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
18. júla 2022 o 19 00 hod.
Miesto konania:

Zasadačka kultúrneho domu

Prezenčná listina:
Meno a priezvisko

Funkcia

Prítomnosť

Čas

Ing. Peter Ďuriš

Poslanec

prítomný

19 00 hod. – 19 30 hod

Ladislav Futej

Poslanec

prítomný

19 00 hod. – 19 30 hod

Ing. Vladimír Mačo

Poslanec

ospravedlnený

Mgr. Ivan Minárik

Poslanec

ospravedlnený

Ing. Stanislav Rimský

Poslanec

prítomný

19 00 hod. – 19 30 hod

prítomná

19 00 hod. – 19 30 hod

Poslanci:

Za obecný úrad:
Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Ing. Alžbeta Semanová

hlavná kontrolórka
ospravedlnená
obce

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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traja prítomní poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Na zasadnutí
ospravedlnila hlavnú kontrolórku obce a taktiež neprítomných poslancov.
Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom. Poslanci nemali
pripomienky ani pozmeňujúci návrh .
Návrh na uznesenie č. 422/2022
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
Návrh na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
a určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2022 2026
Rôzne
Diskusia a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

3

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, , 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 Ladislav Futej 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
Návrh na uznesenie č. 423/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Futej
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

3

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský

Proti

0

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

Funkcia

Ing. Alžbeta Semanová

kontrolórka obce

Útvar/Orgán

Zápis z rokovania:
Z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky starostka prečítala stanovisko a
konštatovala, že z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli určené žiadne úlohy .
Návrh na uznesenie č. 424/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení.
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

3

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský,

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
5. NÁVRH NA URČENIE VOLEBNÝCH OBVODOV PRE VOĽBY POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A URČENIE POČTU POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 – 2026
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania:
Podľa § 166 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
180/2014 Z. z.“): „Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria
viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k
počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom
obvode“.
Zákon č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje, že „volebné obvody a počet
poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote
uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak ho
má zriadené.“
V rozhodnutí predsedu NR SR č.209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov predseda NR SR určil
lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022.
Pravidlá pre určenie počtu poslancov zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení,
kde pre našu obec je to 3 až 5 poslancov (§ 11 ods.3 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
Na základe uvedeného predkladáme návrh na určenie volebných obvodov a počtu
poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 nasledovne:
Počet volebných obvodov : 1
Počet poslancov :
5
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Návrh na uznesenie č. 425/2022
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
určuje
1. v súlade s § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov počet 5 poslancov Obecného zastupiteľstvo obce Jakubova Voľa
na celé volebné obdobie rokov 2022 – 2026
2. v súlade s § 166 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1 volebný obvod
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

3

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský,

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.
6. NÁVRH NA URČENIE ROZSAHU VÝKONU FUNKCIE STAROSTU OBCE
PRE VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 - 2026

Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar/Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce
Zápis z rokovania
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení obecné
zastupiteľstvo určí v lehote najneskôr 90 dní pred voľbami rozsah výkonu funkcie starostu na
celé funkčné obdobie.
Na základe hore citovaného predpisu predkladáme návrh na určenie rozsahu výkonu
funkcie starostu obce na plný úväzok s platom v súlade s § 4 ods.1 zákona NR SR č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov pre obce s počtom obyvateľov do 500 v 1. platovej skupine, t. j. vo výške
1,65 násobku priemernej mzdy v národom hospodárstve na celé funkčné obdobie 2022 – 2026.
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Návrh na uznesenie č. 426/2022
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje
výkon funkcie starostu obce Jakubova Voľa pre celé funkčné obdobie rokov 2022 – 2026 v
celom rozsahu (plný úväzok).
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

3

Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský,

Proti

0

0
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.

7. RÔZNE
Starostka informovala o akciách, ktoré sú plánové v najbližšom období:
- 24. 8. 2022 na základe ponuky Rádia Regina sa uskutoční živé vysielanie z našej obce
a to v čase od 11.00 do 12.00 h.
- 29.08. 2022 sa po dlhšom čase uskutoční Olympiáda – starostka pripraví organizačné
pokyny, ktoré budú zverejnené na stránke
- zároveň žiada poslancov o aktívnu účasť na príprave aj na samotnej olympiáde
8. DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
Žiaden z poslancov nemal príspevky do diskusie.
9. ZÁVER
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Jakubovej Voli 18. 07. 2022
Zapísal: Ladislav Futej
Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Ďuriš

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

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

Ing. Magdaléna Sasaráková
starostka obce
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