
S t r a n a 1 | 8 
 

J

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

            
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo  
dňa 28. februára  2017  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 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. 

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

Mgr. Štefánia Haviarová zapisovateľka neprítomná  

  
 
Priebeh rokovania 
 
 
Bod č. 1:  OTVORENIE ZASADNUTIA  
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 otvorila a viedla 
starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala poslancov. Konštatovala, že počet prítomných 
poslancov je päť a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  Starostka obce oboznámila všetkých 
prítomných s programom zasadnutia. Navrhla doplniť program  o bod Zmena rozpočtu, vykonaná 
rozpočtovým opatrením č. 1,2,3 – presun medzi položkami a povolené prekročenie rozpočtu z dôvodu 
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poukázania dotácie na register adries, register obyvateľov a dotácia na pracovné pomôcky z ÚPSVaR  na 
dobrovoľnícku činnosť. Pri zapracovaní týchto rozpočtových opatrení sa celková výška rozpočtu 
nemení, dochádza iba k presunu medzi jednotlivými položkami (aj z dôvodu schválenia použitia 
rezervného fondu na havarijný stav na verejnom osvetlení). Všetci prítomní poslanci s doplnením 
programu súhlasili.  
 
Návrh na uznesenie č. 79/2017 zo dňa 28. 2. 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s c h v a ľ u j e 
 
program 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 v tomto znení: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti  za druhý polrok 2016 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 

7. Informácia o rozpracovaných investičných zámeroch  

8. Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením 1/2017 – presun medzi položkami, 2/2017 – presun 
medzi položkami a 3/2017 – povolené prečerpanie rozpočtu (dotácie zo ŠR) 

9. Rôzne 

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Záver 

 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

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

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: 

Z dôvodu neprítomnosti pracovníčky obecného úradu za zapisovateľku bola navrhnutá starostka 
obce Ing. Magdaléna Sasaráková  a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Mgr. Ivan 
Minárik a Ladislav Futej. 
 
 
 



S t r a n a 3 | 8 
 

Návrh na uznesenie č. 80/2017 zo dňa 28.2. 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
u r č u j e  
 

a) za zapisovateľku zápisnice: Ing. Magdalénu Sasarákovú 
 

b) za overovateľov zápisnice: Mgr. Ivana Minárika a Ladislava Futeja  
 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

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

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: Ing. Jozef Mizerák a Ing. Stanislav Rimský 
 

 

Návrh na uznesenie č. 81/2017 zo dňa 28. 2. 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s c h v a ľ u j e  
 
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Mizerák a Ing. Stanislav Rimský 
 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 
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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.  
 
 
Návrh na uznesenie č. 82/2017 zo dňa 28. 2. 2017 
 
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  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav 
Rimský, Ing. Jozef Mizerák  

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
 
 
Bod č. 5:  SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA 
DRUHÝ POLROK 2016 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Mgr. Slavomír Karabinoš hlavný kontrolór obce    

 
Zápis z rokovania: 

Hlavný kontrolór obce uviedol, že kontroly v druhom polroku 2016 boli vykonané na základe 
schváleného plánu kontrolnej činnosti . Pri kontrolách sa sledovalo najmä dodržiavanie platných 
zákonov a interných smerníc obce Jakubova Voľa. Pri vykonaných kontrolách neboli zistené žiadne 
nedostatky. 

K uvedenému bodu zo  strany poslancov neboli žiadne pripomienky.  
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Návrh na uznesenie č. 83/2017 zo dňa 28. 2. 2017 
 
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 kontrolnej činnosti  za druhý polrok 2016 

Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
 
Bod č. 6: SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA  

   ROK 2016 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Mgr. Slavomír Karabinoš hlavný kontrolór obce    

 
Zápis z rokovania: 

Hlavný kontrolór obce uviedol, že hlavný kontrolór obce je povinný v termíne do 60 dní po 
skončení rozpočtového roka predložiť obecnému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti za 
predchádzajúci rok – 2016. Konštatoval, že kontroly boli vykonané na základe schváleného plánu 
kontrolnej činnosti . Pri kontrolách sa sledovalo najmä dodržiavanie platných zákonov a interných 
smerníc obce Jakubova Voľa. Pri vykonaných kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky. 

K uvedenému bodu zo  strany poslancov neboli žiadne pripomienky.  
 
Návrh na uznesenie č . 84/2017 zo dňa 28. 2. 2017 
 
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 kontrolnej činnosti  za rok 2016 

 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
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Bod č. 7:  INFORMÁCIA O ROZPRACOVANÝCH INVESTI ČNÝCH ZÁMEROCH 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 
Zápis z rokovania: 
 Starostka obce informovala o rozpracovaných investičných zámeroch: 
 
1. Odstránenie havarijného stavu na verejnom osvetlení – práce uskutočnené, dielo odovzdané 
dňa 21.2.2017 – zmluvne dohodnutá záručná doba 60 mesiacov ; zatiaľ, samozrejme, je to krátky 
čas, ale verejné osvetlenie nevypadlo.  
 
2. Projektová dokumentácia na výstavbu cyklochodníka – celý projekt zastrešuje ZOHT 
Lipany - na základe verejného obstarávania bola vybratá spoločnosť, ktorá spracuje projektovú 
dokumentáciu na trase Červenica, Jakubova Voľa, Rožkovany a Lipany v hodnote 19 750,00 €. 
Dotácia z KSK je vo výške 14 100,00 € a dotácia z KNMT je vo výške 2 000,00 €. Naša spoluúčasť 
je v objeme 113,00 €.  
 
3. Trasa cyklochodníka vedie od Červenice po hlavnej ceste , pri kaplnke pokračuje po miestnej 
komunikácií smerom na Rožkovany a na konci obce pokračuje poľnou cestou do Rožkovan. Práve 
tento úsek bude v rámci tohto projektu rekonštruovaný. Šírka chodníka je 3 m, bude pomenovaný 
ako združená komunikácia. V súvislosti so vznikom novej lokality na výstavbu rodinných domov, 
nastala nová situácia, kedy vlastne k novým pozemkom bude potrebné zabezpečiť inžinierske siete. 
Z uvedeného dôvodu som oslovila projektanta, ktorý bude projektovať cyklochodník, aby predložil 
cenovú ponuku na zhotovenie projektovej dokumentácie na inžinierske siete k uvedenej lokalite 
IBV. Chceme predísť tomu, aby sa nestalo, že sa postaví cyklochodník a potom bude potrebné ho v 
určitých miestach búrať, aby tam mohla byť zrealizovaná výstavba infraštruktúry. Jedná sa o úsek 
dlhý max. 150 m.  
 
4. Úprava toku potoka Kohút – žiadosť podaná na Environmentálny fond v októbri 2016. Vo 
februári prišla výzva na doplnenie žiadosti – museli sme požiadať životné prostredie o predlženie 
termínu ukončenia výstavby (ten na stavebnom povolení bol iba do konca roka 2016). Životné 
prostredie termín predlžilo do konca roka 2018. Po doplnení údajov žiadosť bola postúpená na 
posudzovanie. Teraz čakáme na výsledok hodnotenia. Ak žiadosť bude úspešná, bude potrebné opäť 
vstúpiť do jednania s vlastníkmi pozemkov, do ktorých realizácia uvedenej stavby zasahuje, pretože 
zmluvy o budúcej zmluve sú už neplatné. Ak by žiadosť schválená nebola, mohli by sme finančné 
prostriedky vo výške 7 000,00 €, ktoré boli rozpočtované ako spolufinancovanie, použiť napr. na 
opravu cesty k cintorínu.  
 
5. Minulý rok sa nám z dôvodu nevysporiadania pozemkov nepodarilo zrealizovať opravy ciest a 
vybudovanie parkovacích miest pri cintoríne a pri kostole. V tomto roku by sme to chceli 
zrealizovať. A by sa podarilo získať  NFP bolo by dobre, ak nie, musíme to zrealizovať z vlastných 
zdrojov. Použiť by sme na to mohli prebytok hospodárenia za rok 2016 , ktorý bol vo výške 10 
400,00 € a podielova daň by mala byť podľa rozpisu MF vyššia o 10 230,00 €. Čiže spolu máme 
20 630,00 €.  
 
6. Maximálne úsilie treba vynaložiť na získanie NFP na opravu verejného rozhlasu.  
 
7. Mimo investičných akcií nás toho roku čaká 85. výročie založenia ochotníckeho divadla a podali 
sme aj žiadosť o dotáciu na vydanie prvého  CD nosiča folklórneho súboru Voľančan.  
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Návrh na uznesenie č. 85/2017 zo dňa 28. 2. 2017 
 
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 rozpracovaných investičných zámeroch obce  
 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
 
Bod č. 8:  ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM č. 1/2017 – PRESUN MEDZI  

     POLOŽKAMI, č. 2/2017 – PRESUN MEDZI POLOŽKAMI a 3/2017 – POVOLENÉ  
     PREČERPANIE ROZPOČTU 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 
Zápis z rokovania: 
Starostka obce uviedla, že na dnešné rokovanie sa predkladá zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovými 
opatreniami č. 1 – 3/2017. Vzhľadom k tomu, že sa jedná iba o presun medzi položkami a zapracovanie 
dotácii zo štátneho rozpočtu, obecné zastupiteľstvo tieto zmeny berie iba na vedomie. Celková výška 
schváleného rozpočtu zostáva bez zmeny.  
 
Návrh na uznesenie č. 86/2017 zo dňa 28. 2. 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
Zmenu rozpočtu vykonanú  Rozpočtovým opatrením 1/2017 – presun medzi položkami, 2/2017 – presun 
medzi položkami a 3/2017 – povolené prečerpanie rozpočtu (dotácie zo ŠR) 

 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
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9. RÔZNE 
V rôznom starostka obce informovala : 
 
1. Budova Jakubova Voľa 68, ktorú obec nadobudla do svojho majetku  – je potrebné stretnúť sa 
a zadefinovať podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie, aby sme vedeli promptne 
zareagovať v prípade vyhlásenia výzvy na rekonštrukciu uvedenej budovy.  
 
2. Inventarizácia majetku – všetok majetok, ktorý je evidovaný v účtovníctve , bol zinventarizovaný. Pri 
dlhodobom hmotnom majetku sa dopísali parcely, pretože v predchádzajúcich rokoch ku inventúre 
neboli doložené žiadne podklady. V priebehu roka sa ešte vytlačia snímky z katastrálnej mapy a listy 
vlastníctva.  
Majetok, ktorý nie je v účtovníctve evidovaný, ani na podsúvahových účtoch ( jedná sa hlavne o drobný 
hmotný majetok MŠ,ŠJ a zostatok po ZŠ a DHM obecného úradu. Vzhľadom k tomu, že v súvislosti s 
informatizáciou verejnej správy sme toho roku v januári prechádzali na nový program, bolo by zbytočné 
nezaevidovaný majetok evidovať do programu, ktorý sa nebude používať. Preto v letných mesiacoch sa 
vykoná dôkladná inventarizácia tohto majetku a zaradí sa na podsúvahové účty v súlade s platnou 
legislatívou.   
 
3. Už minulý rok mala stretnutie so spoločnosťou Animus , neziskovou organizáciou, ktorá zabezpečuje 
sociálne služby formou denných stacionárov. Vzhľadom k tomu, že koncom minulého roka sa menil 
zákon o sociálnych službách, ktorý sprísnil požiadavky na zariadenia, v ktorých sa takáto činnosť 
prevádzkuje, odložilo sa  rokovania až na tento rok. Vo štvrtok zástupca tejto spoločnosti obec navštívi, 
aby sa urobila analýzu stavu budovy – či by tu bolo možné takúto činnosť prevádzkovať.  
 
Ide o denný stacionár – t. z. dôchodcovia by mali každý deň zabezpečený program a obed za 1 €. Keby 
bola zrekonštruovaná  budova na 68, nemali by sme s tým problém. O výsledku , resp. požiadavkách 
bude poslancov starostka  informovať, aby potom spoločne rozhodli, či do toho pôjdeme. Záujem zo 
strany dôchodcov je. 
 
 
Bod č. 9: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 
Do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec.  
 
  
Bod č. 10: ZÁVER 
 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť 
a ukončila 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 o 19 00 hod.. 
 
V Jakubovej Voli  3. 3. 2017 
Zapísala: Ing. Magdaléna Sasaráková 
 
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Ivan Minárik 
 

Ladislav Futej 
  

 
 
 

 
Ing. Magdaléna Sasaráková, v.r. 

starostka obce 


