemkoch, ktoré už obec má vo
svojom vlastníctve. Ale tým nevyriešime dlhoročný problém so zrážkovou vodou, ktorá bude
domy v novej výstavbe aj naďalej zaplavovať.
Ing. Mačo – poznamenal, že nie všetky pozemky, ktoré uviedol pán Ing. Kropúch prešli do
vlastníctva obce tak ako uviedol.
Futej – sa pýtal pán Mača kedy bol vybudovaný kanál smerom k Toryse, odpoveďou bolo, že to
bolo ešte za jeho predchodcu, asi v roku 1995.
Ing. Ďuriš – navrhol odkúpenie všetkých pozemkov, pretože toto rokovanie už trvá veľmi dlho
a už niekoľko rokov sme sa v tomto smere neposunuli. Navrhuje odkúpiť pozemky podľa
znaleckého posudku bez výmeny našich pozemkov. Trápi ho, že boli predané pozemky novým
vlastníkom bez toho, aby bola zabezpečená prístupová cesta k týmto pozemkom, či možnosť
odvodnenia kanálom.
Mgr. Minárik – poznamenal, že do budúcna, keď dôjde k ďalšiemu parcelovaniu pozemkov pre
výstavbu, musí obec vstúpiť do tohto úkonu a zabezpečiť tak potrebné pozemky pre
infraštruktúru, inak sa opäť dostaneme do situácie, kedy budeme riešiť podobné problémy.
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Návrh na uznesenie č. 348/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
s ch v a ľ u j e
odkúpenie pozemkov CKN 309/45 – orná pôda o výmere 480 m2, LV č. 190, CKN 309/21 –
orná pôda o výmere 634 m2, LV č. 461, CKN 304/34 – orná pôda o výmere 62 m2, LV č. 190,
CKN 305/2 – orná pôda o výmere 153 m2, LV č. 351, CKN 309/48 – orná pôda o výmere 66
m2, LV č. 190, CKN 304/33 – orná pôda o výmere 1444 m2, LV č. 190 za hodnotu uvedenú
v znaleckom posudku č.157/2020, vypracovaným Ing. Bartolomejom Turocim, v sume
2 580,00 €.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

4

Proti

0

Zdržal sa

1

Meno
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik

Ing. Stanislav Rimský

Uznesenie bolo schválené.
10. ŽIADOSŤ O VYBUDOVANIE OPTICKEJ SIETE FTTH – JAKUBOVA
VOĽA
Zápis z rokovania
Starostka obce predniesla žiadosť spoločnosti Livenet services sro z Pečovskej Novej
Vsi o záujme vybudovanie optickej siete Ftth v obci Jakubova Voľa. Spoločnosť počíta
s umiestnením telekomunikačnej technológie na stĺpoch obecného rozhlasu, keďže podľa novej
vyhlášky je možné budovať aj nadzemné siete. Stĺpy, ktoré sú poškodené plánuje spoločnosť
vymeniť, prípadne doplniť ďalšie stĺpy. V miestach, kde je to možne bude riešené podzemné
vedenie.
Ing. Ďuriš – v obci je mnoho domácnosti, ktoré nemajú dobre pokrytie internetom, čiže víta túto
možnosť zlepšenia internetových služieb. Privítal by osobné stretnutie s konateľom.
Mgr. Minárik – neschválenie tejto žiadosti by bolo krokom späť. Podobne by tiež privítal
stretnutie s konateľom pre bližšie vysvetlenie ako bude dané telekomunikačné siete inštalovať
na stĺpy.
Futej – zaujímal sa o spôsob zriaďovania prípojok, akú má spoločnosť predstavu.
Viaceré otázky sa týkali spôsobu výmeny a dopĺňania stĺpov. Poslanci sa zhodli, že požadujú,
aby bol na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva prizvaný aj konateľ spoločnosti, prípadne
už aj s projektantom.
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Návrh na uznesenie č. 349/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
berie na

vedomie

žiadosť o vybudovanie optickej siete Ftth v obci Jakubova Voľa a požaduje prerokovať
s konateľom spoločnosti a projektantom možnosti vedenia optickej siete
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing.
Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie bolo schválené.
11. RÔZNE
Zápis z rokovania
Starostka obce informovala poslancov
- o prácach v koryte rieky Torysa v blízkosti futbalového ihriska. Keďže starostka obce žiadala
úpravu koryta a brehov nad obcou v časti Vyšný Kamenec kontaktovala VHP, kde ju
informovali, že konajú na žiadosť starostu obce Červenica. Na úpravu, ktorú žiada obec
Jakubova Voľa momentálne finančné prostriedky nemajú.
- v sobotu sa uskutočnilo testovanie na ochorenie Covid-19, z 196 otestovaných nebol nikto
pozitívny. Obec plánuje testovanie obyvateľov aj v nasledujúcu sobotu v obvyklom čase.
- pripravuje sa zmena rozpočtu.
- firma realizujúca výstavbu multifunkčného centra oznámila, že po zimnej uzávere od
budúceho týždňa opäť spustia práce.

12. DISKUSIA A INTERPELÁCIA POSLANCOV
Poslanci sa zapájali do diskusií priebežne podľa bodov rokovania. Doplňujúcu interpeláciu
nemal žiaden z poslancov.
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13. ZÁVER
Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Jakubovej Voli 10.03.2021
Zapísal: Mgr. Ivan Minárik
Overovatelia zápisnice:

Ing. Stanislav Rimský ..........................................................
Ing. Vladimír Mačo

..........................................................

Ing. Magdaléna Sasaráková, v.r.
starostka obce
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