OBEC JAKUBOVA VOĽA
Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves, Slovenská republika

Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo
dňa 30.12.2014 o 16:30 hod

Miesto konania: zasadačka ObÚ (1.posch.)

Prezenčná listina

Prezencia riadnych členov orgánu
Meno

Prítomnosť

Čas

Ladislav Futej

prítomný

16.30 - 18.30

Ján Hnath

prítomný

16.30 - 18.30

Mgr. Ivan Minárik

prítomný

16.30 - 18.30

Ing. Jozef Mizerák

prítomný

16.30 - 18.30

Ing. Stanislav Rimský

prítomný

16.30 - 18.30

Priebeh rokovania

Bod č. 1. Otvorenie zasadnutia
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar / Orgán
starostka

Zápis z rokovania
Prvé riadne zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce.
Privítala poslancov, ktorých bolo prítomných 5. Skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.

Bod č.2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie
overovateľov zápisnice.
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar / Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková

starostka

Zápis z rokovania:
Starostka obce prečítala program rokovania. Zo strany poslancov nebol vznesený žiaden pozmeňujúci,
ani doplňujúci návrh. Program ostáva bezo zmien.
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Poverenie zástupcu starostu obce
5. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa na funkčné obdobie 2015-2021
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 – 2017
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov a diskusia
10. Záver
Starostka v tomto bode navrhla členov do návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určila
zapisovateľku:
Členovia návrhovej komisie: Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský
Overovatelia zápisnice: Ladislav Futej, Ing. Jozef Mizerák
Zapisovateľka: Bc. Zuzana Čorbová

Návrh na uznesenie č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli
1) s ch v a ľ u j e
A) Program zasadnutia uvedený v pozvánke bezo zmien
B) Návrhovú komisiu: Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský
2) u r č u j e
Za overovateľov zápisnice: Ladislav Futej, Ing. Jozef Mizerák

Hlasovanie
Stanovisko
Za
Proti
Zdržal sa

Uznesenie schválené.

Počet

5
0
0

Meno

Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,
Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský

Bod č. 3. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Útvar / Orgán

Ing. Magdaléna Sasaráková

starostka

Zápis z rokovania:
Materiál bol predložený v písomnej podobe a zaoberá sa poverením poslanca obecným
zastupiteľstvom v prípadoch, ktoré stanovuje zákon o obecnom zriadení v ustanovení § 12 ods. 1 až 6
(podrobne uvedené v predložených materiáloch).

Diskusia
Do diskusie sa prihlásil p. Hnat, ktorý konštatoval, že svojho zástupcu si určuje starosta . Starostka
vysvetlila, že tento bod nepojednáva o zástupcovi starostu, ale o poslancovi, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť rokovanie obecného zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone o obecnom
zriadení, § 12 ods. 1 až 6.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli
poveruje
poslanca Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
Ladislava Futeja , zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v Jakubovej Voli v prípadoch podľa § 12 ods.
2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie
Stanovisko
Za
Proti
Zdržal sa

Uznesenie schválené.

Počet

Meno

5 Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,
Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský
0
0

Bod č. 4. Poverenie zástupcu starostu obce
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar / Orgán
starostka

Zápis z rokovania:
Materiál bol predložený v písomnej podobe a zaoberá sa poverením zástupcu starostky obce v zmysle
§ 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorého
spravidla na celé funkčné obdobie poverí starosta do 60 dní od zloženia sľubu. Zástupcom môže byť
iba poslanec. Starostka navrhuje ako svojho zástupcu poveriť Ing. Jozefa Mizeráka.

Diskusia
Do diskusie sa prihlásil Ing. Jozef Mizerák. Vyjadril sa, že si nemyslí, aby on mal byť poverený
zastupovaním starostky a to po zvážení všetkých okolností vyplývajúcich z minulosti, ktoré ovplyvnili
vzťahy v obci. Zároveň vyjadril svoj návrh na zástupcu starostky obce. Následne sa do diskusie zapojili
všetci poslanci. Diskutovalo sa o dôvodoch prečo niektorí poslanci áno, alebo nie. Každý poslanec sa
vyjadril na tému, kto by bol podľa neho najvhodnejší kandidát. Nakoniec sa zhodli na tom, že
najvhodnejší kandidát je Mgr. Ivan Minárik. Starostka súhlasila a v takom znení navrhla aj uznesenie.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli
berie na

vedomie

poverenie starostky obce v zmysle § 13b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, na základe ktorého je zastupovaním starostky obce poverený poslanec
obecného zastupiteľstva Mgr. Ivan Minárik.

Bod č. 5. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar / Orgán
starostka

Zápis z rokovania
Materiál bol predložený v písomnej podobe a zaoberá sa zriadením komisie na ochranu verejného
záujme v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov a voľbe jej členov.

Do komisie sú navrhnutí títo členovia:
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Stanislav Rimský
Ladislav Futej
Mgr. Ivan Minárik
Ing. Jozef Mizerák
Ján Hnath

Za predsedu bol navrhnutý Ing. Stanislav Rimský.

Diskusia
Do diskusie sa prihlásil poslanec Futej, ktorý navrhol , aby sa zriadila aj komisia verejného poriadku,
ktorá v predchádzajúcom volebnom období pracovala.
Starostka obce na najbližšie zastupiteľstvo pripraví návrh na zriadenie komisie verejného poriadku.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej voli

a) z r i a ď u j e
v súlade s § 15 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov komisiu na ochranu verejného záujmu
b) v o l í
na základe § 15 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predsedu a členov komisie v tomto zložení:
Predseda: Ing. Stanislav Rimský
Členovia komisie: Ladislav Futej
Mgr. Ivan Minárik
Ing. Jozef Mizerák
Ján Hnath
c) u r č u j e
na základe § 15 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov náplň práce pre členov komisie, plní úlohy v zmysle ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
a prejednáva prípadné konflikty záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
d) u k l a d á
starostke obce na najbližšie zasadnutie OZ pripraviť návrh na zriadenie komisie verejného
poriadku

Hlasovanie
Stanovisko
Za
Proti
Zdržal sa

Počet

Meno

5 Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,
Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský
0
0

Uznesenie schválené.

Bod č. 6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa na
funkčné obdobie 2015 – 2021.
Predkladatelia
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar / Orgán
starostka

Zápis z rokovania
Materiál bol predložený v písomnej podobe a zaoberá sa vyhlásením voľby hlavného kontrolóra
v zmysle § 18a ods. 8 písm. a), ktorý pojednáva o zániku funkcie hlavného kontrolóra vzdaním sa.
Vzhľadom k tomu, že hlavná kontrolórka písomne dňa 15.12.2014 oznámila vzdanie sa funkcie , je
podľa zákona povinnosť obce vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra. Všetky podrobnosti sú
uvedené v písomnom materiály.

Diskusia
Do diskusie sa zapojil Mgr. Ivan Minárik. Diskutovalo sa na tému, ak nastane prípad, že sa neprihlási
nikto, alebo ak sa prihlási iba jeden kandidát na hlavného kontrolóra obce. Následne sa rozoberali
náležitosti voľby hlavného kontrolóra. Diskutovalo sa aj o spôsobe hlasovania. Mgr. Ivan Minárik
navrhol, aby sa uviedlo do vyhlásenia voľby, presné časové ohraničenie, do kedy je možné v posledný
deň (t. j. 14 dní pred konaním voľby) predkladanie písomných prihlášok. Písomné prihlášky sa budú
prijímať do 23. januára 2014 do 15:00 na obecnom úrade obce Jakubova Voľa.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli
a) v y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu
hlavného kontrolóra na deň 6. február 2015, ktorá sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v
Jakubovej Voli (1. posch.).
b) u r č u j e
1. nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
- kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- Iné predpoklady: komunikatívnosť,
organizačné a riadiace schopnosti,
morálna bezúhonnosť,
prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej
činnosti výhodou.
2. Náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä:

- osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ďalej
- profesijný životopis
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí zaslať alebo odovzdať písomnú prihlášku spolu s
dokladmi najneskôr do 23. januára 2015 do 15:00 hod. (t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania
voľby) v zalepenej obálke s označením „Voľba kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“. Osobne možno prihlášku
doručiť na obecný úrad v pracovných dňoch do 15.00 h.
c) s ch v a ľ u j e
dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred
hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 10 minút. Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v
abecednom poradí (podľa priezviska).
d) u r č u j e
dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na 5 % pracovný úväzok.
e) s p l n o m o c ň u j e
starostku obce Jakubova Voľa vymenovať komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených
prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.
f) u k l a d á
starostke obce zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce
Jakubova Voľa na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým.

Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Ladislav Futej, Ján Hnath,Mgr. Ivan Minárik,
5 Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský
0
0

Za
Proti
Zdržal sa

Uznesenie schválené.

Bod č. 7. Návrh rozpočtu obce na roky 2015 – 2017.
Predkladatelia
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar / Orgán
starostka

Zápis z rokovania
Materiál bol predložený v písomnej podobe a zaoberá sa návrhom rozpočtu obce na roky 2015 – 2017.
Rozpočet na rok 2015 je záväzný, pričom roky 2016 a 2017 sú nezáväzné.
Vzhľadom k tomu, že rozpočet obce na rok 2015 zahŕňa aj investičné akcie a to Revitalizáciu centra
obce Jakubova Voľa po povodniach a opravu živičných krytov miestnych komunikácii, najväčšia
diskusia bola práve k týmto položkám.
Starostka informovala o podmienkach zmluvy so spoločnosťou CBR, s. r. o. Sabinov, ktorú obec
podpísala na opravu živičných krytov miestnych komunikácií. Na základe dokladov, ktoré starostka
obdŕžala pri preberaní funkcie , je stav takýto:
Prieskum trhu - výzva na zákazku „ Úprava krytov miestnych komunikácií“ bola zaslaná trom
firmám . Vo výzve bola určená predpokladaná hodnota zákazky v objeme 30 000,00 € bez DPH.
Výzva neobsahovala bližšiu špecifikáciu, v akom rozsahu, na ktorých uliciach, v akej šírke
sa má práca zrealizovať.
Na zaslanú výzvu oslovené firmy ( CBR, s.r.o. Sabinov, Doprastav, a.s. Prešov, CMR, s.r.o. Prešov )
predložili cenové ponuky v takomto členení ( informáciu o tom, odkiaľ mali takýto podklad , prevzatá
dokumentácia neobsahuje).

P. č.

popis

Zmluvný
objem

m. j.

1

Podklad (vyrovnávka) z
asfaltu AB hr. 30 mm

2 136,25

m2

2

Podklad z kameniva
(vyrovnávka ) hr. 50 mm

258,75

m2

3

Pokládka asfaltu AB hr. 50
mm po zhutnení

2 395,00

m2

Cena
jednotková

Cena celkom Cena celkom
bez DPH
s DPH

Z uvedenej ponuky vôbec nie ja jasné , na ktoré miestne komunikácie sa bude dávať podklad z asfaltu
a na ktoré podklad z kameniva. Ani sa z nej nedá určiť, v akých šírkach sa bude práca realizovať.
Kritériom pre výber uchádzača bola najnižšia cena. Ako úspešný uchádzač bola vybraná firma
Doprastav. Táto po oznámení výsledkov výberového konania zaslala obci list, že od predloženej
ponuky odstupuje. Následne bola oslovená firma, ktorá skončila na druhom mieste ( CBR, s.r.o. ).
Vzhľadom k tomu, že tieto informácie nie sú dostatočné na to, aby k realizácii prác mohlo dôjsť,
oslovila som konateľa firmy C.B.R. Ing. Bujňaka, ktorý ma informoval, že pravdepodobne by sa
malo jednať o miestnu komunikáciu, ktorá začína na križovatke pri moste( smerom hore dedinou ulica kde býva Ján Futej), ďalej od kostola smerom na Kohút ( kde býva Ladislav Futej ), ďalej
smerom k cintorínu a koniec ulice smerom k Rožkovanom. Podľa toho zostáva neurobená ulica ku
cintorínu ( kde býva Mackanič). Ale konkrétne údaje v písomnej podobe k tomu nemá – neboli mu
predložené.
Podľa slov Ing. Bujňáka s realizáciou by sa začalo niekedy v mesiacoch marec , apríl , samozrejme ,
podľa počasia.
Starostka skonštatovala, že vzhľadom k tomu, že tieto práce majú byť financované z rezervného
fondu obce, na ktorom zostane cca 2.000 € ( ešte nemáme výsledok hospodárenia za rok 2014 ; keď
bude prebytok, tak tento sa tiež prevedie na rezervný fond) ) , disponujeme nedostatočnými

informáciami na to, aby práce boli vykonané v takom rozsahu, ako si vedenie obce a jej obyvatelia
predstavujú. Po podaní týchto informácií otvorila diskúsiu.

Diskusia
Do diskusie sa prihlásili všetci prítomní poslanci. Diskutovalo sa o zmluve so spoločnosťou CBR, s.r.o.
Sabinov. Starostka obce navrhla , aby sa pozval bývalý starosta obce Ing. Vladimír Mačo na stretnutie,
na ktorom sa bude rozoberať celý projekt živicových krytov miestnych komunikácií, s ktorým súvisí aj
komplexná informovanosť o projekte a upresnenie nejasností.
Následne sa diskutovalo o celom projekte „Revitalizácie obce po povodniach“ – o financovaní,
o zmluvných podmienkach, o spolupráci so spoločnosťou, ktorá pre obec vyhotovuje potrebné doklady
na čerpanie finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov.
Starostka k prácam v rámci projektu „Revitalizácia centra obce vyslovila nespokojnosť, pretože neprešlo
ani pár týždňov a dlažba pred obecným úradom praská , ba dokonca v jednom mieste povrch sadá.
Taktiež vyslovila určitú nespokojnosť s tým, že práce na miestnych komunikáciách boli dokončené ešte
v čase, keď vo funkcii nebola, ale prevzatie týchto prác nechal bývalý pán starosta na ňu. Ťažko mi je
preberať niečo, pri čom som nebola . Neviem zodpovedne povedať, že pod vrchnou vrstvou asfaltu sú
všetky veci, ktoré podľa projektu tam majú byť.
Do diskusie k návrhu rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 sa zapojili všetci poslanci a starostka.
Debatovalo sa o rozdelení zdrojov a spôsobe financovania pre klub dôchodcov (vrátane súboru
Voľančan), klub futbalistov, ping pongový klub, pre divadelníkov obce. Ing. Jozef Mizerák sa spýtal na
možnosť financovania z externých zdrojov, t. j. na možné sponzorstvo jednotlivých organizácií. Starostka
mu odpovedala, že obec môže dostať aj dar od inej právnickej osoby, ktorý podľa určenia účelu bude
aj použitý.
Starostka ešte upozornila na skutočnosť, že sa bude musieť nájsť iný spôsob na financovanie divadla ,
súboru Voľančan a klub ping pongu, pretože podľa zákona môže obec poskytnúť dotáciu z rozpočtu
obce iba právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi. A tieto subjekty tento štatút nemajú.
Určite ich chceme podporiť, máme záujem , aby v našej obci rozvíjali svoju činnosť, ale aby to bolo
v súlade so zákonom.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli
schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2015 v členení podľa príjmov a výdavkov


objem bežných príjmov výške

118 015,00 €



objem bežných výdavkov vo výške

118 015,00 €



objem kapitálových príjmov vo výške

243 019,00 €



objem kapitálových výdavkov vo výške

294 789,00 €



objem príjmových finančných operácií vo výške



objem výdavkových finančných operácií vo výške

berie na

vedomie

51 770,00 €
0,00 €

návrh rozpočtu na rok 2016 v členení podľa príjmov a výdavkov


objem bežných príjmov výške



objem bežných výdavkov vo výške



objem kapitálových príjmov vo výške

0,00 €



objem kapitálových výdavkov vo výške

0,00 €



objem príjmových finančných operácií vo výške

0,00 €



objem výdavkových finančných operácií vo výške

0,00 €

119 260,00 €
94 573,00 €

návrh rozpočtu na rok 2017 v členení podľa príjmov a výdavkov


objem bežných príjmov výške



objem bežných výdavkov vo výške



objem kapitálových príjmov vo výške

0,00 €



objem kapitálových výdavkov vo výške

0,00 €



objem príjmových finančných operácií vo výške

0,00 €



objem výdavkových finančných operácií vo výške

0,00 €

124 772,00 €
97 827,00 €

Hlasovanie
Stanovisko
Za

Počet

5

Meno

Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,
Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský

Proti
Zdržal sa

Uznesenie schválené.

Bod č.8. Rôzne.

Predkladatelia
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar / Orgán
starostka

8.1

Informácia o povinnosti novozvoleného starostu v zmysle čl. 7 ods. 1 ústavného zákona
357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov podať oznámenie funkcií, činností a majetkových
pomerov verejného funkcionára v termíne do 30 dní odo dňa kedy sa ujal výkonu verejnej funkcie.
Formulár pre vyššie uvedené oznámenie je možné stiahnuť na tejto web adrese:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/formulare#fab
Uvedená povinnosť oznámenia verejného funkcionára platí pre funkcionára aj po skončení výkonu
verejnej funkcie (po uplynutí jedného roka).
Splnenie tejto povinnosti kontroluje komisia pre ochranu verejného záujmu.

8.2

Starostka oboznámila poslancov s ďalšími dokladmi i, ktoré je treba predložiť v súvislosti so
zvolením do funkcie a to:
-

fotokópiu kartičky zdravotnej poisťovne
ak niektorí poslanec poberá starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo má preukaz ZŤP,
tak kópie týchto rozhodnutí o poberaní dôchodkov, alebo že je zdravotne postihnutý
osobný dotazník (tlačivo rozdala)

Uvedené formuláre je potrebné predložiť najneskôr 2. januára 2015 do 12:00 hod.

8.3

Starostka informovala o liste, ktorý zasielala ako sťažnosť na vedenie spoločnosti, ktorá
zabezpečuje vývoz odpadu v našej obci, a to z dôvodu znečistenia miestnej komunikácie a vydláždenej
plochy pred obecným úradom blatom, pri vývoze odpadu dňa 19. decembra 2014. Na uvedenú
sťažnosť prišla dňa 29. decembra 2014 odpoveď, že zamestnanci spoločnosti, ktorí zabezpečujú vývoz
odpadu v našej obci boli napomenutí a pri opakovanej sťažnosti budú prijaté adekvátne opatrenia.

8.4

Starostka informovala poslancov o stave prevzatého majetku pri preberaní funkcie. Pri preberaní
boli prítomní aj poslanci obecného zastupiteľstva a to Ing.Mizerák a p. Urda.
Majetok je v zlom stave – pohádzaný na kope ( garáž v objekte ZŠ , kde sa k jednotlivému
majetku nedalo ani dostať), neoznačený číslom, evidovaný majetok , ktorý je nefunkčný , nepoužiteľný,
zaberá zbytočne miesto , v kancelárii starostu uložené kalové čerpadlo, motorová píla, vŕtačky, iný
majetok uložený po chodbách, na WC.
Tento majetok je bezpodmienečne potrebné dať do poriadku. Musí sa nájsť vhodný priestor,
kde bude uložený . V letných mesiacoch, za pomoci poslancov a MOS sa urobí inventarizácia majetku,
s návrhom na vyradenie nefunkčného majetku, preradením majetku v účtovnej evidencii podľa zákona,
očíslovaním jednotlivých druhov majetku a určením miesta uloženia.

8.5.

Starostka ďalej informovala , že na najbližšie zasadnutie, ktoré sa uskutoční 6. februára 2015
pripraví návrh rokovacieho poriadku, aby nedochádzalo na zasadnutiach obecného zastupiteľstva k
zbytočným pochybnostiam ( ako podnet na vypracovanie rokovacieho poriadku bola osobná skúsenosť
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 12. 12. 2014, kde došlo k diskusii o hlasovaní a schválení či
neschválení uznesenia).

8.6.

V nadväznosti na predchádzajúci bod starostka ďalej informovala, že navýšenie platu bývalému
starostovi o 70 % počas jedného mesiaca , ktoré sa prerokovávalo na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 12.12.2014 nemôže byť zrealizované, pretože poslanci tento návrh neschválili. Aj napriek tomu , že
bývalý pán starosta predložil na mzdové oddelenie doklad, kde žiada túto odmenu vyplatiť . Hlasovanie,
ktoré je uvedené v zápisnici bolo nasledovné: za 2, zdržali sa 2, proti 1. Uznesenie je platné, ak zaň
hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov . Prijaté uznesenie tvorí prílohu tejto
zápisnice.

8.7.

Taktiež na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude predložený materiál, ktorý je
obec povinná schváliť - Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského stravovania na území obce
Jakubova Voľa.
Toto VZN upravuje podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie,

výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy, odvody a bežnú prevádzku na dieťa
materskej školy a zariadenia školského stravovania na území obce, ktorých zriaďovateľom je obec a
ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky.

8.8.

V súvislosti so školstvom starostka informovala o novele školského zákona, ktorá
určuje najnižší počet detí v triede. Prvákov na základnej škole by malo byť v triede aspoň 11. Triedy
od druhého do štvrtého ročníka základných škôl by malo navštevovať minimálne 13 žiakov, na druhom
stupni by ich malo byť aspoň 15. Novela tiež stanovuje, že na prvom stupni základných škôl sa môžu
do jednej triedy spájať len dva ročníky. Takáto trieda musí mať minimálne 12 žiakov.
Vzhľadom k tomu, že základnú školu v našej obci navštevujú traja žiaci, bude obec nútená podať návrh
na zrušenie školy . Samozrejme, školský rok dokončia ešte v existujúcej škole. Je treba poukázať aj na
tú skutočnosť, že z hľadiska ekonomického, prevádzkovanie školy s takým malým počtom žiakov , bolo
vysoko nerentabilné .
K uvedenému bodu sa prihlásil poslanec Mgr. Minárik, ktorý informoval, že na Rade školy boli
informovaní, že toto ustanovenie zákona pravdepodne nebude platné.

8.9.

Starostka ďalej informovala, že obec nemá vypracovanú žiadnu smernicu na preplácanie náhrad
za používanie vlastného motorového vozidla starostu obce na pracovné účely. Návrh takejto smernice
bude predložený na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva.

8.10. Ďalej boli poslanci informovaní o tom, že aj napriek tomu, že preberanie funkcie prebehlo v
polovici mesiaca december ( zima oficiálne začala, ) obec nemá zabezpečený posypový materiál na
miestne komunikácie.
Bolo by potrebné rozhodnúť, odkiaľ a akým spôsobom ( samozrejme , za najnižšiu cenu) zabezpečiť
posypový materiál. Vzhľadom k tomu, že len pred niekoľkými týždňami boli miestne komunikácie
rekonštruované, je potrebné obstarať taký posypový materiál, ktorý by neznehodnotil nový povrch .
V letných mesiacoch sa dá pripraviť posypový materiál aj zamestnancami malej obecnej služby , ale
v zimných už len prostredníctvom dodávateľov posypového materiálu.
V zmysle ustanovenia §-u 9 a 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií sú závady povinní bez prieťahov
odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli
znečistením, poľadovicou alebo snehom.
Podľa vyššie citovaného zákona je obec povinná udržiavať miestne komunikácie v zjazdnom stave.

8.11. V súvislosti z projektom Revitalizácia centra obce po povodniach prišla výzva z Prešovského
samosprávneho kraja , sprostredkovateľského orgánu pre Regionálny operačný systém na doplnenie
žiadosti o platbu č. 1 a to konkrétne v týchto bodoch:
1. faktúra 20140134


v účtovnom denníku chýba rozúčtovanie na zdroje podľa skupín výdavkov (príloha č. 1 ŽoP)



na účtovnom doklade chýba rozúčtovanie na zdroje podľa skupín výdavkov



chýba likvidačný list k faktúre

2. faktúra F140016


chýba účtovný doklad s rozúčtovaním na zdroje podľa skupín výdavkov – účtovanie faktúry



chýba likvidačný list k faktúre

1. v ŽoP je uvedená adresa Jakubova Voľa 67, ale na zmluve o NFP je uvedená adresa Jakubova
Voľa 120 – ak bola zmena čísla, je potrebné doložiť čestné vyhlásenie
2. na prílohe č. 1 k ŽoP chýba pečiatka a podpis prijímateľa
Uvedené nedostatky je potrebné odstrániť v lehote do 10 kalendárnych dní. V prípade neodstránenia
nedostatkov bude žiadosť o platbu zamietnutá.
Žiadosť o platbu predkladala spoločnosť Enviroprojekt , s. r. o., Prešov, s ktorou má obec podpísanú
zmluvu .Ešte pred uzatvorením zmluvy bývalý starosta predložil starostke návrh zmluvy na
pripomienkovanie. Takmer ku každému bodu zmluvy boli vznesené pripomienky a doplňujúce údaje.
Spoločnosť predložené pripomienky akceptovala a zapracovala do zmluvy.
Takže obec má v čl. IV. ods. 4 ustanovenie, že pri plnení predmetu zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje
dodržiavať ustanovenia platných zákonov a súvisiacich predpisov, všeobecne záväzných predpisov
a riadiť sa predloženými pokladmi a bezvadnými pokynmi objednávateľa v nadväznosti na Zmluvu
o poskytnutí NFP č . Z2214012070201 a na pokyny RO a zároveň dodržiavať aktuálne platné ustanovenia
Príručky pre prijímateľa k vypracovaniu žiadosti o platbu a vypracovaniu monitorovacích správ.
Čiže daná spoločnosť, ktorá vypracovala žiadosť o platbu bola povinná upozorniť účtovníčku, že dané
doklady nespĺňajú požadované náležitosti. A na druhej strane , sú to záležitosti, ktoré mali byť
automaticky zaúčtované, aj bez upozornenia.
Pri dotačných zdrojoch treba venovať zvýšenú pozornosť pri samotnom účtovaní, pretože by bola veľká
škoda, keby sme pre nejaký banálny nedostatok prišli o peniaze.

8.12.

Starostka obce informovala o tom, že oslovila tri spoločnosti, ktoré sa zaoberajú
zriadením internetovej stránky obce. Nakoľko súčasná nespĺňa zákonom stanovené parametre. Zatiaľ
ponuku zaslala jedna spoločnosť a to WEBY GROUP. Starostke osobne sa stránka veľmi páči. Takmer
všetky obce, ktoré sa umiestnili na prvých miestach v súťaži o Zlatý erb, majú stránku obce zriadenú
práve touto spoločnosťou. Dokonca v tejto oblasti nám ponúklo spoluprácu aj vedenie obce Pečovská
Nová Ves. Osobne našu obec vedenie tejto spoločnosti navštívi niekedy po 9.1. 2015. Kvalitne podané
informácie občanovi, sú prvým krokom k tomu, aby sa aktívne zapojil do diania v obci.

8.13. Starostka ďalej informovala o blížiacom sa termíne referenda , ktoré sa uskutoční aj v našej obci
7. 2.2015. Na pokyn Obvodného úradu bol vypracovaný Harmonogram ogranizačno – technického
zabezpečenia referenda, na základe ktorého bola obec povinná v termíne do 15.12.2014 nahlásiť na OU
počet okrskov a miestnosť, kde sa bude referendum konať.
V termíne do 31.12.2014 bolo potrebné nahlásiť zamestnancov zodpovedných za organizačno –
technické zabezpečenie referenda. Obec nahlásila p. Evu Demjanovičovú.
Pri zabezpečovaní referenda sa ďalej budeme riadiť harmonogramom .

Bod č. 9 . Interpelácie poslancov a diskusia
V tomto bode sa diskutovalo o zmluve so spoločnosťou CBR, prepočítavali sa výmery a robili odhady,
kde a ako sa daná akcia bude realizovať.

Poslanec Mgr. Minárik upozornil starostku na to, že na škole nie je tabuľa, ktorá označuje, že v budove
sídli škola.
Starostka odpovedala, že danú pripomienku preverí.

Ďalej poslanec Hnath vytkol starostke , že asi má veľa peňazí , keď sa v obci svieti verejné osvetlenie
aj v čase, keď ešte nie je tma.
Starostka odpovedala, že vzhľadom k tomu, že pri preberaní funkcie jej bývalý starosta neukázal, kde
a ako sa osvetlenie nastavuje, musela sama, za pomoci p. Žilku prísť na to , ako to funguje. Takže
starostka chce poprosiť o kúsok strpenia. Verí, že ďalšie dni už bude verejné osvetlenie svietiť v čase,
keď to bude potrebné. Musela však ešte podotknúť, že mala telefonát od jedného nášho občana, ktorý
bol zasa nespokojný s tým, že verejné osvetlenie začína svietiť neskoro, že niekedy to tak nebolo. Takže
názory sú rôzne. Ale keďže jej financie obce nie sú ľahostajné, určite bude verejné osvetlenie
prestavovať podľa potreby.

Ďalej poslanec Hnath mal pripomienku aj k teplote v zasadacej miestnosti v tom zmysle , že sa plytvá
aj teplom.

Starostka odpovedala, že každý zamestnanec pri svojej práci musí plniť určité úlohy, ale na ich plnenie
musí mať zabezpečené ( zo zákona) podmienky na ich vykonávanie. Jednou je aj teplota v miestnosti,
kde zamestnanec vykonáva svoju prácu ( optimálna je od 23 do 27 stupňov). V zasadačke bolo 23
stupňov.
Taktiež vysvetlila, že bývalý starosta ju neoboznámil , aký druh vykurovania v danej budove je, ako sa
ovláda , kde sa teplota nastavuje. Tieto informácie bola nútená získať z iných zdrojov.

Bod č. 10 – Záver
Na záver starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a popriala im do NOVÉHO
ROKU pevné zdravie a dobrú spoluprácu.

Zapísala: Bc. Zuzana Čorbová

Overovatelia zápisnice:

P

