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 06. 09. 2021 o 18 00 hod.
Miesto konania:

Sála kultúrneho domu

Prezenčná listina:
Meno a priezvisko

Funkcia

Prítomnosť

Čas

Ing. Peter Ďuriš

Poslanec

Prítomný

18 00 hod. – 20 00 hod

Ladislav Futej

Poslanec

Prítomný

18 00 hod. – 20 00 hod

Ing. Vladimír Mačo

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 00 hod

Mgr. Ivan Minárik

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 00 hod

Ing. Stanislav Rimský

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 00 hod

prítomná

18 00 hod. – 20 00 hod

hlavná kontrolórka
prítomná
obce

18 00 hod. – 20 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

Zápis z rokovania:
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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. Na zasadnutí
privítala kronikára obce Mgr. Mariána Mikulca.
Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom.
Návrh na uznesenie č. 373/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie podania žiadosti o NFP a schválenie spolufinancovania projektu
„EUROVELO 11 v regióne ZOHT, k. ú. Jakubova Voľa“ realizovaného v rámci výzvy
č. IROP-PO7-SC72-2021-74
Zápis udalosti roku 2020 do obecnej kroniky – po zapracovaní pripomienok
Rôzne
Diskusia a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Uznesenie schválené.
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. Stanislav Rimský a Ing. Peter Ďuriš.
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3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania:
Do návrhovej komisie bol navrhnutý poslanec: Ing. Vladimír Mačo a Ladislav Futej.
Návrh na uznesenie č. 374 /2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Vladimír Mačo a Ladislav Futej
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Uznesenie schválené.
4. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Predkladatelia:
Meno
Ing. Alžbeta Semanová

Funkcia

Útvar/Orgán

hlavná kontrolórka obce

Zápis z rokovania:
Hlavná kontrolórka konštatovala, že na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli
prijaté dve uznesenia:
1. poskytnutie jednorazovej finančnej dávky na preplatenie časti nákladov spojených
s pohrebom občana Pavla Bujňáka – uznesenie splnené; faktúra a doklad o zaplatení
boli predložené poslancom k nahliadnutiu,
2. v termíne do 19. augusta 2021 poslanci obecného zastupiteľstva predložia svoje
pripomienky k zápisu udalosti do kroniky e-mailom na starosta@jakubovavola.sk
a následne p. kronikár pripomienky zapracuje a opätovne predloží na zasadnutie OcZ
– uznesenie splnené; zápis so zapracovanými pripomienkami bude predmetom
dnešného rokovania obecného zastupiteľstva
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Návrh na uznesenie č. 375/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
5. SCHVÁLENIE PODANIA ŽIADOSTI O
NFP A
SCHVÁLENIE
SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU „EUROVELO 11 V REGIÓNE ZOHT, k.
ú. JAKUBOVA VOĽA“ REALIZOVANÉHO V RÁMCI VÝZVY č. IROP-PO7SC72-2021-74
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov, že dňa 13.8.2021 bola vyhlásená nová výzva na
predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na cyklotrasy. Termín
na predkladanie žiadosti je do 13.10.2021.
Aby obec mohla podať žiadosť , je potrebné prijať nové uznesenie (nakoľko výzva ma iné číslo
). Celkový rozpočet je 76 371,- €, z toho spolufinancovanie obcou je vo výške 3 818,55 €.
Prípadné neoprávnené výdavky budú financované z rozpočtu obce.
Jedná sa o úseky:
- značenie po existujúcich miestnych komunikáciách
- nová výstavba od posledného domu v novej výstavbe v lokalite k Rožkovanom až
takmer po hranicu katastra s Rožkovanami ( nie je tam zahrnutý úsek - Škatuľár –
nevysporiadaný). Nie je tu ani úsek medzi novými domami, kde sa bude realizovať
infraštruktúra k rodinným domom.
Poslanec Mačo sa informoval, ako sa dostanú na svoje pozemky tí, ktorí majú okolo cyklotrasy
pozemky. Starostka informovala, že územné povolenie pre stavbu cyklotrasy bolo vydané na
základe verejnej vyhlášky, ku ktorej nemal nikto žiadne pripomienky. Okolo cyklotrasy má
pozemky rodina Kropuchova, ktorá na tieto pozemky má prístup z iného miesta, bez toho , aby
vstupovala na cyklotrasu.
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Návrh na uznesenie č. 376/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „EUROVELO 11 v regióne ZOHT, k. ú.
Jakubova Voľa“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 3 818,55 EUR (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 76 371,00 EUR a
žiadaného NFP 72 552,45 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci);
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
6. ZÁPIS UDALOSTI ROKU 2020 DO OBECNEJ KRONIKY – PO ZAPRACOVANÍ
PRIPOMIENOK
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Na rokovanie obecného zastupiteľstva bol predložený materiál zápisu udalostí do obecnej
kroniky so zapracovanými pripomienkami poslancov. Poslanci spolu s obecným kronikárom celý
materiál jednotlivo po kapitolách rozdiskutovali a nakoniec zápis udalosti roku 2020 do obecnej
kroniky schválili.
Návrh na uznesenie č. 377/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
zápis udalosti roku 2020 do obecnej kroniky
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
7. RÔZNE
Zápis z rokovania
Starostka obce informovala, že v rámci cezhraničného projektu bola predložená prvá
monitorovacia správa, do ktorej boli zahrnuté aj finančné prostriedky vynaložené na
vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie Multispoločenského centra ( tieto
prostriedky boli ešte v roku 2017 použité z rozpočtu obce). Riadiaci orgán tieto prostriedky uznal
ako oprávnené a vrátil ich obci. Obec tieto prostriedky potrebuje použiť do konca roka 2021.
. Starostka navrhla použiť tieto financie na úpravu cestného telesa k pánovi Lukčíkovi.
Presnejšie od hlavnej cesty k rošte zachytávajúcej dažďovú vodu. Predložila predbežný rozpočet,
o ktorom poslanci diskutovali. Vzhľadom k tomu, že na jednom úseku došlo k zosuvu krajnice,
poslanci navrhli zmeny, ktoré je potrebné dopracovať do projektovej dokumentácie.

12. DISKUSIA A INTERPELÁCIA POSLANCOV

Zápis z rokovania
Mgr. Minárik sa dotazoval ako pokračujú práce s vybudovaním optickej siete. Starostka
ho informovala, že firma, ktorá stavbu ide realizovať čaká na vyjadrenia dotknutých orgánov,
ktoré sú potrebné k vydaniu územného povolenia.
Mgr. Minárik požiadal o vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase a informovať občanov,
aby vňať z rastlín, lístie a ostatný biologický odpad nevyvážali k vodným tokom a nepálili na
poliach, ale kompostovali.
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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 6.9.2021
Zapísal: Mgr. Ivan Minárik
Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Ďuriš ..........................................................
Ing. Stanislav Rimský ..........................................................

Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r.
starostka obce
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