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 13. 12. 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. – 19 15 hod

Ladislav Futej

Poslanec

Prítomný

17 00 hod. – 19 15 hod

Ing. Vladimír Mačo

Poslanec

neprítomný

18 00 hod. – 19 15 hod

Mgr. Ivan Minárik

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 19 15 hod

Ing. Stanislav Rimský

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 19 15 hod

prítomná

17 00 hod. – 19 15 hod

hlavná kontrolórka
prítomná
obce

17 00 hod. – 19 15 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:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli otvorila a viedla starostka obce
Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala všetkých prítomných. Starostka konštatovala, že
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počet prítomných poslancov je štyri a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Na zasadnutí
privítala hlavnú kontrolórku obce Ing. Alžbetu Semanovú
Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom.
Navrhla doplniť dva body:
bod č.17
Žiadosť súkromného centra Elba
a bod č. 18
Schválenie odkúpenia pozemkov
Ostatné body programu sa posúvajú.
Návrh na uznesenie č. 378/2021
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. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2022
6. Žiadosť Mesta Sabinov o poskytnutie dotácie na financovanie CVČ na rok 2021
7. Žiadosť Mesta Lipany o poskytnutie dotácie na financovanie CVČ na rok 2022
8. Žiadosť TJ SOKOL Jakubova Voľa o opätovné prerokovanie poskytnutia finančného príspevku
z rozpočtu v zmysle VZN č. 10/2015 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce na rok
2021
9. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 10/2015 o
podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce na rok 2022
10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021,, 4/2021, 5/2021 a 6/2021
11. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021
12. Návrh VZN č. 39/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2022
13. Návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
na roky 2022 - 2024
14. Informácia o vyhlásení výzvy SFZ “EURÁ z EURA“ – projekt dobudovania amatérskej
futbalovej infraštruktúry“
15. Informácia o možnosti získania NFP na spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu
16. Hodnotiaca správa MŠ za školský rok 2020/2021
17. Žiadosť súkromného centra Elba
18. Schválenie odkúpenia pozemkov CKN p. č. 309/45 a CKN p. č. 309/21
19. Rôzne
20. Diskusia a interpelácie poslancov
21. Záver
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo 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 Ladislav Futej a Ing. Peter Ďuriš.
3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania:
Do návrhovej komisie bol navrhnutý poslanec: Ing. Stanislav Rimský
Návrh na uznesenie č. 379/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislav Rimský
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

4

Proti

0

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

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

Funkcia

Ing. Alžbeta Semanová

Útvar/Orgán

hlavná kontrolórka obce

Zápis z rokovania:
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 6. septembra 2021
boli prijaté tieto uznesenia:
Uznesenie 376/2021 - schválenie podania žiadosti o NFP a spolufinancovania
EUROVELO 11 – žiadosť bola osobne doručená na PSK dňa 12. 10. 2021, spolufinancovanie je
zapracované v návrhu rozpočtu na rok 2022
Uznesenie č. 377/2021 - schválenie zápisu udalosti roku 2020 do obecnej kroniky – zápis
bol zrealizovaný, odmena kronikárovi vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac september.
Návrh na uznesenie č. 380/2021
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

4

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
5. NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA
ROK 2022
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania:
Hlavná kontrolórka predniesla návrh kontrolnej činnosti pre rok 2022. Návrh je možné
stále dopĺňať a meniť podľa potrieb. Podľa predloženého návrhu bude kontrolná činnosť
v nasledujúcom roku zameraná na:
1. Kontrolu pokladničných dokladov – kontrola správneho zaradenia výdavkov v zmysle
Metodického usmernenia MF SR zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších zmien a doplnkov (
ekonomická klasifikácia )
S t r a n a 4 | 17

2. Kontrola VZN č. 38/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2021
3. Kontrola čerpania rozpočtu – po ukončení každého štvrťroka
4. Ostatná kontrolná činnosť – vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce a stanoviska k
návrhu rozpočtu.
5. Ostatná konzultačná činnosť.
Žiaden z poslancov nemal doplňujúci návrh.
Návrh na uznesenie č. 381/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre rok 2022.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

4

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
6. ŽIADOSŤ MESTA SABINOV O
FINANCOVANIE CVČ NA ROK 2021
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

POSKYTNUTIE

DOTÁCIE

NA

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Bola prijatá žiadosť mesta Sabinov o poskytnutie dotácie na financovanie CVČ Radosť
Sabinov na šk. rok 2021/2022. Do CVČ Radosť sú prihlásení 4 (štyria) žiaci s pobytom v našej
obci. Na základe tejto skutočnosti mesto Sabinov žiada prostriedky vo výške 3,00 €/žiak/mesiac.
Ing. Rimský – aká je celková suma, ktorá je poskytnutá štátom pre obec na jedného žiaka
Starostka – informovala, že finančné prostriedky CVČ sú vo výške cca 66 eur.
Návrh na uznesenie č. 382/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2021 pre CVČ Radosť Komenského 41, Sabinov vo
výške 3,00 €/žiak/mesiac.
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
7. ŽIADOSŤ MESTA LIPANY O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA FINANCOVANIE
CVČ NA ROK 2022
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Bola prijatá žiadosť mesta Lipany o poskytnutie dotácie na financovanie CVČ pri ZŠ
Komenského 113, Lipany a CVČ pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany na rok 2022. Do centier
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany je prihlásených spolu 8 (osem) žiakov s pobytom
v našej obci. Na základe tejto skutočnosti mesto Lipany žiada finančné prostriedky vo výške 3,15
€/žiak/mesiac.
Žiaden s poslancov nemal otázky.
Návrh na uznesenie č. 383/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2022, na školské zariadenie CVČ pri ZŠ
Hviezdoslavova 1 a ZŠ Komenského 113 v Lipanoch vo výške 3,15 €/žiak/mesiac.

Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
8. ŽIADOSŤ TJ SOKOL JAKUBOVA VOĽA O OPÄTOVNÉ PREROKOVANIE
POSKYTNUTIA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z ROZPOČTU V ZMYSLE VZN č.
10/2015 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCII Z ROZPOČTU OBCE NA
ROK 2021
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Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Do podateľne Obecného úradu bola prijatá žiadosť v deň konania posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Keďže materiály na zasadnutie OcZ sa posielajú vopred, žiadosť bola
presunutá na najbližšie rokovanie OcZ.
Starostka obce požiadala poslanca Minárika o bližšie vysvetlenie k žiadosti, keďže je členom
Výboru TJ.
Mgr. Minárik – Výbor TJ predložil túto žiadosť z finančných dôvodov, keď náklady v tomto
kalendárnom roku boli rovnaké ako minulé roky. Uskutočnili sa všetky plánované stretnutia
dospelých a turnaje žiakov. Z poskytnutej finančnej dotácie bola už v júni vyčerpaná takmer celá
suma. Pre príklad uvediem, že z dotácie 720 €, sme hneď ako prvú faktúru hradili elektrickú
energiu v sume cez 270 €. Nasledovali faktúry SFZ. Od prázdnin hradíme všetko z účtu TJ.
Celkové výdavky presahujú sumu 3 200 €.
Ing. Ďuriš – je pravda, že sa starajú o okolie i ihrisko a na ihrisku je stále športový ruch
Návrh na uznesenie č. 384/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
navýšenie finančného príspevku z rozpočtu obce v zmysle VZN č.10/2015 vo výške 720,00 €
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
9. ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z ROZPOČTU
OBCE V ZMYSLE VZN č. 10/2015 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCII
Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2022
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce informovala prítomných, že boli prijaté 3 žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku z rozpočtu obce a to:
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Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku klub Jakubova Voľa vo výške 1981,00 €
TJ Sokol Jakubova Voľa futbalový oddiel vo výške 2750,00 €
TJ Sokol Jakubova Voľa stolnotenisový oddiel vo výške 500,00 €.
Mgr. Minárik – sa vyjadril k žiadosti futbalového oddielu, kde je navýšená suma o 600,00 € na
opravu strechy, cez ktorú už dlhšie zateká. Na vlastné náklady sme opravili aspoň hrebeň, ale
problémy aj tak pretrvávajú.
Ing. Rimský – suma 600,00 € je príliš nízka na opravu strechy, pri dnešných cenách materiálu
Mgr. Minárik – Výbor TJ si to uvedomuje, ale nechce veľmi zaťažovať rozpočet obce a v prvej
fáze by chceli vymeniť hrebeň a vrchné časti krytiny z oboch strán.
Starostka – je potrebné si pozrieť nájomnú zmluvu, ako sa financujú opravy, či zo strany nájomcu
alebo prenajímateľa
Hlavná kontrolórka – bude nutné potom vypracovať dodatok k poskytnutiu dotácie
Návrh na uznesenie č. 385/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 10/2015 o podmienkach
poskytovania dotácii z rozpočtu obce na rok 2022 nasledovne:
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku klub Jakubova Voľa vo výške 1981,00 €
TJ Sokol Jakubova Voľa futbalový oddiel vo výške 2750,00 €
TJ Sokol Jakubova Voľa stolnotenisový oddiel vo výške 500,00 €.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
10. ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3/2021, 4/2021, 5/2021 a 6/2021
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce predložila rozpočtové opatrenie č.3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, ktoré
sa týkajú položiek súvisiacimi so sčítaním obyvateľstva, zabezpečením testovania COVID 19,
údržby v MŠ, rozúčtovania energii, multispoločenským centrom, poskytnutých dotácii, žiadosti
EUROVELO. Všetky vyššie uvedené rozpočtové opatrenia menili výšku rozpočtu iba z titulu
dotačných zdrojov. Rozpočet sa nenavyšoval, došlo iba k presunom na položkách.
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Žiaden z poslancov nemal otázky.
Návrh na uznesenie č. 386/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 3/2021, 4/2021, 5/2021 a 6/2021.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
11. ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7/2021
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce predložila rozpočtové opatrenie č.7/2021, ktorého obsahom sú navrhnuté
zmeny v rámci presunu medzi položkami a to hlavne z týchto dôvodov:
- nedostatok mzdových prostriedkov v materskej škole z dôvodu nástupu učiteľky z rodičovskej
dovolenky, ale zároveň čerpanie riadnej dovolenky
– potreba prijať silu na zastupovanie
- na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vyplatenie odmeny vo výške 100 € pre každého
zamestnanca
- upravovalo sa spolufinancovanie Multispoločenského centra podľa skutočného čerpania
- upravovali sa výdavky na odvoz a likvidáciu odpadu
– značný nárast bol spôsobený vývozom nebezpečného odpadu (povinné zo zákona 2 krát do
roka)
- upravovalo sa percentuálne rozúčtovanie spotreby energie - upravovala sa spotreba potravín.
Zo zdrojov EU bola obci zrefundovaná projektová dokumentácia vo výške 10 144,35 €.
Bola vyhlásená výzva na poskytnutie dotácie na výstavbu a rekonštrukciu miestnej komunikácie
bez spoluúčasti obce , tak obec do tejto výzvy zapojila cestu v IBV k Rožkovanom (dôvod –
rozpočtový náklad oveľa vyšší).
Taktiež na základe jednania s vodárenskou spoločnosťou, bolo do plánu malých
investičných akcií vodárenskej spoločnosti zapracované rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej
prípojky v IBV k Rožkovanom. Podmienkou pre obec je dať spracovať projektovú dokumentáciu.
Ak by sa vyššie uvedené akcie podarili, je potrebné ešte dopracovať PD plynovod.
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Rozvod elektrickej energie sa už realizovať nebude, pretože každý stavebník si žiadal o pripojenie
sám.
Futej – ako sa bude realizovať plynovod ak by bol o neho záujem
Starostka – zatiaľ to vyzerá, že všetko by bolo v réžii obce, tak práce ako aj materiál
Futej – ako je to s prípojkou
Starostka – plynová prípojka sa položí až k hranici pozemku občana, potom bude len na ňom, či
sa k plynovodu pripojí
Mgr. Minárik – aká je predstava Vodárenskej spoločnosti o vybudovaní vodovodu
Starostka – výkopové práce majú byť na náklady obce, VVS zabezpečí materiál a položenie
potrubia
Návrh na uznesenie č. 387/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 7/2021
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
12. NÁVRH VZN č. 39/2021 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A
MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA SO
SÍDLOM NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVA VOĽA NA ROK 2022
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce predložila návrh VZN č. 39/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa
na rok 2022.
1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce je určená vo výške 2 980,22 Eur.
2. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce je určená vo výške 1 593,00 Eur.
Výpočet je daný výdavkami materskej školy mínus príjmy (dotácie) delené počtom detí.
Žiaden z poslancov nemal doplňujúce otázky.
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Návrh na uznesenie č. 388/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
s ch v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie č. 39/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2022
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
13. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2022 – 2024
STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROKY
2022 – 2024
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Vladimír Mačo.
Starostka obce predložila návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024. Na nadchádzajúci rok
zatiaľ nie je zverejnená výška podielovej dane, preto sa pri zostavovaní rozpočtu vychádzalo
z podkladov roku 2021. Čo je oproti predošlým rokom oveľa menej. Na položke mzdy a odvody
je navýšenie o 10 000 € z dôvodu, že rok 2022 je rokom, kedy sa budú konať komunálne voľby
a v prípade zvolenia nového starostu, patrí odchádzajúcemu starostovi v zmysle zákona č.
253/1994 v znení neskorších predpisov odstupné.
V januári bude potrebné rozpočet opäť upraviť a to z dôvodu, že bude známa výška podielovej
dane, nedoplatky resp. preplatky na energiách a hlavne výška preddavkov na energie na rok 2022.
Hlavná kontrolórka zhodnotila návrh rozpočtu pre roky 2022-2024 a konštatovala, že návrh
rozpočtu odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť.
Žiaden z poslancov nemal doplňujúce otázky.
Návrh na uznesenie č. 389/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a

1. b e r i e n a v e d o m i e
a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024
b) rozpočet obce na roky 2023 – 2024
2. s c h v a ľ u j e
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Rozpočet na rok 2022 bez programového rozpočtu nasledovne:
HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE

ROZPOČET
2022 v EUR

100

Daňové príjmy

147 091,00

200

Nedaňové príjmy

300

Granty a transfery

462 298,00

400

Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami

182 437,00

500

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

0,00

2 850,00

PRÍJMY SPOLU:

797 676,00

600

Bežné výdavky

160 538,00

700

Kapitálové výdavky

637 138,00

800

Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a pasívami
VÝDAVKY SPOLU:

Hlasovanie :
Stanovisko

0,00
797 676,00

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
14. INFORMÁCIA O VYHLÁSENÍ VÝZVY SFZ “EURÁ Z EURA“ – PROJEKT
DOBUDOVANIA AMATÉRSKEJ FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Ivan Minárik

Funkcia

Útvar/Orgán

Zástupca starostky obce

Zápis z rokovania
Mgr. Ivan Minárik predložil informáciu o vyhlásený výzvy SFZ Eurá z Eura. Finančné
prostriedky sú určené na výstavbu alebo dobudovanie amatérskej futbalovej infraštruktúry. O
podporu sa môžu uchádzať napr. amatérske futbalové kluby, obce, ale aj iné subjekty. Výška
finančnej podpory na jeden projekt je od 10 000 eur do 50 000 eur. Zároveň uchádzač musí projekt
spolufinancovať minimálne 25 percentami z celkovej sumy projektu. Projekty budú môcť
žiadatelia následne predkladať do 10. januára 2022.
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Najvhodnejšia lokalita pre vybudovanie multifunkčného ihriska je v blízkosti futbalového ihriska
smerom na Rožkovany.
Pozemky vedľa futbalového ihriska sú v súkromnom vlastníctve. Súkromný vlastník súhlasí
s odkúpením 1200 m2 a cenou 2,50 €/m2. Potrebné je však odčleniť pozemok geometrickým
plánom. Všetky náklady spojené s týmto úkonom bude znášať obec.
Žiadam preto o schválenie zámeru na odkúpenie pozemku pre ihrisko s umelou trávou, ktoré bude
odčlenené geometrickým plánom. Poslancom bol zaslaný jednoduchý nákres.
V diskusii poslanci s návrhom súhlasia. Navrhujú tiež odkúpenie pozemku, ktorý vznikne medzi
ihriskom a plotmi občanov, kde má byť podľa územného plánu cesta. Zabezpečí sa tým aj
prípadná ľahšia manipulácia strojov počas výstavby, aby nezasahovali do pozemkov iných
vlastníkov.
Návrh na uznesenie č. 390/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
s ch v a ľ u j e
a) zámer na odkúpenie pozemkov pod multifunkčné ihrisko
b) zapojenie sa do výzvy Eurá z Eura

Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
15. INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ZÍSKANIA NFP NA SPRACOVANIE ZMIEN A
DOPLNKOV ÚZEMNÉHO PLÁNU A NÁVRH NA SCHVÁLENIE SÚHLASU
S PROCESOM OBSTARANIA A SCHVAĽOVANIA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ
DOKUMENTÁCIE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce informovala poslancov o možnosti získania NFP na spracovanie zmien
a doplnkov v územnom pláne. Podotkla, že územný plán je potrebné otvoriť a vykonať v ňom
zmeny, ktoré v poslednom období nastali, aktualizovať ho. Bude tiež potrebné zapracovať zmeny
ako napr. IBV k Rožkovanom, oddychová zóna, multifunkčné ihrisko, zrušenie predajne potravín
a iné. K žiadosti je potrebné doplniť rôzne dokumenty a prílohy.
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Poslanci diskutovali o potrebe zmien a doplnení. Zhodli sa, že je potrebné územný plán otvoriť
a diskutovať o ňom na nasledujúcich zasadnutiach.
Návrh na uznesenie č. 391/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
s ch v a ľ u j e
súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie – „Zmeny
a doplnky Územného plánu obce Jakubova Voľa“ potrvá najviac tri roky dňa uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
16. HODNOTIACA SPRÁVA MŠ ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce oboznámila prítomných s hodnotiacou správou MŠ za školský rok
2020/2021, ktorú dostali poslanci v písomnej podobe.
Žiaden s poslancov nemal otázky.
Návrh na uznesenie č. 392/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
berie na

vedomie

Hodnotiacu správu Materskej školy za školský rok 2020/2021
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
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17. ŽIADOSŤ SÚKROMNÉHO CENTRA ELBA O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA
FINANCOVANIE CVČ NA ROK 2021/2022
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce prečítala poslancom žiadosť súkromného centra Elba Prešov o poskytnutie
dotácie na financovanie CVČ na rok 2021/2022. Do CVČ prihlásený 1 (jeden) žiak s pobytom
v našej obci. Súkromné centrum neurčilo výšku žiadanej dotácie.
Poslanci navrhli sumu 3,15 €/žiaka/mesiac.
Návrh na uznesenie č. 393/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
s ch v a ľ u j e
poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2021/2022 pre Súkromné centrum Elba Prešov vo
výške 3,15 €/žiak/mesiac.

Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
18. SCHVÁLENIE ODKÚPENIA POZEMKOV CKN p. č. 309/45 A CKN p. č.
309/21
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Ivan Minárik

Funkcia

Útvar/Orgán

zástupca starostky obce

Zápis z rokovania
Zástupca starostky informoval prítomných poslancov, že počas rokovania o pozemku pod
multifunkčné ihrisko, diskutoval s majiteľom aj o pozemkoch v lokalite IBV k Rožkovanom,
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ktoré obec potrebuje na vybudovanie odvodňovacieho kanála, keďže je majiteľom aj týchto
pozemkov. Vlastník pozemkov by bol rád, aby sa doriešila situácia v lokalite IBV skôr ako dôjde
k odpredaju pozemkov pod ihrisko. Po diskusii s ním predkladá zástupca starostky návrh na
odkúpenie pozemkov takto:
1. CKN p. č. 309/45 (nová výstavba kanál nad domami) , výmera 480 m2 x 0,91 € = 436,80
€ (podľa znaleckého posudku)
2. CKN p. č. 309/21, (pozemok medzi pánom Bujňákom a Rimským) výmera 634 m2 x
5,015 € = 3 179,51 €.
Poslanci o návrhu diskutovali.
Návrh na uznesenie č. 394/2021
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
s ch v a ľ u j e
zámer odkúpenia pozemkov
1. CKN p. č. 309/45 (nová výstavba kanál nad domami) , výmera 480 m2 x 0,91 € = 436,80
€ (podľa znaleckého posudku)
2. CKN p. č. 309/21 , (pozemok medzi pánom Bujňákom a Rimským) výmera 634 m2 x
5,015 € = 3 179,51 €.

Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
19. RÔZNE
Zápis z rokovania
Starostka informovala poslancov o spracovaní projektovej dokumentácie na cestu v IBV.
Sú pripravené inventarizačné príkazy, ktoré si po skončení zastupiteľstva poslanci prevezmú.
Požiadala poslancov, aby ju informovali o priebehu inventarizácie.
Ďalej podala informáciu o prebiehajúcej stavbe Multispoločenského centra. Momentálne sa
pracuje na streche – položenie krovu, fólie a latovanie. Upevnila sa konštrukcia presklenej časti
strechy. Problém je so sklenenou výplňou, ktoré ešte nie je vyrobená. Vo vnútorných priestoroch
sa murujú priečky a osadzuje sa elektroinštalácia.
Obec sa zapojila do výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ v rámci ktorej boli
niektorým občanom odovzdané balíčky.
V tomto týždni je objednaná oprava nefunkčných svetelných bodov.
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20. DISKUSIA A INTERPELÁCIA POSLANCOV
Zápis z rokovania
Mgr. Minárik – podľa vyjadrenia obecného kronikára, ktorý na poslednom zasadnutí informoval
poslancov, že rok 2021 bude jeho posledným v úlohe kronikára je potrebné osloviť nového
občana, ktorý by bol ochotný ujať sa tejto činnosti. Požiadal preto prítomných, aby aj oni hľadali
vhodného človeka na túto pozíciu a to čím skôr, keďže nový rok je onedlho
Ing. Rimský – máme na tento rok pripravený ohňostroj?
Starostka – nie, tento rok obecný ohňostroj nebude
Mgr. Minárik – požiadal starostku o zistenie informácie u firmy, ktorá bude budovať optickú sieť
v obci, či by bolo možné vybudovať kamerový systém v obci
Futej – požiadal starostku obce o podanie informácie o občanovi, ktorý sa vrátil z nemocnice, či
je potrebné mu nejako pomôcť v jeho situácii
Starostka – občanovi bola zabezpečená strava, lieky, navrhnuté umiestnenie v zariadení. Občan
to odmietol.
Mgr. Minárik – bolo by vhodné porozmýšľať o varení obedov pre občanov obce, ktorý budú mať
o ne záujem, ak to samozrejme dovoľuje kapacita kuchyne v MŠ

13. ZÁVER
Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Jakubovej Voli 13.12.2021
Zapísal: Mgr. Ivan Minárik
Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Ďuriš ..........................................................
Ladislav Futej ..........................................................

Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r.
starostka obce
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