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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 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo  
dňa 14. decembra 2016  o 18 00 hod.  

 
 
 

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

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Mgr. Ivan Minárik zástupca starostky obce prítomný 18 00 hod. – 19 00 hod. 

Ladislav Futej  poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 00 hod. 

Ján Hnath poslanec prítomný  18 00 hod. – 19 00 hod. 

Ing. Jozef Mizerák poslanec neprítomný  

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. 

Mgr. Slavomír Karabinoš hlavný kontrolór obce neprítomný 18 00 hod. – 19 00 hod. 

Mgr. Štefánia Haviarová zapisovateľka prítomná 18 00 hod. – 19 00 hod. 

  
 
Priebeh rokovania 
 
 
Bod č. 1:  OTVORENIE ZASADNUTIA  
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2016 otvorila a viedla 
starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala poslancov. Konštatovala, že počet prítomných 
poslancov je štyri a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ing. Mizerák je práceneschopný 
a z neúčasti na Obecnom zastupiteľstve sa vopred ospravedlnil. Starostka obce oboznámila všetkých 
prítomných s programom zasadnutia. 
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Návrh na uznesenie č. 63/2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a  
 
s c h v a ľ u j e 
 
program 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2016 v tomto znení: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Plán činností hlavného kontrolóra na prvý polrok 2017 

6. Návrh VZN  č. 20/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 

7. Návrh VZN č. 21/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa 

8. Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu na roky 2017-2019 

9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a  podmienkach materskej školy na 
školský rok 2015/2016 

10. Rôzne 

11. Diskusia a interpelácia poslancov 

12. Záver 

 

Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
 
Bod č. 2:  URČENIE ZAPISOVATE ĽA A OVEROVATE ĽOV ZÁPISNICE 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Za zapisovateľku bola navrhnutá pracovníčka obecného úradu Mgr. Štefánia Haviarová a za 
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Mgr. Ivan Minárik a Ing. Stanislav Rimský. 
 
Návrh na uznesenie č. 64/2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
u r č u j e  
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a) za zapisovateľku zápisnice:  Mgr. Štefániu Haviarovú 
 

b) za overovateľov zápisnice: Mgr. Ivana Minárika a Ing. Stanislava Rimského 
 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik, 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: Ladislav Futej a Ján Hnath 

 
Návrh na uznesenie č. 65/2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s c h v a ľ u j e  
 
návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Futej a Ján Hnath 

 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 
 
Bod č. 4:  KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Mgr. Slavomír Karabinoš Hlavný kontrolór obce   

 
Zápis z rokovania: 

Hlavný kontrolór obce Mgr. Slavomír Karabinoš predniesol správu o plnení uznesení. 
Konštatoval, že: 

Pri kontrole uznesení neboli nájdené žiadne body rokovania ukladajúce povinnosť  starostke 
obce, resp. inej osoby, ktorej by bola obecným zastupiteľstvom v Jakubovej Voli uložená povinnosť 
konať.  
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Návrh na uznesenie č. 66/2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
b e r i e   n a   v e d  o m  i e 
 
Správu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva  v Jakubovej Voli 
 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
Bod č. 5:  PLÁN ČINNOSTÍ HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA PRVÝ POLROK 2017 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Mgr. Slavomír Karabinoš Hlavný kontrolór obce   

 
Zápis z rokovania: 

Hlavný kontrolór obce Mgr. Slavomír Karabinoš predniesol plán činností hlavného kontrolóra 
na prvý polrok 2017: 

 

„Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017: 

 
a) Priebežná kontrola plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom 
b) Kontrola čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu obce za rok 2016 
c) V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov, vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu 
“Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016“ 

d) Priebežná kontrola správnosti vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou  
hotovosťou. 

e) V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  
zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu 
„Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017““  

 
 
Návrh na uznesenie č. 67/2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s c h v a ľ u j e  
 
Plán činností hlavného kontrolóra na prvý polrok 2017  
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Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
Bod č. 6:  NÁVRH VZN Č. 20/2016 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU Z A 
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 
Zápis z rokovania: 
 

Starostka informovala, že návrh na VZN č. 20/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke 
obce a poslancom bol zaslaný elektronicky aj v tlačenej podobe.  

 
V návrhu na VZN č. 20/2016 bola zo strany starostky obce navrhnutá zmena sadzby  dane za 

psa z 3,65 EUR na 5,00 EUR s účinnosťou od 01.01.2017. Starostka obce navrhovala poplatok zvýšiť 
z dôvodu, že výdavok za známku pre psa je vo výške 3,50 EUR a pri doterajšej sadzby nie sú pokryté 
ani tieto výdavky. 

 
Ďalej starostka informovala, že v návrhu VZN o miestnych daniach pribudli dve nové dane a to 

daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty.  
 

K predloženému návrhu bol podaný návrh zo strany poslanca Mgr. Ivana Minárika, ktorý sa týkal 
zvyšovania sadzby k Dani zo stavieb: 
a) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané 

na tieto účely, postavené mimo bytových domov, z pôvodnej výšky 0,04 EUR na 0,20 EUR, 
b) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, z pôvodnej výšky 0,04 EUR na 0,20 EUR. 
 

Mgr. Minárik svoj návrh vysvetľuje tým, že ide o nadštandardné stavby a že sú v porovnaní so 
sadzbami okolitých obcí veľmi nízke.  

Voči predloženému návrhu nebola podaná žiadna pripomienka , takže návrh bol po vyššie 
uvedených návrhoch, schválený bez výhrad. 

 
Návrh na uznesenie č. 68/2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s c h v a ľ u j e  
 
VZN č. 20/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  3 Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský 
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Proti  0  

Zdržal sa  1 Ján Hnath 

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
Bod č. 7:  NÁVRH VZN Č. 21/2016, ktorým sa mení VZN č. 16/2016  O URČENÍ VÝŠKY 
MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV V ŠKOLÁCH 
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIA ĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE 
JAKUBOVA VO ĽA 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 
Zápis z rokovania: 
 

Starostka informovala, že návrh na VZN č. 21/2016, ktorým sa mení VZN č. 16/2016   o určení 
výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa, bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej 
stránke obce a poslancom bol zaslaný elektronicky aj v tlačenej podobe.  

 
Zmeny oproti pôvodnému VZN nastali v dvoch bodoch a to doplnila sa možnosť odpustenia 

poplatku za dieťa, ktoré sa zdržiava v zahraničí a zmenil sa výber poplatkov – poplatky sa platia priamo 
do pokladne pracovníčke obecného úradu.  

 
V zákonnej lehote k návrhu nebola podaná žiadna pripomienka, takže návrh bol schválený bez 

výhrad. 
 
Návrh na uznesenie č. 69/2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s c h v a ľ u j e  
 
VZN č. 21/2016, ktorým sa mení VZN. č. 16/2016 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 Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,  Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
Bod č. 8:  NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2017 – 2019 A ODBORNÉ STANOVISKO 
HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPO ČTU NA ROKY 2017 - 2019 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce    
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Zápis z rokovania: 
Starostka obce uviedla, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 sa v bežnom rozpočte vychádzalo 

predovšetkým z uzatvorených a trvajúcich zmluvných plnení a zákonom stanovených pravidiel  pre 
výpočet mzdových nárokov zamestnancov. Ostatné položky sa rozpočtovali na základe predpokladu.  

 
Pri zostavovaní kapitálového rozpočtu sa vychádzalo predovšetkým z Programu  hospodárskeho 

a sociálneho   rozvoja obce a zapracovali sa taktiež projekty, na ktoré už bola podaná žiadosť 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.  

 
Vzhľadom k tomu, že podielová daň na stránke MF SR v čase, keď obec zozstavovala rozpočet 

ešte nebola zverejnená, vychádzalo sa pri nej zo skutočnosti roku 2016. 
 
Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, pričom sa plánuje použitie rezervného fondu v objeme 

9 500,00  €.  
 
Ostatné roky pre obec nie sú záväzné, preto sa rozpočtovali  iba odhadom.  
 
 
 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019: 
 

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE JAKUBOVA VO ĽA K NÁVRHU 
ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2017 – 2019 

 
V zmysle § 18 f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na  
roky 2017 – 2019.  

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 (ďalej len „odborné 
stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na roky 2017 – 2019, 
ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

 
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu obce na roky 
2017 – 2019 v rozsahu, ako bol zverejnený, (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk: 

 
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to zákonmi:  

- č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p., 

- č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p., 

- č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

- č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p., 
- č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo 
vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubova Voľa o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN), 

- a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve v platnom znení. 

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
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Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce v zákonom 
stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej 
správy na roky 2016 až 2018 číslo MF/008154/2015-411, ktorá je vydaná v súlade s § 14 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 
MF/010175/2004-42 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa ustanovuje 
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p., ktorá je záväzná pri 
zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a vyhláškou Štatistického úradu č. 247/2014, ktorou sa 
vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. 

 
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPO ČTU 

Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol vývoj hospodárenia obce v minulých rokoch, 
očakávaný vývoj hospodárenia obce za rok 2016 a predpokladané rozpočtové určenie výnosu dane z 
príjmov územnej samospráve na rok 2017. Na základe zhodnotenia reálneho naplnenia rozpočtu 
príjmov, prikročila obec k zostaveniu návrhu rozpočtu. 

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného 
zákona na:  
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2017, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2018,  
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2019.  

Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na 
príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na 
nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa 
spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  

Viacročný rozpočet na roky 2017 – 2019 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004  
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
vnútorne člení na:  
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 
c) finančné operácie. 

 
D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPO ČTU 

Na schválenie je predložený návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019. Rozpočty celkom na všetky 
roky sú navrhnuté ako vyrovnané. 

 
ROZPOČET CELKOM v € :  

 2017 2018 2019 
Príjmy celkom 391 829,00 297 956,00 268 343,00 
Výdavky celkom 391 829,00 297 956,00 268 343,00  

0 0 0 Hospodárenie obce 
 
Vnútorné členenie rozpočtu: 

A. Bežný rozpočet: 
 2017 2018 2019 
Bežné príjmy celkom 136 329,00 140 956,00 143 343,00 



S t r a n a 9 | 12 
 

Bežné výdavky celkom 124 129,00 127 106,00 131 093,00 
Hospodárenie obce: +12 200,00 +13 850,00 +12 250,00 

B. Kapitálový rozpočet:    
 2017 2018 2019 
Kapitálové príjmy celkom 246 000,00 157 000,00 125 000,00 
Kapitálové výdavky celkom 262 500,00 164 850,00 131 250,000 
Hospodárenie obce: -16 500,00 -7850,00 -6250,00 

C. Finančné operácie:    
 2017 2018 2019 
Príjmové finančné operácie 9500,00 0 0 
Výdavkové finančné operácie 5200,00 6000,00 6000,00 
Hospodárenie obce: +4 300,00 -6000,00 -6000,00 

 
E. ZHRNUTIE 
Návrh rozpočtu obce na na roky 2017 - 2019 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce Jakubova Voľa. Návrh 
rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 391,829- €, 
pri čom bežný rozpočet je prebytkový vo výške: bežné príjmy 136,329 a bežné výdavky 124,129,- 
€.  

Takto zostavený návrh rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

 
Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu v rámci 

rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny. 
 

Na základe uvedeného odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva: 
 
  Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 schváliť. 
 
 
Návrh na uznesenie č. 70/2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
1. b e r i e   n a     v e d  o m  i e  
 
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019 a návrh rozpočtu na 
roky 2018 – 2019 
 
2. s c h v a ľ u j e  
 
Návrh rozpočtu na rok 2017 nasledovne: 
 

HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE  ROZPOČET 2017 v EUR 

100 Daňové príjmy 133.126,00 

200 Nedaňové príjmy 2.038,00 

300 Granty a transfery 247.165,00 
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400 Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 9.500,00 

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

 PRÍJMY SPOLU: 391.829,00 

600 Bežné výdavky  124.129,00 

700 Kapitálové výdavky 262.500,00  

800 Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 5.200,00 

  

VÝDAVKY SPOLU: 
391.829,00 

 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  3 Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  1 Ján Hnath 

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
 
Bod č. 9:  SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 
A PODMIENKACH MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/ 2016  
 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 
Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková informovala poslancov o povinnosti riaditeľky MŠ, 
vypracovať správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy po 
ukončení školského roka, do 31. októbra .  Táto správa bola zo strany riaditeľky MŠ, Daši Alexiovej 
vypracovaná a predložená Rade školy na schválenie . Rada školy ju dňa 5. 9. 2016 odporučila schváliť.  

 
Obecnému zastupiteľstvu sa táto správa predkladá len pre informáciu a neschvaľujú ju.  
 

Návrh na uznesenie č. 71/2016 
 
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 výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský rok 
2015/2016 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
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Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
Bod č. 10:  RÔZNE 
 
1. Verejné osvetlenie 
Starostka obce informovala, že na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva ju poslanci poverili, aby 
vzhľadom k tomu, že obec nemá dostatok finančných prostriedkov na celkovú rekonštrukciu verejného 
osvetlenia  zistila, čo by bolo potrebné v prvom rade urobiť, aby verejné osvetlenie stále nevypadávalo. .  
 Na základe vyššie uvedeného starostka vstúpila do jednania so spoločnosť, ktorá v obci 
zabezpečuje opravu verejného osvetlenia a zistila, že v prvom rade je potrebné vymeniť káblové rozvody 
(za izolované).  
 
 Dala vyčísliť predpokladanú hodnotu  dvom spoločnostiam. Jedna sa o výmenu káblového 
vedenia v dĺžke 1 590 m. Jedna spoločnosť dala ponuku na 3 439,92 € a druhá na 5 406,47 €.  
 
 Starostka uviedla, že stav je neúnosný, pretože pri každom menšom  vetre či daždi dochádza ku 
skratu a vyhodí celé verejné osvetlenie. Nie je únosné, aby v daždi, fujavici, v nočných hodinách, 
samozrejme po tme , s baterkou v ruke, chodila nahadzovať verejné osvetlenie , dokonca na cudzí 
pozemok, pretože rozvádzač stojí na pozemku p. Smolkovej.  A taktiež je neúnosné, aby obec  po 
každom výpadku volala spoločnosť, ktorá tak či tak, dnes jednu chybu odstráni a zajtra dôjde 
k prelomeniu kábla na inom mieste. Pričom na opravu vynaložíme nemalé finančné prostriedky.  
  
 Preto v roku 2017 musí byť rekonštrukcia verejného osvetlenia , aspoň vo fáze výmeny 
káblového vedenia , zrealizovaná.  
 
2. Odvolanie riaditeľky materskej školy  
Starostka ďalej uviedla, že tak informovala na predchádzajúcom zastupiteľstve pripravuje odvolanie 
riaditeľky materskej školy z funkcie pre porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich 
z osobitného predpisu, ktorého sa riaditeľka dopustila tým, že nevykonala prvú atestáciu  a preto po 
uplynutí prechodného obdobia, počas ktorého sa požiadavka vykonania prvej atestácia uplatňovala, už 
nemôže ďalej, od dňa 1.1.2017 vykonávať činnosť vedúceho zamestnanca.  
 Následne sa jej upraví pracovná zmluva – zmena podmienok  - preradenie na učiteľku na dobu, 
pokiaľ sa na základe výberového konania nevyberie nová riaditeľka.  
 Od 1. 1. 2017 bude poverená funkciou riaditeľky Mgr. Monika Leščáková najdlhšie na dobu 6 
mesiacov.  
 
3. Zatvorená materská škola 
Starostka ďalej informovala, že od 9. 12. do 19.12.2016 je materská škola z dôvodu výskytu prenosného 
ochorenia  - rotavírusu zatvorená.  
Starostka vyslovila nespokojnosť s postupom riaditeľky, pretože nekonala podľa platných predpisov 
a neoznámila Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Prešove, že v škôlke sa rotavírus vyskytol 
( už pri 20 % chýbajúcich detí je potrebné hlásiť; v škôlke bolo 60% chýbajúcich detí ).  
Taktiež daný stav neoznámila ani zriaďovateľovi. Starostka sa o stave dozvedela, až keď je volali 
rodičia, prečo sa škôlka nezatvára.  
Starostka zdôraznila, že tieto veci sú v kompetencii riaditeľky a ona musí v zmysle svojich povinnosti 
konať.  
 
4. Zber papiera 
Starostka informovala, že v sobotu 17. 12.2016 v čase od 10.30 do 11.30 h bude pred obecným úradom 
zber papiera na výmenu . Letáčiky  budú roznesené do každej domácnosti.  
 
5. Výmena radiátorov 
Starostka informovala, že s pánom Lukčíkom urobili obhliadku kuchyni v kultúrnom dome s možnosťou 
nainštalovať tam radiátory, ktoré zostali po rekonštrukcii materskej školy a sú ešte funkčné. Vzhľadom 
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k tomu, že v kuchyni sú gamatky, ktoré majú vysokú spotrebu, ušetrilo by sa tým na kúrení a udržiavala 
by sa tam určitá stále teplota.  
 
6. Cena starostky 
Starostka informovala, že na cenu starostky prišlo 6 nominácií. Cena sa udelí jednému kolektívu 
a jednému jednotlivcovi.  
 
 
Bod č. 11: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 
Do diskusie sa neprihlásil nikto. 
  
Bod č. 12: ZÁVER 
 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť 
a ukončila 8. a zároveň posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2016 o 19 

00 hod.  
 
V Jakubovej Voli  16. 12 .2016 
Zapísala: Mgr. Štefánia Haviarová 
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Ivan Minárik 
 
 
 

Ing. Stanislav Rimský 
  

 
 
 
       Ing. Magdaléna Sasaráková, v.r. 
                     starostka obce 


