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OBEC JAKUBOVA VOĽA 
Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves 

 
 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 

27. 10. 2022 o 18 00 hod. 

 

 

Miesto konania:    Zasadačka kultúrneho domu 

 

 

Prezenčná listina:  

 

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Ing. Peter Ďuriš Poslanec ospravedlnený  

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 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 18 00 hod. – 19 00 hod 

Ing. Alžbeta Semanová  
hlavná kontrolórka 

obce 
prítomná 

18 00 hod. – 19 00 hod 

  

Priebeh rokovania 

 

1. OTVORENIE ZASADNUTIA  

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková 

 
starostka obce   
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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 

prítomní štyria poslanci  a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanec Ing. Ďuriš sa 

ospravedlnil. Na zasadnutí privítala hlavnú kontrolórku obce Ing. Alžbetu Semanovú. Starostka 

obce navrhla doplniť bod „Žiadosť mesta Lipany o poskytnutie finančných prostriedkov na 

záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Jakubova Voľa v centre voľného 

času na šk. rok 2022/ 2023“ ako bod 10, ostatné body sa posúvajú. 

Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom: 

 

Návrh na uznesenie č. 432/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e 

program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli  v tomto znení: 

 

PROGRAM:  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Voľba návrhovej komisie  

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. VZN č. 40/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova  

6. VZN č. 41/2022 o opatrovateľskej službe v obci Jakubova Voľa  

7. Žiadosť občana obce Jakubova Voľa o osadenie dopravnej značky „Zákaz vjazdu nákladných 

automobilov a traktorov“ 

8. Žiadosť Gymnázia sv. Moniky Prešov o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Jakubova Voľa v cirkevnom centre voľného 

času na rok 2023  

9. Žiadosť Rímskokatolíckej farnosti sv. Antona Rožkovany o poskytnutie finančných 

prostriedkov na vybudovanie katechetickej miestnosti 

10. Žiadosť mesta Lipany o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 

s trvalým pobytom na území obce Jakubova Voľa v centre voľného času na šk. rok 2022/ 2023 

11. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022  

12. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2022  

13. Rôzne  

14. Diskusia a interpelácie poslancov  

15. Záver 
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Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Vladimír Mačo, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

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. Vladimír Mačo a Ing. Stanislav Rimský. 

 

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.  433/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Futej. 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Vladimír Mačo, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 
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4. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Alžbeta Semanová kontrolórka obce   

 

Zápis z rokovania: 

 Hlavná kontrolórka obce informovala, že na predchádzajúcom zastupiteľstve bolo 

prijaté uznesenie, kde poslanci schválili Zmluvu o postúpení práv a povinnosti na realizáciu 

stavby „Jakubova Voľa – IBV k Rožkovanom“. Následne bola zmluva podpísaná, zverejnená 

a stavba je zrealizovaná. Čaká sa na skolaudovanie a následne bude splnená druhá časť 

uznesenia a to zriadenie vecného bremená na vybudovanej trase. 

  

Návrh na uznesenie č.  434/2022 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

 

b e r i e    n a   v e d o m i e 

kontrolu plnenia uznesení z predošlého rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

 Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Vladimír Mačo, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

5. VZN č. 40/2022 O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA 

ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE JAKUBOVA 

VOĽA 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  
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Zápis z rokovania: 

Starostka obce informovala prítomných o zmenách v určení výšky mesačného príspevku 

a úhrade výdavkov na stravu v školskej jedálni. Keďže dochádza k zvyšovaniu cien potravín 

a energií je potrebné zvýšiť výšku poplatku v materskej škole. Starostka obce predložila  VZN, 

kde je návrh na zvýšenie príspevku na pobyt dieťaťa v materskej školy vo výške 10 € na mesiac 

(pôvodne 7 €). Obec Jakubova Voľa určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni 

na stravníka a jedno jedlo v čase jeho pobytu v školskom zariadení na základe 3. finančného 

pásma na 1,54 € (pôvodne 1,37 €). Deti v hmotnej núdzi a predškoláci, ktorí majú schválenú 

dotáciu na stravu poplatok neuhrádzajú. Hodnota obeda pre dospelých stravníkov je 3,91 €.  

Rodičia detí si podľa zákona môžu vybrať či budú poberať daňový bonus alebo sa bude 

uhrádzať stravné ich detí. V súčasnosti máme v materskej škole zapísaných 17 detí. 

 

Poslanci: Bude výška príspevku postačujúca na prípravu dostatočne kvalitných jedál? 

Starostka: Určite môže dôjsť k zmenám cien potravín. Podľa vyjadrenia vedúcej školskej 

jedálne je suma postačujúca, po prípade sa výška príspevku v priebehu školského roka dá opäť 

prerokovať. 

 

Návrh na uznesenie č.  436/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a 

 

s ch v a ľ u j e  

 

VZN č. 40/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa   

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Vladimír Mačo, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

6. VZN Č. 41/2022 O OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBE V OBCI JAKUBOVA VOĽA 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  starostka obce   

 

Zápis z rokovania 

 Starostka obce predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva VZN o opatrovateľskej 

službe v obci. V obci je občan, ktorý má záujem o poskytovanie takejto služby. Jedná sa 

o terénne opatrovanie s návštevou opatrovaného v mieste jeho bydliska. Podmienkou na 
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poskytovanie opatrovateľskej služby je posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Obec sa 

bude registrovať na vyššom územnom celku a žiadať dotáciu na poskytovanie opatrovateľskej 

služby. V návrhu VZN je z tohto titulu uvedené, že sa táto služba bude poskytovať bezplatne. 

Ak obci nebude dotácia poskytnutá, bude potrebné zmeniť znenie VZN v časti úhrada za 

opatrovateľskú službu. 

 

Návrh na uznesenie č. 436/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s ch v a ľ u j e  

 

VZN č. 41/2022 o opatrovateľskej službe v obci Jakubova Voľa   
 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Vladimír Mačo, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

7. ŽIADOSŤ OBČANA OBCE JAKUBOVA VOĽA O OSADENIE DOPRAVNEJ 

ZNAČKY „ZÁKAZ VJAZDU NÁKLADNÝCH AUTOMOBILOV A 

TRAKTOROV“ 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková   starostka obce   

 

Zápis z rokovania 

 Na obecný úrad bola doručená žiadosť  občianky obce, ktorá v nej žiada Obec Jakubovu 

Voľu o osadenie dopravnej značky zákaz vjazdu nákladných automobilov a traktorov. Svoju 

žiadosť zdôvodnila tým, že pri prejazde takýchto dopravných prostriedkov dochádza k otrasom 

a následne k poškodzovaniu stien rodinného domu v jej vlastníctve. 

 

Ing. Rimský – ak takúto značku osadíme, môže dôjsť k precedensu a bude ju žiadať každý 

občan v obci. Tiež sa pýtam ako bude zabezpečený odvoz odpadu od občanov žijúcich na 

predmetnej ulici, ak tam bude osadená táto značka. 

Ing. Mačo – je možné pod túto značku osadiť doplnkové značenie „Okrem dopravnej obsluhy“. 

Už pred niekoľkými rokmi bolo sľúbené pri stretnutí s mládežou, že v obci bude zrealizované 

dopravné značenie. 
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Starostka obce – navrhla osloviť projektanta  so žiadosťou o vypracovanie projektu už 

kompletného dopravného značenia v celej obci. 

Poslanci s návrhom súhlasili. 

 

Návrh na uznesenie č. 437/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

o d p o r ú č a  

 

osloviť projektanta so žiadosťou o spracovanie projektovej dokumentácie na kompletné riešenie 

dopravného značenia v celej obci   

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Vladimír Mačo, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 8. ŽIADOSŤ GYMNÁZIA SV. MONIKY PREŠOV O POSKYTNUTIE 

FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ S 

TRVALÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVA VOĽA V CIRKEVNOM 

CENTRE VOĽNÉHO ČASU NA ROK 2023  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 

Zápis z rokovania: 

 Na obecný úrad bola doručená žiadosť od Gymnázia sv. Moniky Prešov o poskytnutie 

finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí. Túto vzdelávaciu inštitúciu navštevuje 1 

žiak z našej obce. Žiadateľ neuviedol presnú sumu o ktorú žiada. Poslanci navrhli sumu 3,15  

€/žiak/mesiac. 

 

Návrh na uznesenie č.  438/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s ch v a ľ u j e  
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poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v cirkevnom centre 

voľného času pri Gymnáziu sv. Moniky  Prešov v roku 2023  vo výške 3,15  € na jedného 

žiada  na kalendárny mesiac  
 

 

 Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Vladimír Mačo, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

9. ŽIADOSŤ RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI SV. ANTONA ROŽKOVANY 

O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA VYBUDOVANIE 

KATECHETICKEJ MIESTNOSTI 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 

 

Zápis z rokovania: 

 Obecný úrad prijal žiadosť od Rímskokatolíckej farnosti Rožkovany, ktorá žiada 

o poskytnutie finančných prostriedkov na prestavbu bývalej garáže na katechetickú miestnosť. 

Vznikne tak miesto na stretávanie pri rôznych farských príležitostiach. Predpokladaná celková 

cena rekonštrukcie je 6000 €. Požadovaná výška finančných prostriedkov od obce je 1000 €. 

 

Mgr. Minárik – v prípade schvaľovania sa zdrží hlasovania. Dôvodom je koniec funkcie 

poslanca a nechá rozhodnutie na budúce zastupiteľstvo. 

Ing. Mačo – ak sú voľné financie mali by sme ich schváliť 

Starostka a hlavná kontrolórka obce – mali by sme postupovať podľa VZN o poskytovaní 

dotácie, to znamená, že žiadateľ si musí vyplniť žiadosť a podať ju na obecný úrad a v prípade 

schválenia bude zapracovaná do budúcoročného rozpočtu obce. 

Futej – navrhuje, aby bolo farnosti poskytnutá možnosť využívať na stretnutia i MSC 
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Návrh na uznesenie č.  439/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

o d p o r ú č a  

 

aby obec informovala Rímskokatolícku farnosť sv. Antona v Rožkovanoch o spôsobe 

podávania žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle platného VZN č. 10/2015 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jakubova Voľa 

 

  

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Vladimír Mačo, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

10. ŽIADOSŤ MESTA LIPANY O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ S TRVALÝM POBYTOM 

NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVA VOĽA V CENTRE VOĽNÉHO ČASU NA ŠK. ROK 

2022/ 2023 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 

Zápis z rokovania: 

 Na obecný úrad bola doručená žiadosť od mesta Lipany o poskytnutie finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú 2 základné 

školy ZŠ Hviezdoslavova 1, ktorú navštevujú 2 žiaci našej obce a ZŠ Komenského 113, ktorú 

navštevujú 6 žiaci. Mesto Lipany žiada dotáciu na jedného žiaka v CVČ vo výške 3,15 

žiak/mesiac. 

 

Návrh na uznesenie č.  440/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s ch v a ľ u j e  
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poskytnutie finančných prostriedkov  na šk. zariadenie CVČ pri ZŠ Hviezdoslavova 1 a ZŠ 

Komenského 113 v Lipanoch vo výške 3,15 € na jedného žiaka na kalendárny mesiac na šk. rok 

2022/23 

 

 Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Vladimír Mačo, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

11. ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM č. 8/2022 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 

Zápis z rokovania: 

 Zmeny v rozpočte sa na strane príjmov dotkli navýšenia dotácii na voľby a platby od 

rodičov v materskej škole. 

Na strane výdavkov to bolo vykrytie odmeny pre stavebný dozor na stavbe v IBV 

k Rožkovanom (3500 €), verejné obstarávanie na stavbu IBV sa uhradilo z 2% z projektu MSC, 

ktoré mohla obec použiť na potrebné výdavky (2 600 €), ďalšie jednotlivé výdaje boli riešené 

presunmi medzi položkami. Ostáva ešte rezerva na mzdách na energie. 

Poslanci nemali doplňujúce návrhy a otázky. 

 

Návrh na uznesenie č. 441 /2022 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

berie na vedomie  

 

zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 8/2022 

 Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Vladimír Mačo, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 
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12. ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM č. 9/2022 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 

Zápis z rokovania: 

 V rozpočtom opatrení č. 9/2022 je potrebné prijať zmeny, na strane príjmov sú to 

refundácie za energie 4 238 €, na strane výdavkov: verejné obstarávanie na EUROVELO 19, 

geodetické vytýčenie stavby (cesta, infraštruktúra) IBV pred a po realizácii, 90 rokov divadla 

v obci, poistka MSC, dokončovacie práce v MSC na žiadosť inšpektorátu práce.  

Vybudovanie vodovodu a kanalizácie v IBV sa realizovala v sume 20 000 €, stavba je 

ukončená, realizovala ju firma INTERBAU Brezovica. Teraz prebieha výstavba cesty, 

osvetlenia, odvodnenia, ktorú realizujú firmy EKOSVIP a CBR. Bolo potrebné navýšenie 

rozpočtu o 21 000 € na základe stúpajúcich cien materiálov. Verejná súťaž sa musela opakovať, 

pre nedostatky pri vypĺňaní tlačív. 

Poslanci nemali doplňujúce návrhy a otázky. 

 

Návrh na uznesenie č.  442/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s ch v a ľ u j e  

 

zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 9/2022 

 

 Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Vladimír Mačo, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 13. RÔZNE 

 

Partner z Ukrajiny požiadal o predlženie doby výstavby jeho projektu o 3 mesiace. Musíme 

počkať kým budú oba projekty dokončené, až potom bude slávnostné otvorenie objektov. 

Záverečné stretnutie bude trvať 1 deň. 

Na základe prognóz očakávame vyššiu podielovú daň. 

V obci sa naďalej realizuje budovanie optickej siete od firmy LIVENET.  



S t r a n a  12 | 12 
 

Okrem tejto firmy pribudli ďalšie dátové káble na betónových stĺpoch VSD, zatiaľ nás nikto 

neinformoval o nejakom zámere. 

Ing. Mačo – ako je to s tou sľubovanom prekládkou rozhlasu? 

Starostka – konateľ sa vyjadril, že ju bude realizovať v roku 2023 

Futej – požiadal o informáciu, či VSD neposkytuje nejaké dotácie či úľavy pre občanov, už len 

preto, že jej stĺpy s vedením sa nachádzajú na súkromných pozemkoch 

  

 

14. ZÁVER 

 

Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

V Jakubovej Voli  27.10.2022 

Zapísal:  Mgr. Ivan Minárik 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Vladimír Mačo   ....................................................... 

 

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

    

 

 

 

 

Ing. Magdaléna Sasaráková 
                 starostka obce 


