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
21. 06. 2022 o 18 00 hod.
Miesto konania:

Zasadačka kultúrneho domu

Prezenčná listina:
Meno a priezvisko

Funkcia

Prítomnosť

Čas

Ing. Peter Ďuriš

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 30 hod

Ladislav Futej

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 30 hod

Ing. Vladimír Mačo

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 30 hod

Mgr. Ivan Minárik

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 30 hod

Ing. Stanislav Rimský

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 30 hod

prítomná

18 00 hod. – 19 30 hod

hlavná kontrolórka
prítomná
obce

18 00 hod. – 19 30 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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piati prítomní poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Na zasadnutí privítala
hlavnú kontrolórku obce Ing. Alžbetu Semanovú
Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom. Navrhla doplnenie bodu
8 Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 za bod 7.
Návrh na uznesenie č. 415/2022
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. Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2021. Stanovisko hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu za rok 2021. Správa audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2021
6. Žiadosť mesta Sabinov o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
CVČ na rok 2022
7. Schválenie čerpania PREKLENOVACIEHO ÚVERU na financovanie projektu cezhraničnej
spolupráce HUSKROUA
8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2022
9. Rôzne
10. Diskusia a interpelácie poslancov
11. Záver
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, 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
Zápis z rokovania:
Za zapisovateľa bol starostkou obce určený Mgr. Ivan Minárik a za overovateľov
zápisnice boli určení poslanci Ing. Peter Ďuriš a Stanislav Rimský.
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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: Ladislav Futej a Ing. Vladimír Mačo
Návrh na uznesenie č. 416/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Futej a Ing. Vladimír Mačo
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ing. Peter Ďuriš, 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:
Hlavná kontrolórka konštatovala, že z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva
neboli určené žiadne úlohy pre starostku obce.
Návrh na uznesenie č. 417/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predošlého rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
5. ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE JAKUBOVA VOĽA ZA ROK 2021
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU ZA
ROK 2021
SPRÁVA AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2021
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Alžbeta Semanová

kontrolórka obce

Útvar/Orgán

Zápis z rokovania:
Starostka obce stručne vysvetlila správu o záverečnom účte obce Jakubova Voľa za rok
2021. Záverečný účet je zložený z častí: záverečný účet, stanovisko hlavného kontrolóra obce,
správa auditóra, čerpania rozpočtu, individuálnej účtovnej závierky a stavu na bankových
účtoch. Konštatovala, že príjmy v roku 2021 boli 759 094,04, výdavky v roku 2021 boli 444
755,42, nevyčerpané finančné prostriedky (dotácie, ŠR) 284 553,02. Zostatok finančných
prostriedkov z celkového hospodárenia v sume 29 785,60 eur navrhuje použiť na tvorbu
rezervného fondu.
O stanovisko bola požiadaná aj hlavná kontrolórka obci, ktorá informovala
o náležitostiach záverečného účtu, stručne zrekapitulovala položky rozpočtu 2021, rozpočtové
opatrenia, stav na bankových účtoch. Potvrdila zostatok 29 785,60, ktorý odporúča použiť na
tvorbu rezervného fondu. Záverečný účet odporúča schváliť bez výhrad.
Starostka obce dala do pozornosti správu audítora k ročnej účtovnej závierke za rok
2021, ktorú poslanci dostali v materiáloch k zasadnutiu.
Záverečný účet je prílohou tejto zápisnice. Stanovisko hlavného kontrolóra je prílohou
tejto zápisnice. Správa audítora je prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 418/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
a) berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021.
Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok
2021.
b) schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.
Prebytok celkového hospodárenia obce za rok 2021 vo výške 29 785,60 EUR
Odvod prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 29 785,60
EUR.
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
6. ŽIADOSŤ
MESTA
SABINOV
O
POSKYTNUTIE
FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE CVČ NA ROK 2022
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Obci Jakubova Voľa bola zaslaná žiadosť mesta Sabinov o poskytnutie finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie CVČ Radosť, v ktorom sú prihlásení štyria žiaci
s pobytom v našej obci. Starostka informovala, že mesto Sabinov neuviedlo sumu, o ktorú
žiadajú. Minulý rok im bol poskytnutý príspevok vo výške 3,00 €/žiak/mesiac. Ing. Mačo
navrhol, aby im bol schválený rovnaký príspevok ako CVČ v Pečovskej Novej Vsi a to 3,50
€/mesiac.
Poslanci nemali doplňujúce návrhy a súhlasili s navrhovanou sumou.
Návrh na uznesenie č. 419/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
s ch v a ľ u j e
poskytnutie finančných prostriedkov na školské zariadenie CVČ Radosť Mesta Sabinov vo
výške 3,50 € na jedného žiaka na kalendárny mesiac.

Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
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7. SCHVÁLENIE
ČERPANIA
PREKLENOVACIEHO
ÚVERU
NA
FINANCOVANIE PROJEKTU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HUSKROUA
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Starostka obce pripomenula poslancom, že v roku 2019 obec podpísala zmluvu o
poskytnutí dotácie na realizáciu projektu cezhraničnej spolupráce HUSKROUA. V septembri
2020 podpísala obec zmluvu zo zhotoviteľom stavby. Obdobie korony posunulo začiatok
realizácie stavebných prác na jún 2021. A v marci 2022 sa na strane ukrajinského partnera
začala vojna, kde do dnešného dňa nie je možné pokračovať v realizácii projektu podľa
schváleného harmonogramu. Keďže v dôsledku vyššie spomínaných nepredvídaných okolností
došlo k nižšiemu objemu vykonaných prác , ako bolo stanovené, riadiaci orgán krátil aj
poukázanie finančných prostriedkov a vyplatí ich až po ukončení realizácie projektu a
zdokladovaní, že všetky práce sú uhradené. Nakoľko nastala situácia, ktorú nikto
nepredpokladal ,bolo zo strany obce vyvolané stretnutie s riadiacim orgánom v Maďarsku. Dňa
7. júna 2022 vykonal riadiaci orgán kontrolu na mieste , t. j. na stavbe v Jakubovej Voli.
Konštatoval, že napriek zložitej situácii stavebné práce sú pred dokončením a uistil nás, že do
konca roka 2022 budú peniaze z EU preplatené. Samozrejme, ak ukrajinský partner dodrží
termín ukončenia projektu (mali predlženú dobu do konca septembra 2022).
Obec potrebuje dofinancovať stavebné práce (ostatné veci sú už vyfinancované) .
Zmluvná cena stavebných prác : 558 179,98 €
Už uhradené: 369 266,30 €
Zostáva uhradiť: 188 913,68 € , z toho prostriedky EU sú vo výške 170 022,31 €
Obec potrebuje čerpať PREKLENOVACÍ ÚVER vo výške 170 000,00 €. Tento úver sa
nezapočítava do celkovej zadlženosti obce, nakoľko je tu zmluvne dohodnuté poskytnutie
dotácie z EÚ.
Zatiaľ banka nedoručila písomnú ponuku, ale telefonicky informovala , že úroková sadzba
pohybuje na úrovni 0,5 %. Je treba podotknúť, že úroková sadzba neustále stúpa.
K návrhu sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka, ktorá potvrdila, že tento úver sa nezapočítava do
celkovej zadlženosti obce a obec spĺňa podmienky na jeho čerpanie.
Futej: Od kedy by sme ho mali čerpať? Na aké dlhé obdobie?
Starostka: Od nasledujúceho mesiaca, predpoklad je do konca roka 2022.
Minárik: Ktorý z partnerov odstúpil?
Starostka: Perečín
Minárik: Aké náklady sú spojené s úverom?
Starostka a hlavná kontrolórka: Predpokladané úroky do konca roka 2022 sú 1 200,00 €
a poplatok za poskytnutie úveru je 200,00 €. Je potrebné podotknúť, že preklenovací úver musí
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byť vyplatený do dvoch rokov od podpisu. Ak sa tak nestane, prechádza na klasický dlhodobý
úver.
Ďuriš: Je jasné, že banka sa takto istí. Aké sú úroky potom?
Starostka: Sú podstatne vyššie a nevýhodnejšie.
Minárik: Ako sa bude splácať úver?
Starostka: Je potrebné splatiť už len jednu splátku a to v uvedenej výške 170 000 €. Nebude sa
postupne odratávať. Rokujeme ešte zo zhotoviteľom stavby o spolupráci s výdavkami
spojenými s poskytnutím úveru.
Stanovisko hlavnej kontrolórky je prílohou tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 420/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
a) berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu preklenovacieho úveru
b) s c h v a ľ u j e
prijatie úveru vo výške 170 000,00 € 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,
s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :
Hungary-Slovakia- Romania-Ukraine ENI Cross-border Co- operation, Programme 2014-2020;
HUSKROUA /1702/3.1/0082
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva.
Hlasovanie :
Stanovisko
Počet
Meno
Za

5

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.

8. ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 5/2022
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
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Zápis z rokovania
Na základe schválenia predošlého uznesenia bolo potrebné prijať rozpočtové opatrenie
č. 8/2022, v ktorom je zapracované poskytnutie aj čerpanie preklenovacieho úveru a výdavky
spojené s poskytnutím úveru boli zapracované iba v rámci presunov na jednotlivých položkách,
bez navýšenia rozpočtu .
Návrh na uznesenie č. 421/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
s ch v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 5/2022
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
9. RÔZNE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
Začalo sa osadzovanie stĺpov na optický internet. Z konateľom spoločnosti sme boli
dohodnutí, že pri osadzovaní optického káblu sa preloží na nové stĺpy aj kábel obecného
rozhlasu. Konateľ spoločnosti prišiel s návrhom, že najprv osadí svoje vedenie a o rok príde
urobiť prekládku vedenia rozhlasu.
Poslanci rozhodne nesúhlasia a žiadajú, aby spoločnosť splnila to čo sme sa dohodli, tj.
prekládku vedenia rozhlasu spolu s osadzovaním optického káblu na nové stĺpy na náklady
spoločnosti Livenet.
Realizácia tréningového ihriska – starostka informovala, že výstavba ihriska podľa
predloženého projektu nebude možná. Obec nemá dostatočné finančné prostriedky na jeho
realizáciu.
Poslanci navrhli, aby sa vyvolalo stretnutie s projektantom, kde sa budú riešiť zmeny v projekte.
Územný plán – starostka informovala, že prebehlo vyhodnocovanie kritérii pre obce, ktoré sa
zapojili do projektu. Našej obci nechválili dotáciu na vypracovanie územného plánu. Ďalej
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podotkla, že ju kontaktoval v tomto smere Ing. Kropúch, ktorý sa ponúkol uhradiť náklady
spojené so zmenou Územného plánu. Starostka nechala na zváženie poslancom do
nasledujúceho zasadnutia.
Začalo sa výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa materskej školy. Jedna pani učiteľka
je na materskej dovolenke. Je zabezpečené zastupovanie do 30.6.

10. DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
Žiaden z poslancov nemal príspevky do diskusie.
14. ZÁVER
Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Jakubovej Voli 21.6.2022
Zapísal: Mgr. Ivan Minárik
Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Ďuriš

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

Ing. Stanislav Rimský .........................................................

Ing. Magdaléna Sasaráková
starostka obce

Str ana 9|9

