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 29. 04. 2022 o 18 00 hod.
Miesto konania:

Sála kultúrneho domu

Prezenčná listina:
Meno a priezvisko

Funkcia

Prítomnosť

Čas

Ing. Peter Ďuriš

Poslanec

neprítomný

Ladislav Futej

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 00 hod

Ing. Vladimír Mačo

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 00 hod

Mgr. Ivan Minárik

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 00 hod

Ing. Stanislav Rimský

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 00 hod

prítomná

18 00 hod. – 19 00 hod

hlavná kontrolórka
prítomná
obce

18 00 hod. – 19 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:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli otvorila a viedla starostka obce
Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala všetkých prítomných. Starostka konštatovala, že sú
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štyria prítomní poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Na zasadnutí privítala
hlavnú kontrolórku obce Ing. Alžbetu Semanovú
Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom.
Návrh na uznesenie č. 405/2022
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. Správa o vykonaných kontrolách na OcÚ Jakubova Voľa v roku 2021
6. Informácia o výsledku hospodárenia za rok 2021 a rozpočtovom opatrení č. 8/2021
7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 a 2/2022
8. Informácia o stave investičných akcií realizovaných v roku 2022
9. Prijatie dlhodobého bankového úveru na financovanie investičných akcií obce.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu bankového úveru
10. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022
11. Žiadosť obce Pečovská Nová Ves o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie CVČ na rok 2022
12. Rôzne
13. Diskusia a interpelácie poslancov
14. Záver

Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
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Zápis z rokovania:
Za zapisovateľa bol starostkou obce určený Mgr. Ivan Minárik a za overovateľov
zápisnice boli určení poslanci Ladislav Futej a Ing. Vladimír Mačo.
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. 406/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislav Rimský
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

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

Funkcia

Ing. Alžbeta Semanová

kontrolórka obce

Útvar/Orgán

Zápis z rokovania:
V termíne od 22. 12. 2022 boli prijaté tieto uznesenia, ktoré bolo potrebné splniť:

U Z N E S E N I E č . 397/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.
decembra 2021
K bodu č. 4: Žiadosť Gymnázia sv. Moniky Prešov o poskytnutie dotácie na financovanie CVČ
na rok 2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a schválilo
poskytnutie finančných príspevkov na rok 2022 pre školské zariadenie CVČ pri Gymnáziu sv.
Moniky Prešov vo výške 3,15 eur na jedného žiaka na kalendárny mesiac
Finančné prostriedky boli poukázané dňa 17.12.2021 vo výške 12,60 € (4 mesiace x 3,15 € )
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U Z N E S E N I E č . 398/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.
decembra 2021
K bodu č. 5: Návrh na odkúpenie pozemku – OZ hlasovalo o odkúpení pozemku. ( Za
odkúpenie boli 4 , proti bol 1
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a poverilo
starostku obce, aby vstúpila do jednania s vlastníkmi pozemku
Starostke kontaktovala majiteľa pozemku pri Toryse, za pozemkami od č. d. 115 až 121
s požiadavkou na odkúpenia časti pozemku pre plánovanú cestu. Majiteľom pozemku je rodina
Kropuchova, ktorú zastupuje Ing. Albín Kropúch. Ten sa vyjadril, že nesúhlasí s odkúpením.
Ing. Mačo: Prečo nesúhlasí?
Starostka: Pán Kropúch súhlasí s výmenou pozemkov, zrejme za tie dva pozemky blízko pri
farme, ktoré už v minulosti žiadal zameniť.
Ing. Mačo: Navrhuje pozemky vyvlastniť.
p. Minárik navrhol vstúpiť do jednania s ďalšími vlastníkmi , ktorí vlastnia pozemky smerom
k Rožkovanom a zistiť, za akých podmienok by boli ochotní odpredať časť svojich pozemkov
na cestu.
U Z N E S E N I E č . 399/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.
decembra 2021
K bodu č. 6: Schválenie odkúpenia pozemkov na vybudovanie multifunkčného ihriska (GP na
CKN p. č. 302)
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a schválilo ho
.(302/2, 302/3)
U Z N E S E N I E č . 400/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.
decembra 2021
K bodu č. 7: Schválenie odkúpenia pozemku na vybudovanie odvodňovacieho kanála zrážkovej
vody (CKN p. č. 309/45
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a schválilo ho
U Z N E S E N I E č . 401/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.
decembra 2021
K bodu č. 8: Schválenie odkúpenia pozemku na vybudovanie odvodňovacieho kanála zrážkovej
vody (CKN p. č. 309/21)
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a schválilo ho
Všetky vyššie uvedené pozemky sú zapísané v katastri nehnuteľnosti ako pozemky vo
vlastníctve obce Jakubova Voľa – LV č. 183.
U Z N E S E N I E č . 404/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.
februára 2022
K bodu č. 4: Zmeny a doplnky Územného plánu obce Jakubova Voľa
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo , aby sa tieto prerokované návrhy zapracovali do Zmien
a doplnkov Územného plánu obce Jakubova Voľa:
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Na základe navrhnutých zmien bola podpísaná zmluva na Zmeny a doplnky UPO
v sume 5 220,00 € a na túto sumu bola spracovaná žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie
zmien a doplnkov UPO – odoslaná na ministerstvo dopravy dňa 23.2.2022.
Návrh na uznesenie č. 407/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

4

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
5. SPRÁVA O VYKONANÝCH KONTROLÁCH NA OCÚ JAKUBOVA VOĽA V
ROKU 2021
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Alžbeta Semanová

kontrolórka obce

Útvar/Orgán

Zápis z rokovania:
Hlavná kontrolórka obce predniesla správu o kontrolnej činnosti v roku 2021. Výkon
bol zameraný na rozpočet obce, kontrolu došlých a odoslaných faktúr, kontrolu plnenia
uznesení. Ďalej pripomenula poslancom, že ak je potrebné doplniť bod kontrolnej činnosti je to
možné v priebehu celého roka. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 408/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách na OcÚ Jakubova Voľa v roku 2021
Hlasovanie :
Stanovisko
Počet
Meno
Za

4

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
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6. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
ROZPOČTOVOM OPATRENÍ č. 8/2021
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

ZA

ROK

2021

A

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka predniesla informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2021 a rozpočtom
opatrení č. 8/2021, aby sme vedeli z čoho budeme pokrývať výdavky v roku 2022.
Obec Jakubova Voľa dosiahla v roku 2021 celkové príjmy v objeme 759 094,04 € a celkové
výdavky v objeme 444 755,42 €.
Rozdiel príjmov a výdavkov predstavoval sumu 314 338,62 €.
Uvedená suma sa skladala z týchto zdrojov:
1. zostatok nevyčerpanej dotácie na Multispoločenské centrum vo výške 125 355,66 € - použije
sa v roku 2022,
2. dotácia na miestnu komunikáciu a chodník pre IBV k Rožkovanom vo výške 158 254,40 € použije sa v roku 2022,
3. Zostatok nevyčerpanej dotácie na sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 738,90 € vráti sa štátu v roku 2022,
4. Zostatok nevyčerpanej dotácie na stravu predškolákov vo výške 129,30 € - vráti sa štátu v
roku 2022,
5. Zostatok preddavkov na stravu deti MŠ vo výške 74,46 € - použije sa v roku 2022
Výsledok hospodárenia za rok 2021 vo výške 29 785,60 € sa po schválení záverečného účtu v
roku 2022 prevedie do rezervného fondu a použije na kapitálové výdavky.
Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané v mesiaci december 2021 presunom
medzi jednotlivými položkami, aby bolo zabezpečené neprečerpanie rozpočtu na jednotlivých
položkách. Vzhľadom k tomu, že sa celkový rozpočet nemelil, resp. menil sa iba z dôvodu
cudzích zdrojov, predkladá sa uvedené rozpočtové opatrenie poslancom iba na vedomie.
Návrh na uznesenie č. 409/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
berie na vedomie
informáciu o výsledku hospodárenia v roku 2021 a rozpočtové opatrenie č.8/2021.
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené
7. ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM č. 1/2022 A 2/2022
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce informovala poslancov o rozpočtovom opatrení č.1/2022 , ktoré bolo
prijaté v januári 2022. Spracované bolo z dôvodu rozpisu zostatku nepoužitej dotácie v roku
2021 na výstavbu Multispoločenského centra podľa plánovaných aktivít v roku 2022. Čiže, keď
sa pripravoval rozpočet na rok 2022 (v novembri 2021), do rozpočtu bol zapracovaný
predpokladaný zostatok nepoužitej dotácie. Po skončení rozpočtového roka 2021 už bola známa
presná suma, ktorá sa nevyčerpala a táto sa rozpísala na konkrétne položky, ktoré v roku 2022
budú čerpané.
V kapitálových výdavkoch boli v rozpočte roku 2021 schválené finančné prostriedky na
vypracovanie projektovej dokumentácie na multifunkčné ihrisko a projektovú dokumentáciu
voda, kanál IBV k Rožkovanom. Keďže sa projektová dokumentácia z dôvodu Covid-19
nestihla spracovať v roku 2021, finančné prostriedky zostali v prebytku hospodárenia a na
úhradu výdavkov v roku 2022 sa urobil presun z prostriedkov, ktoré boli odhadom
rozpočtované na spolufinancovanie multispoločenského centra.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 prijaté v marci 2022 bolo spracované z dôvodu
zapojenia zostatku nevyčerpaných dotácií z roku 2021 do rozpočtu 2022. Taktiež boli upravené
výdavky na elektrickú energiu a plyn, z dôvodu vyúčtovania za rok 2021 a navýšených
preddavkov na rok 2022.
Návrh na uznesenie č. 410/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 a č. 2/2022
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.

8. INFORMÁCIA O STAVE INVESTIČNÝCH AKCIÍ REALIZOVANÝCH V
ROKU 2022
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce informovala poslancov o stave použiteľných finančných prostriedkov na
kapitálové výdavky v roku 2022:
1. Rezervný fond k 01.01.2022
2. Prebytok hospodárenia za rok 2021
Spolu

66 472,06 €
29 785,60 €
96 257,66 €

1. Dotácia na cestu a chodník IBV k Rožkovanom
2. Dotácia na tréningové ihrisko
Spolu zdroje

158 254,40 €
10 000,00 €
264 512,06 €

Potreba finančných zdrojov na investičné akcie:
1. Spolufinancovanie multispoločenské centrum

42 893,00 € ( z toho 20.000
€ nám vráti štát po ukončení
projektu)
2. Cesta, chodník IBV k Rožkovanom (ešte nevysúťažené)
158 254,40 €
3. Voda , kanál IBV k Rožkovanom – obec realizuje iba
výkopové práce, materiál na svoje náklady dodáva VVS Košice
čerpať úver na 30 000 €
(ešte nevysúťažené)
4. Verejné osvetlenie – obec iba kábel a svietidlá, stĺpy optika
5 000 €
(ešte nevysúťažené )
5. Plyn – navrhujem nerealizovať, z dôvodu, že všetci majú iný
zdroj vykurovania a obec vie FP použiť na iný účel
6. Tréningové ihrisko – dávali sme zmenu účelu – z umelej trávy
na prírodnú, s tým , že navrhujem za tie peniaze základné úpravy
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trávnika a investovať hlavne do kvalitného oplotenia, ktoré bude
ako príprava pre budúcu umelú trávu

10 000 €, spolufin. vo
výške 3 335 spolu 13 335,00

€
7. Spolufinancovanie výstavby cyklotrasy EUROVELO 11 – je
pravdepodobné, že dotáciu schvália, už sme dva krát upresňovali
a dokladali podklady
4 000,00 €
8. Projektová dokumentácia tréningové ihrisko
2 400,00 €
9. Projektová dokumentácia voda, kanál IBV k Rožkovanom
2 800,00 €
10. Práce naviac na Multispoločenskom centre - žiadame uhradiť
z ušetrených fin. prostriedkov z EU
28 879,98 € -,
11. Stavebný dozor na stavby – cesta IBV, kanál, voda IBV,
tréningové ihrisko, cyklochodník
odhad min 6 000 €
Spolu potreba (bez voda, kanál)
Zostatok na rezervnom fonde

234 682,40 €
29 829,66 €

Po skončení projektu, predložení a schválení poslednej monitorovacej správy
cezhraničnej spolupráce, štát preplatí obci výdavky vo výške 35 650,00 € (predpokladám v roku
2023).
Mgr. Minárik – Kedy sa bude realizovať rozvod optickej siete?
Starostka – realizovať sa má od mája, stĺpy už majú uložené na dvore v MŠ
Starostka – čo sa týka projektov ako voda, kanál, chodník a cesta je dôležité dodať, že ceny
materiálov a služieb oproti minulému roku stúpli a bude ťažké vysúťažiť nižšie ceny aké boli
pôvodne necenené v projekte.
Návrh na uznesenie č. 411/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
berie na vedomie
informáciu o stave investičných akcií realizovaných v roku 2022
Hlasovanie :
Stanovisko
Počet
Meno
Za

4

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
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9. PRIJATIE DLHODOBÉHO BANKOVÉHO ÚVERU NA FINANCOVANIE
INVESTIČNÝCH AKCIÍ OBCE. STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K
PRIJATIU BANKOVÉHO ÚVERU
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce predložila návrh na prijatie bankového úveru na financovanie
výkopových prác pre uloženie vodovodných a kanalizačných potrubí v IBV k Rožkovanom.
Starostka následne podložila ponuku s Prima banky, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Hlavná
kontrolórka predložila stanovisko k prijatiu bankového úveru, ktoré je tiež prílohou tejto
zápisnice. Podľa stanoviska hlavnej kontrolórky obec spĺňa podmienky na prijatie dlhodobého
bankového úveru v predpokladanej výške 30 000,00 €.
Poslanci o tomto bode diskutovali.
Návrh na uznesenie č. 412/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
a) berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu bankového úveru
b) s c h v a ľ u j e

prijatie úveru vo výške 30 000,00 € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s. , so
sídlom : Hodžova 11, 010 11 Žilina , Slovenska republika , IČO: 31 575 951 , IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložkačíslo:148/L (ďalej len banka) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
na účely zabezpečenia financovania investičných výdavkov obce Jakubova Voľa v roku
2022
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
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10. ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM č. 3/2022
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce predstavila zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022,
týkajúceho sa finančných operácii v súvislosti MKC, ďalej zapracovanie úveru, preddavkov
energii. a všetkých už spomínaných investičných akcií, ktoré sa budú v roku 2022 realizovať.
Poslanci nemali doplňujúce otázky.
Návrh na uznesenie č. 413/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022

Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
11. ŽIADOSŤ OBCE PEČOVSKÁ NOVÁ VES O POSKYTNUTIE
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE CVČ NA ROK
2022
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce prečítala žiadosť obce Pečovská Nová Ves o poskytnutie finančných
prostriedkov na financovanie CVC na rok 2022 pre žiakov z obce Jakubova Voľa. Obec
Pečovská Nová Ves žiada 4€/žiaka/mesiac. V zozname nie sú všetci žiaci, pretože niektorí CVČ
nenavštevujú.
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Návrh na uznesenie č. 414/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
s ch v a ľ u j e
poskytnutie finančných prostriedkov na školské zariadenie CVČ pri ZŠ v Pečovskej Novej Vsi
vo výške 4,00 € na jedného žiaka na kalendárny mesiac
Hlasovanie :
Stanovisko
Počet
Meno
Za

4

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
12. RÔZNE
Starostka informovala:
- v najbližších dňoch bude pristavený pri obecnom úrade veľkokapacitný kontajner
- realizuje sa úprava brehu a koryta Torysy, o ktorú sme žiadali Povodie Bodrogu
a Hornádu
- v blízkosti Volianského potoka bola nahlásená čierna skládka – pneumatika, plastové
fľaše, komunálny odpad – je potrebné zorganizovať brigádu a odpad odpratať
- 26.4.2022 bola schôdza Klubu dôchodcov, kde poďakovali za umiestnenie bráničky na
cintorín
- 2. májová nedeľa bude venovaná oslave Dňa matiek, program začína o 14.00
- opätovne upozorňuje na nízky počet detí v škôlke a potrebný nábor
- o schádzaní sa mládeže na parkovisku pri cintoríne a následných výtržnostiach
a odpadkoch, o súčinnosť bola požiadaná polícia
- je potrebné obsypanie krajníc v úseku od čísla domu 2 po č.d.11, pretože krajnice sú tu
vymyté
- požiadala poslancov o zaslanie požiadaviek do Plánu sociálneho rozvoja do 10.5.
- je zverejnené majetkové priznanie starostky obce a kontrolórky obce
- obecný úrad má nedostatok pracovných síl pre úpravu zelene v obci, požiadala
poslancov o predloženie návrhu ako tento problém riešiť
- sťažnosti firmy Marius Pedersen ohľadom sťaženého prejazdu vozidla kvôli
prevýsajúcim konárom nad teleso cesty
Mgr. Minárik – rošt cez cestu pred pána Kruľáka je zlomený, je potrebné ho vymeniť
Starostka – oslovím pána Šoltýsa, či ho dokáže opraviť
Mgr. Minárik – pri realizácii optickej siete je potrebné, aby pôvodné stĺpy neboli zničené, dali
by sa použiť ako stĺpy na verejné osvetlenie či oplotenie
Mgr. Minárik – prečo je vymytá krajnica v úseku, ktorý chceme vysypať makadamom? Myslím
si, že je to preto lebo občania odvádzajú vodu zo svojich striech priamo na cestu, ktorá tu počas
búrok vymýva krajnicu cestu. Žiadam preto aj v spolupráci so stavebným úradom preveriť
a následne upozorniť občanov na vybudovanie trativodov alebo iných opatrení, ktoré zamedzia
odtekaniu dažďovej vody zo striech na cestu.
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13. DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
Starostka obce sa vyjadrila k návrhu VZN o dani za verejné priestranstvo od Mgr.
Minárika. Návrh bude potrebné prerobiť, keďže je ťažká vymožiteľnosť a realizovateľnosť
niektorých článkov. Tiež nekorešponduje s predošlými VZN, treba ich zosúladiť.
14. ZÁVER
Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Jakubovej Voli 6.5.2022
Zapísal: Mgr. Ivan Minárik
Overovatelia zápisnice:

Ing. Vladimír Mačo ..........................................................
Ladislav Futej

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

................................................
Ing. Magdaléna Sasaráková
starostka obce
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