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J

 
         OBEC JAKUBOVA VOĽA 

              Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves 

            
 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 30. septembra 2015 o 1800 hod.  
 

 

 

 

Miesto konania:    zasadačka obecného úradu (1. posch.) 

 

Prezenčná listina:  

 

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Mgr. Ivan Minárik zástupca starostky obce prítomný 1800 – 2030  

Ladislav Futej  poslanec prítomný 1800 – 2030  

Ján Hnath poslanec prítomný  1800 – 2030   

Ing. Jozef Mizerák poslanec prítomný 1800 – 2030  

Ing. Stanislav Rimský poslanec prítomný 1800 – 2030 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

Mgr. Slavomír Karabinoš hlavný kontrolór obce   

Mgr. Katarína Haboráková zapisovateľka   

Hostia:    

Mária Urdová vedúca ŽFS Voľančan   

  

 

Priebeh rokovania 

 

 

Bod č. 1:  OTVORENIE ZASADNUTIA  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  
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Zápis z rokovania: 

Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2015 otvorila a viedla 

starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že počet 

prítomných poslancov je päť a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Oboznámila prítomných 

poslancov s programom 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2015 a dala hlasovať za jeho 

schválenie.  

 

Návrh na uznesenie č. 38/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

 

program 7. 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. Informácia o zrealizovaných a plánovaných aktivitách obecného úradu   

6. Návrh VZN č. 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa 

7. Návrh VZN č. 8/2015 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci Jakubova Voľa 

8. Návrh VZN č. 9/2015 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

obyvateľom obce Jakubova Voľa 

9. Prerokovanie platu starostky obce 

10. Návrh na 2. zmenu rozpočtu obce na rok 2015 

11. Štatút krízového štábu obce Jakubova Voľa  

12. Rôzne 

13. Diskusia a interpelácia poslancov 

14. Záver 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 2:  URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Za zapisovateľku bola navrhnutá odborná referentka obecného úradu Mgr. Katarína Haboráková 

a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ladislav Futej a Ing. Jozef Mizerák. 
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Návrh na uznesenie č. 39/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

u r č u j e  

a) za zapisovateľku zápisnice Mgr. Katarínu Haborákovú,  

b) za overovateľov zápisnice poslancov Ladislava Futeja a Ing. Jozefa Mizeráka. 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský  

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 3:  VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ján Hnath a Mgr. Ivan Minárik. 

 

Návrh na uznesenie č. 40/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

návrhovú komisiu v zložení: Ján Hnath a Mgr. Ivan Minárik 

 

Hlasovanie:  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 4:  KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   



S t r a n a  4 | 15 
 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková uviedla, že na poslednom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 05.06.2015 poslanci prijali uznesenie č. 35c/2015, v ktorom ukladajú starostke obce 

v termíne do 30.06.2015 previesť na účet Fondu rezerv obce Jakubova Voľa rozpočtový prebytok          

vo výške 12 044,76 Eur - uznesenie splnené – uvedený rozpočtový prebytok bol odvedený na účet 

Fondu rezerv obce Jakubova Voľa dňa 12.06.2015. 

V pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrola obce Jakubova Voľa na 2. polrok 2015 je aj 

vykonať kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Jakubova Voľa k 30.06.2015 

a predložiť ju obecnému zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór obce Mgr. Slavomír Karabinoš, konštatoval, 

že všetky uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté k 30.06.2015, ktoré ukladali starostke obce niečo 

vykonať, boli splnené.  

 

Návrh na uznesenie č. 41/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

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

 

správu o plnení uznesení 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Znenie uznesenia bolo schválené.     

 

 

 

Bod č. 5:  INFORMÁCIA O ZREALIZOVANÝCH A PLÁNOVANÝCH AKTIVITÁCH  

                 OBECNÉHO ÚRADU   

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková podala správu o zrealizovaných aktivitách 

obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 05.06.2015: 

 Vykonanie kontroly na mieste odborom SO/RO Prešovského samosprávneho kraja  k projektu 

„Revitalizácia centra obce po povodniach“ za prítomnosti Ing. Baluchu - zástupca zhotoviteľa 

a Ing. Petza – stavebný dozor.  

Predmetom kontroly na mieste bolo skontrolovanie súladu skutočne vykonaných prác podľa 

projektovej dokumentácie na objekte: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, ktorá sa 

realizovala v novembri  2014.  

Pri kontrole boli zistené nezrovnalosti skutočne vykonaných prác v porovnaní s projektovou 

dokumentáciou, a to konkrétne – nedodržaná dĺžka priepustov (zrealizované menej o 1,2 m) 

a nezrealizovanie 3 ks uličných vpustí. Kontrola tieto nezrovnalosti vyhodnotila ako 

neoprávnené výdavky, ktoré nebudú obci preplatené. Išlo o sumu 344,74 Eur. Neoprávnené 

výdavky bude znášať spoločnosť GMT, s. r. o., nakoľko nezrealizovali stavbu v súlade 

s projektovou dokumentáciou.  
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 Stretnutie starostky obce s konateľom spoločnosti GMT, s. r. o. k vystaveniu dobropisu             

na neoprávnené výdavky v sume 1 839,53 Eur, ktoré boli súčasťou projektu, ale ministerstvo ich 

nepreplatilo - zaplatila ich obec. Konateľ spoločnosti súhlasil, a tak obec ušetrí zo svojho 

rozpočtu vyššie uvedenú sumu.  

 Predloženie Monitorovacej správy č. 2 k projektu „Revitalizácia centra obce po povodniach“+ 

dve  doplnenia. 

 Predloženie Žiadosti o platbu č. 4 k projektu „Revitalizácia centra obce po povodniach“ – 

zúčtovanie predfinancovania. 

 Predloženie Záverečnej monitorovacej správy k projektu „Revitalizácia centra obce                   

po povodniach „  + jedno doplnenie. 

 Predloženie Záverečnej žiadosti o platbu k projektu „ Revitalizácia centra obce po povodniach“.  

 Kontrolný deň pred odovzdaním stavby „Revitalizácia centra obce po povodniach„                    

za prítomnosti zástupcu zhotoviteľa Ing. Baluchu, stavebného dozora Ing. Petza, starostky obce, 

a zástupcu starostky obce, kde zo strany obce boli vznesené požiadavky na odstránenie 

nedorobkov a až po ich zrealizovaní sa stavba prevezme. Išlo o: 

 opravu poškodeného stĺpika pri kaplnke v strede obce, 

 zistenie – identifikovanie príčiny porúch opakovaného vypadávania verejného 

osvetlenia – pri búrke, vetre či snežení, 

 opravu prepadnutého, prasknutého a poškodeného miesta na objekte: Zhromaždisko – 

plocha pred obecným úradom, 

 opravu poškodenej lampy v parku pri Požiarnej zbrojnici – k poškodeniu došlo pri 

realizácií sadových úprav, 

 opravu drevených opôr stromov v parku, ktoré sa realizovali v rámci projektu, 

 vyčistenie staveniska od zvyškov asfaltu a iného stavebného odpadu. 

 Odovzdanie staveniska a dohľad nad realizáciou stavby: Úprava krytov miestnych komunikácií, 

ktorá sa realizovala mimo projektu „Revitalizácia centra obce po povodniach“. 

 Prevzatie stavby „Rekonštrukcia centra obce po povodniach „ – po odstránení nedostatkov, ktoré 

sú vyššie uvedené. 

 Príprava dokladov k ukončeniu pracovného pomeru riaditeľky základnej školy a učiteľa 

náboženstva.  

 Prevzatie majetku po zrušenej základnej škole.  

 Príprava žiadosti o dofinancovanie výdavkov na ZŠ (dohodovacie konanie) – žiadosť schválená, 

dotácia navýšená oproti dotácií k 30. 6. 2015 o 4 188,00 Eur. Obec tak ušetrí z vlastných zdrojov 

vyššie uvedenú čiastku.  

 Príprava podkladov a vypracovanie žiadosti o dotáciu od Nadácie TESCO v sume 2 000 Eur - 

v rámci projektu „ Kolegovia pre dobrú vec“, do ktorého sa mohli zapojiť iba takí žiadatelia, 

ktorí vedeli preukázať a dokladovať, že na území obce žije občan, ktorý je zamestnancom 

spoločnosti TESCO. V našej obci sa  do projektu zapojila p. Anna Tkačová. Celkovo bolo 

podaných 214 žiadostí, z toho schválených 48. Obec Jakubova Voľa sa medzi tých 48 nedostala. 

Určite v budúcnosti, ak bude nejaká výzva uverejnená, sa obec znova zapojí.  

 Spracovanie žiadosti o odborné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

k existujúcim priestorom materskej školy – stanovisko je povinnou prílohou k žiadosti o dotáciu 

na rekonštrukciu materskej školy. 

 Príprava podkladov a vypracovanie žiadosti na rekonštrukciu vnútorných priestorov MŠ v sume 

91 785,00 Eur. Vyhodnotenie a zverejnenie úspešných žiadateľov bude 30. 09. 2015.  

 Príprava podkladov a vypracovanie žiadosti na poskytnutie príspevku na vykonávanie 

dobrovoľníckej činnosti – žiadosť schválená od 1. 10. 2015. Žiadosť bola podaná na Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Obec žiadala zamestnať jedného uchádzača o zamestnanie. Pri tomto 

projekte obec nemá žiadne výdavky, uchádzača financuje úrad práce. Je na škodu veci, že 

z uchádzačov, ktorí sú evidovaní na úrade práce a majú trvalý pobyt v obci Jakubova Voľa,  

nemal nikto záujem.  

 Príprava podkladov a vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Envirofondu      

na “Úpravu toku v obci“- proces ešte neukončený; žiadosť je potrebné podať v termíne            

do 30.10. 2015. 
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 Stretnutie zo zástupcami Odboru životného prostredia v Sabinove k stavebnému  povoleniu, 

ktoré tvorí súčasť žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 Stretnutie zo zástupcami Odboru životného prostredia v Sabinove k čističke odpadových vôd. 

V roku 2012 bolo vydané povolenie na zmenu účelu stavby- obslužný domček má slúžiť pre 

potreby telovýchovnej jednoty, vlastný objekt ČOV, čerpacia stanica a kalojem má slúžiť pre 

účely požiarneho výcviku a zásobu požiarnej vody. Aj napriek vyššie uvedenému rozhodnutiu 

z roku 2012, v účtovníctve obce je stále evidovaná čistička odpadových vôd. Daný stav bude 

v priebehu mesiaca október upravený v súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím.  

 Stretnutie Združenia obcí hornej Torysy k vybudovaniu cyklotrasy - EUROVELO. Sú navrhnuté 

dve alternatívy – prvá po miestnej komunikácií cez obec smerom na Rožkovany po poľnej ceste 

a druhá okolo Torysy. Z pohľadu finančného aj mejtkoprávneho vysporiadania  ja prijateľnejšia 

prvá alternatíva . Obidva alternatívy má obec zapracované v Územnom pláne. 

 Účasť na zasadnutí Rady ZMOS.  

 Účasť na zasadnutí Odborovej organizácie pre zamestnancov obecných úradov.  

 Pracovné stretnutie s riaditeľkou Úradu práce v Prešove. 

 Vyhodnotenie dotazníkov  od občanov obce Jakubova Voľa, ktoré budú slúžiť ako podklad 

spracovanie nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v súlade s novelou zákona          

č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 

 Analýza doteraz platného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príprava podkladov       

pre vypracovanie nového dokumentu. 

 Prieskum trhu a výber spoločnosti, ktorá bude Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

spracovávať. 

 Príprava podkladov a spracovanie Povodňového plánu obce  - zaslanie na odsúhlasenie 

Okresnému úradu odboru krízového riadenia Sabinov. 

 Zadanie zákazky na vykonanie revízie plynových zariadení v objekte MŠ a budove obecného 

úradu (posledná revízia v roku 2010). 

 Zadanie zákazky na vykonanie revízie elektrických zariadení v budove MŠ a budove obecného 

úradu.  

 Zadanie zákazky na vykonanie revízie bleskozvodu na budove MŠ a budove obecného úradu. 

 Zadanie zákazky na vykonanie revízie hasiacich prístrojov. 

 Predloženie správy revízneho technika na elektrické zariadenia a bleskozvod obsahuje celú škálu 

nedostatkov, ktoré je potrebné odstrániť, aby mohol vydať revíznu správu. 

 Príprava podkladov pre spracovanie „Bezpečnostného projektu informačných systémov“  - 

povinnosť zo zákona od roku 2013. 

 Organizačné, materiálno technické a finančné zabezpečenie bezproblémového priebehu osláv 

700. výročia prvej písomnej zmienky o obci, 90. výročia vzniku DHZ a 30. výročia vzniku ŽFS 

Voľančan. 

 Zisťovanie vlastníkov pozemku a stavby, na ktorú prišla anonymná sťažnosť. 

 Práce na úprave detského pieskoviska v materskej škole. 

 Oprava fasády na budove materskej školy (z finančných prostriedkov úradu práce). 

 Maľovanie fasády na budove požiarnej zbrojnice (z finančných  prostriedkov úradu práce). 

 Maľovanie vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice (z finančných prostriedkov úradu práce). 

 Maľovanie strechy a brány na požiarnej zbrojnici (z finančných prostriedkov úradu práce). 

 Vypratanie suchých WC v objekte materskej školy – 800 kg šrotu odovzdaného  do zberu –      

do obecného rozpočtu pribudlo 138 Eur, z ktorých sa zrealizovala úprava pieskoviska a zakúpil 

sa detský vozík na hranie.  

 Zbúranie suchých WC v objekte materskej školy. 

 Vypratanie garáže v objekte materskej školy.  

 Riešenie sťažnosti občana na suseda z dôvodu vypúšťania splaškov zo žumpy cez hadicu               

do verejnej kanalizácie – nepríjemný zápach. 

 Riešenie sťažnosti občana na suseda na nepríjemný zápach zo suchého WC, postaveného 

v blízkosti rodinného domu sťažovateľa.  

 Riešenie sporu z dôvodu nedodržania dohodnutých podmienok v stavebnom povolení 
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 Hľadanie najvhodnejších možnosti na vybudovanie zberného dvora – situácia v obci neúnosná, 

občania k separácií pristupujú nezodpovedne, do VKK ukladajú veci, ktoré tam nepatria  - 

plastové fľaše, sklo , nebezpečný odpad ; sú to všetko vecí, ktoré sa separujú a za vývoz ktorých 

obec neplatí. Ak sú súčasťou VKK tak vývoz 1 tony odpadu stojí obec 62 Eur.  

Do kontajnerov, ktoré sú určené na biologický rozložiteľný odpad ukladajú celé konáre, ktoré 

zaberú veľa miesta a nič iné tam nevojde. Iný zasa bez problémov vyvážajú pokosenú trávu       

pod kopec k obecnému úradu.  

 Príprava materiálov na zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 Spracovanie bežnej agendy. 

 

Zároveň starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková informovala o plánovaných aktivitách                

na najbližšie obdobie – mesiac október: 

 Dopracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na úpravu vodného toku. 

 Absolvovanie školenia k novým pravidlám nakladania s odpadmi. 

 Príprava rozpočtu na rok 2016 – 2018. 

 Príprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku. 

 Vyvolanie stretnutia s Ing. Albínom Kropuchom vo veci získania pozemku na výstavbu 

zberného dvora. 

 Vyvolanie stretnutia s Ing. Albínom Kropuchom k zámeru odpredávania parciel na výstavbu 

rodinných domov. 

 Príprava výstavy „Výsledky práce našich rúk“. 

 Príprava posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

 Sfunkčnenie obecnej knižnice. 

 Spracovanie plánu zimnej údržby.  

 Zabezpečenie posypového materiálu.  

 Hľadanie zdrojov na rekonštrukciu miestneho rozhlasu – súčasný stav je nevyhovujúci, opravy 

sú zbytočné, pretože vedenie je staré a je tu veľká pravdepodobnosť opätovného výpadku. 

 Zverejnenie vyhodnotenia dotazníkov občanov. 

 Výsledky vyhodnotenia zapracovať do pripravovaného Plánu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja. 

 Inventarizácia a očíslovanie majetku obce. 

 

Keďže starostka obce preberala dlhodobý a krátkodobý hmotný majetok obce, ktorý nebol 

označený inventarizačným číslom podľa účtovnej evidencie majetku, zástupca starostky obce Mgr. Ivan 

Minárik sa zaujímal o spôsob, ako prebehne označovanie a fyzická kontrola majetku obce. Starostka 

obce upovedomila poslancov, že v najbližšom období vydá príkazný list, v zmysle ktorého začnú 

inventarizačné komisie vykonávať riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov obce Jakubova Voľa            

k 31.12.2015 a pri kontrole sa bude majetok obce podľa inventúrnych kníh aj označovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 42/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

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

informáciu o zrealizovaných a plánovaných aktivitách obecného úradu   

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené 
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Bod č. 6:  NÁVRH VZN č. 7/2015 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU  

                 A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA                     

                 SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVA VOĽA 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 7/2015 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom 

na území obce Jakubova Voľa, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce dňa 

15.09.2015. Materiál sa predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva z dôvodu zmeny rozpočtu         

na činnosť MŠ a ŠJ v Jakubovej Voli.  

 

Návrh na uznesenia č. 43/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e 

VZN č. 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 

zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené.     

 

 

 

Bod č. 7:  NÁVRH VZN č. 8/2015 O VEREJNOM PORIADKU A VEREJNEJ ČISTOTE  

                 V OBCI JAKUBOVA VOĽA 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Z dôvodu určenia podmienok dodržiavania poriadku v obci predložila materiál na rokovanie 

obecného zastupiteľstva starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorý pripravil zástupca starostky 

obce Mgr. Ivan Minárik. Starostka obce informovala poslancov, že návrh VZN č. 8/2015 o verejnom 

poriadku a verejnej čistote v obci Jakubova Voľa, bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej stránke 

obce dňa 15.09.2015. Návrh VZN v stanovenej lehote pripomienkovali dvaja občania, pripomienky boli 

vyhodnotené a časť z nich bola zapracovaná do VZN. 
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Pripomienky Mariána Šoltésa, trvale bytom Jakubova Voľa č. 80: 

1) Vytvoriť malý zberný dvor a v ňom umiestniť veľkokapacitné kontajnery. Raz týždenne pod 

dozorom poverenej osoby ho sprístupniť občanom – vedenie obce sa touto myšlienkou zaoberá 

už dlhší čas, ale obec nevlastní žiadny vhodný pozemok na vybudovanie zberného dvora. Pokiaľ 

občan nebude pristupovať k separácií odpadu zodpovedne, obec zbytočne vynakladá prostriedky 

na vývoz veľkokapacitného kontajnera. V pláne úloh na najbližšie obdobie má obec za úlohu 

k danej problematike jednať s Ing. Albínom  Kropuchom ohľadom získania pozemkov               

na vybudovanie monitorovaného zberného dvora. Poslanec Ladislav Futej navrhol jednať o kúpe 

pozemku nachádzajúceho sa vedľa budovy obecného úradu (rod. dom č. 68) s majiteľom 

Jozefom Čubom z Vranova nad Topľou a poslanec Ján Hnath navrhol preveriť záujem o 

odpredaj pozemku nachádzajúceho sa oproti budove MŠ zo strany majiteľa. 

2) Zákaz státia, parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách – pripomienka 

akceptovaná a zapracovaná do návrhu VZN v čl. 11 ods. 2  písm. g). 

3) Zákaz spaľovania komunálneho a bioodpadu na celom území obce, najmä na pozemkoch 

a dvoroch rodinných domov – pripomienka akceptovaná a zapracovaná do návrhu VZN v čl. 11 

ods. 2  písm. b). 

4) Dodať nádoby na plast k obecnému cintorínu - nádoby budú dodané v prvej polovici mesiaca 

október 2015. 

5) Osadiť dopravnú značku „Zákaz vjazdu motorových vozidiel“ na prístupovú cestu 

k parkovisku pred miestnym cintorínom mimo návštevníkov cintorína a držiteľov osobitného 

povolenia vydaného obecným úradom – aj poslanec Ján Hnath zdôraznil potrebu osadiť 

dopravné značenie. Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková uviedla, že dopravné označenie 

ulíc v obci sa bude riešiť, o stanovisko obec požiada kompetentné orgány a bude  sledovať 

výzvy na podanie žiadosti o NFP na tento účel. 

6) Upozorniť susedné obce Rožkovany a Červenica na vyvážanie komunálneho odpadu ich 

občanmi do okolia Voľanského potoka a nábrežia rieky Torysy smerom od mosta po smere 

toku rieky – dňa 28.09.2015 pod spis. značkou č. 244/2015 bol zaslaný list obci Rožkovany 

a obci Červenica pri Sabinove.  

 

Pripomienky Mgr. Ivana Minárika, trvale bytom Jakubova Voľa č. 62: 

1) Ten, kto dopraným prostriedkom či iným spôsobom znečistí verejné priestranstvo je povinný 

ho bezodkladne, bez prieťahov vyčistiť, resp. zabezpečiť očistenie na vlastné náklady – 

pripomienka akceptovaná a zapracovaná do návrhu VZN v čl. 4, bod 10. 

2) Zakazuje sa akýmkoľvek dopravným prostriedkom vchádzať na chodník, zastavovať 

a parkovať na chodníku, resp. obmedzovať chodcov - pripomienka akceptovaná a zapracovaná 

do návrhu VZN v čl. 11 ods. 2  písm. h), ostatné body sa poposúvajú. 

3) Neoprávnené svojvoľné parkovanie osobných a nákladných motorových vozidiel vrátane 

prívesov a návesov na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v zmiešanom 

vlastníctve obce i vlastníkov domov, mimo nutnej doby naloženia a vyloženia nákladu, počas 

návštev príbuzných, návštev kostola, športových a spoločenských podujatí – pripomienka 

akceptovaná a zapracovaná do návrhu VZN v čl. 11 ods. 2  písm. g).  

4) Zhromažďovať sa skupinám a používať pri tom alkoholické, omamné a psychotropné látky 

na verejných priestranstvách, najmä chodníkoch, v parkoch, školských, kultúrnych, 

cirkevných a športových priestranstvách – pripomienka akceptovaná a zapracovaná do návrhu 

VZN v čl. 11 ods. 2  písm. n). 

5) Spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti a domáceho odpadu na zemi alebo v zberných nádobách-

pripomienka akceptovaná a zapracovaná do návrhu VZN v čl. 11 ods. 2  písm. b). 

6) Vylepovať plagáty možno len na miestach na to určených a so súhlasom vlastníka alebo 

nájomcu– pripomienka akceptovaná a zapracovaná do návrhu VZN v čl. 11 ods. 2  písm. o).  

 



S t r a n a  10 | 15 
 

Návrh na uznesenie č. 44/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

a) s ú h l a s í  

s doplnením textu do VZN č. 8/2015 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci Jakubova Voľa: 

1) Zákaz spaľovať komunálny odpad, zvyšky rastlín, lístia, smetí na celom území obce v zberných 

nádobách aj na zemi (patria tu aj pozemky a dvory rodinných domov) – čl. 11 ods. 2  písm. b). 

2) Ten, kto dopraným prostriedkom, či iným spôsobom, znečistí verejné priestranstvo, je povinný 

ho bezodkladne a bez prieťahov vyčistiť, resp. zabezpečiť očistenie na vlastné náklady – čl. 4, 

bod 10. 

3) Zakazuje sa akýmkoľvek dopravným prostriedkom vchádzať na chodník, zastavovať a parkovať 

na chodníku, resp. obmedzovať chodcov - čl. 11 ods. 2  písm. h), ostatné body sa poposúvajú. 

4) Neoprávnené svojvoľné parkovanie osobných a nákladných motorových vozidiel vrátane 

prívesov a návesov, na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v zmiešanom 

vlastníctve obce i vlastníkov domov, mimo nutnej doby naloženia a vyloženia tovaru, počas 

doby trvania športových, spoločenských a náboženských podujatí a počas doby návštev 

príbuzných - čl. 11 ods. 2  písm. g). 

5) Zhromažďovať sa skupinám a používať pri tom alkoholické, omamné a psychotropné látky na 

verejných priestranstvách, najmä na chodníkoch, v parkoch, v škole, na kultúrnych, cirkevných 

a športových priestranstvách - čl. 11 ods. 2  písm. n). 

6) Vylepovať plagáty možno len na miestach na to určených a so súhlasom vlastníka alebo 

nájomcu. Škodu je povinný uviesť do pôvodného stavu FO alebo PO, ktorá ju zavinila - čl. 11 

ods. 2  písm. o). 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Jozef Mizerák, 

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  1 Ján Hnath 

 

Uznesenie schválené. 

 

 

b) s c h v a ľ u j e 

doplnené VZN č. 8/2015 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci Jakubova Voľa 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Jozef Mizerák, 

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  1 Ján Hnath 

 

Uznesenie schválené. 
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Bod č. 8:  NÁVRH VZN č. 9/2015 O POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVÉHO FINANČNÉHO  

                 PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA OBYVATEĽOM OBCE JAKUBOVA     

                 VOĽA 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Z dôvodu finančnej podpory rodín v obci Jakubova Voľa pri narodení dieťaťa predložila 

starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková na rokovanie obecného zastupiteľstva materiál, ktorý 

pripravil zástupca starostky obce Mgr. Ivan Minárik. Starostka obce informovala poslancov, že návrh 

VZN č. 9/2015 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obce 

Jakubova Voľa bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce dňa 15.09.2015. Poslanec 

Ján Hnath sa k tomu vyjadril, že by viac uvítal podporu rozvoja obce.  

 

Návrh na uznesenie č. 45/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e 

VZN č. 9/2015 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obce 

Jakubova Voľa 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Jozef Mizerák, 

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  1 Ján Hnath 

 

Uznesenie schválené 

 

 

Bod č. 9:  PREROKOVANIE PLATU STAROSTKY OBCE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Mgr. Ivan Minárik zástupca starostky obce   

 

Zápis z rokovania: 

Mgr. Ivan Minárik, zástupca starostky obce oboznámil prítomných poslancov, že zákon NR SR                

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších zmien a doplnkov stanovuje, že po zverejnení priemernej mesačnej mzdy v HN                     

za predchádzajúci rok, obecné zastupiteľstvo plat starostky obce opätovne raz ročne prerokuje. V zmysle 

§ 3 ods. 1 uvedeného zákona patrí starostke obce Ing. Magdaléne Sasarákovej plat, ktorý sa vyrátava ako 

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov,                  

t. j.  858,00 Eur x 1,49 = 1 279,00 Eur. Plat sa prepočíta spätne od začiatku kalendárneho roka 2015.  
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Návrh na uznesenia č. 46/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e 

podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostke obce Jakubova Voľa Ing. Magdaléne 

Sasarákovej vo výške 1 279,00 Eur/mesiac s účinnosťou od 01.01.2015  

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené.     

 

 

 

Bod č. 10:  NÁVRH NA 2. ZMENU ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Hlavný kontrolór obce Jakubova Voľa Mgr. Slavomír Karabinoš predniesol svoje odborné 

stanovisko k 2. zmene rozpočtu a konštatoval, že predkladaná zmena Rozpočtu obce Jakubova Voľa         

na rok 2015 je spracovaná v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi, VZN a internými 

predpismi obce Jakubova Voľa, bola splnená informačná povinnosť v zmysle zákona o obecnom 

zriadení a rešpektuje základnú podmienku vyrovnaného rozpočtovania. Na základe vyhodnotenia 

procesov prípravy a tvorby návrhu predkladanej zmeny odporučil poslancom Obecného zastupiteľstva       

v Jakubovej Voli predložený návrh na zmenu Rozpočtu obce Jakubova Voľa schváliť.     

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková zdôraznila, že návrh na 2. zmenu Rozpočtu obce 

Jakubova Voľa na rok 2015 bol spracovaný na základe rozpočtových opatrení č. 1-3/2015. Bežné príjmy 

sa oproti 1. zmene rozpočtu navýšili o 5 032,00Eur, pričom najväčší podiel   na ich zvýšení majú dotácie 

a granty. Naopak kapitálové príjmy sa znížili o 290,00 Eur a finančne operácie – použitie rezervného 

fondu sa ponížilo o 6 695,00 Eur. 

 

Návrh na uznesenia č. 47/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

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

Stanovisko HK k Návrhu na 2. zmenu rozpočtu obce na rok 2015 
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b) s c h v a ľ u j e 

2. zmenu rozpočtu obce na rok 2015 vykonanú Rozpočtovými opatreniami č. 1/2015, 2/2015 

a 3/2015 v členení:  

 

HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE 

2. ZMENA 

ROZPOČTU 2015  

v EUR 

100 Daňové príjmy 114 674,00 

200 Nedaňové príjmy 3 223,00 

300 Granty a transfery 252 854,00 

400 Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 46 075,00 

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 

 

 
PRÍJMY SPOLU: 416 826,00 

600 Bežné výdavky  128 022,00 

700 Kapitálové výdavky 288 804,00 

800 Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 0,00 

  

VÝDAVKY SPOLU: 
416 826,00 

 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 11:  ŠTATÚT KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE JAKUBOVA VOĽA 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková dala poslancom na vedomie, že v zmysle zákona NR 

SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu sa 

vydáva Štatút Krízového štábu obce Jakubova Voľa, v ktorom je určený predseda a členovia krízového 

štábu, postavenie a pôsobnosť krízového štábu a zabezpečenie činnosti krízového štábu. Krízový štáb je 

výkonným a koordinačným orgánom starostu obce na riešenie krízovej situácie v období mimo času 

vojny a vojnového stavu. 

  

Návrh na uznesenia č. 48/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e 

Štatút krízového štábu obce Jakubova Voľa  
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Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

Bod č. 12:  RÔZNE 

 

1. Vedúca ŽFS Voľančan Mária Urdová upozornila poslancov, že vzniká problém pri dovoze 

harmonikárky z Lipian na nácviky spevu ŽFS Voľančan. Nikto nechce vykonávať dopravu oficiálne 

na dohodu, a tak cestovné náklady sa nedajú vykryť finančnými prostriedkami, ktoré má Klub 

dôchodcov vyčlenené v rozpočte na rok 2015. Potrebovali by finančné prostriedky v hotovosti bez 

dokladov. Starostka obce vysvetlila, že každý výdavok musí byť podložený dokladom, čo potvrdil aj 

hlavný kontrolór obce Mgr. Slavomír Karabinoš. Poslanci o probléme diskutovali a keďže sa 

nenašlo iné riešenie, starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková prisľúbila, že zabezpečí dovoz 

harmonikárky do konca roka 2015. Po tomto termíne je potrebné nájsť spôsob, ktorý by nebol 

v rozpore so zákonom. 

 

2. Poslanec Ján Hnath dal na vedomie nespokojnosť občanov sťažujúcich sa na neznesiteľný smrad, 

ktorý sa šíri z miestnej farmy. Občanov zaujímajú opatrenia na jeho odstránenie, napr. kvalitnejšie 

vyčistiť dvor. Ing. Jozef Mizerák vysvetľoval, že je viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú tento 

problém, ale prisľúbil, že sa bude zaoberať spôsobmi, ako ho zamedziť.   

 

3. Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková informovala prítomných poslancov: 

 

 o potrebe vyradiť z majetku obce stavbu Čistička odpadových vôd. V roku 2012 na žiadosť obce 

vydal OÚ ŽP rozhodnutie, v ktorom povoľuje zmenu účelu stavby ČOV tak, že vlastný objekt 

ČOV, čerpacia stanica a kalojem sa bude využívať pre potreby požiarneho výcviku a potreby TJ. 

Poslanec Ing. Stanislav Rimský, sa ako predseda DHZ Jakubova Voľa vyjadril, že kalojem nemá 

pre požiarny výcvik využitie. Dodnes táto stavba je evidovaná v účtovníctve obce a do konca 

roka je potrebné zosúladiť daný stav so skutočnosťou. Poslanci po diskusii navrhli kalojem 

zasypať a zmeniť účel stavby. 

 

 o tom, že sa vypratala garáž v materskej škole, ktorá bude slúžiť ako sklad. Zostala tam 

umiestnená iba Poľná kuchyňa, ktorá nebola ani raz použitá a zaberá veľa priestoru. Poslanci 

diskutovali o jej využití, či prípadnej výmene.  

 

 o nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti, na dani za psa a na poplatkoch za komunálny odpad         

za rok 2015, ktoré nedosahujú vysoké čiastky. Obec zašle neplatičom výzvy na zaplatenie. 

 

 o požiadavke mladých občanov obce na poskytnutie pivničných priestorov obecného úradu pre 

svoje aktivity. Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková informovala, že pivničné priestory sú 

čiastočne zaliate vodou a bolo by potrebné obkopať budovu až po základ a odviesť vodu preč, 

následne na to vykonať rekonštrukciu vnútorných priestorov pivnice.  

 

 o potrebe výmeny obecného rozhlasu, ktorý má staré vedenie a je dlhodobo poruchový. 

Vynakladajú sa nemalé finančné prostriedky na opakované opravy. 
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 o anonyme, ktorý upozorňuje na porušovanie bezpečnosti občanov, keď v centre obce sa 

nachádza nezakrytá studňa a strecha na hospodárskej budove, ktorá sa rozpadá. Poslanec Ján 

Hnath prisľúbil, že studňu v čo najkratšom čase prikryje panelmi. Ďalej uviedol, že do budovy 

narazilo motorové vozidlo a pri zrážke sa posunula strecha, čo je predmetom šetrenia Polície 

a za ten čas nemôže do strechy zasahovať. Podľa jeho názoru strecha na budove nie je               

až v takom stave, aby spadla alebo niekoho ohrozovala.  

 

 o potrebe výmeny bleskozvodov na budove MŠ a obecného úradu, ktoré sú podľa revízneho 

technika nespĺňajú svoj účel. Sú umiestnené pod vonkajším zateplením budovy, čo je v rozpore 

so zákonom. Je potrebné urobiť nápravu, v opačnom prípade nevydá novú revíznu správu            

na bleskozvody.   

 

 o potrebe zabezpečenia zimnej údržby miestnej komunikácie v obci. Poslanci Ing. Jozef Mizerák 

a Ing. Stanislav Rimský prisľúbili pomoc so svojimi mechanizmami, pričom posypový materiál 

zabezpečí obec.  

 

 

Bod č. 13: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 

Poslanci navrhli zrezať slivky, ktoré znečisťujú obecný chodník. Ďalej navrhli, aby starostka 

obce Ing. Magdaléna Sasaráková oslovila starostu obce Červenica pri Sabinove s požiadavkou 

o odstránenie konárov zo stromov (pozemok p. Baloga), ktoré bránia vo výhľade vodičom motorových 

vozidiel pri kontrole či neprichádza vlak z Lipian, keď prechádzajú cez železničné priecestie smerom     

do obce Jakubova Voľa. 

 

 

Bod č. 14: ZÁVER 

 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť 

a ukončila 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli o 2030 hod.. 

 

 

V Jakubovej Voli  07.10.2015 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Haboráková  

 

 

Overovatelia zápisnice: Ladislav Futej, v. r. 

 

 

Ing. Jozef Mizerák, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r. 

                        starostka obce 


