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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 
 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo  

dňa  25. mája  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. – 20 30 hod. 

Ladislav Futej  poslanec prítomný 18 00 hod. – 20 30 hod. 

Ján Hnath poslanec prítomný  18 00 hod. – 20 30 hod. 

Ing. Jozef Mizerák poslanec prítomný 18 00 hod. – 20 30 hod 

Ing. Stanislav Rimský poslanec prítomný 18 00 hod. – 20 30 hod. 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 18 00 hod. – 20 30 hod. 

Mgr. Slavomír Karabinoš hlavný kontrolór obce prítomný 18 00 hod. – 20 30 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: 

Tretie 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. K navrhnutému programu nemal nikto pripomienky ani doplňujúce 

návrhy. 
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Návrh na uznesenie č. 87/2017 zo dňa 25. 5. 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e 

 

program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 v tomto znení: 

 

program 3. 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 o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra 

6. Návrh zápisu udalosti roku 2016 do obecnej kroniky 

7. Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2016 – Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu za rok 2016 

8. Rôzne 

9. Diskusia a interpelácia poslancov 

10. 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 ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV 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 Ján Hnath a Ing. 

Jozef Mizerák. 
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Návrh na uznesenie č. 88/2017 zo dňa 25 . 5. 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 Jána Hnatha a Ing. Jozefa Mizeráka 

 
 
 

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: Mgr. Ivan Minárik a Ladislav Futej 
 

 
 

Návrh na uznesenie č. 89/2017 zo dňa 25. 5. 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivan Minárik a Ladislav Futej 
 

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. 90/2017 zo dňa 25. 5. 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. 

 

 

1. Bod č. 5:  SPRÁVA O VYKONYNÝCH KONTROLÁCH HLAVNÉHO KONTROLÓRA  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Mgr. Slavomír Karabinoš hlavný kontrolór obce    

 

Zápis z rokovania: 

Na základe plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa na I. polrok 

2017, schváleného obecným zastupiteľstvom obce Jakubova Voľa bola vykonaná kontrola nakladania 

finančných prostriedkov na rezervnom účte obce.  

Hlavný kontrolór konštatoval, že na účte rezervného fondu bol zostatok k 31.12.2016 vo výške 

17.924,98 eur. 

V priebehu roka, po schválení záverečného účtu za rok 2015, tam boli odvedené finančné 

prostriedky v objeme 12.074.87 eur a za staré roky vo výške 622,85 €. 

Rezervný fond v roku 2016 sa použil na nákup budovy súpisné číslo 68 vo výške 10 000,00 €, 

na rekonštrukciu materskej školy vo výške 17.807,39 € a na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii 

materskej školy vo výške  2 350,00 €. Spolu: 30 157,39€.  

Hlavný kontrolór konštatoval, že pri tvorbe a používaní rezervného fondu sa postupovalo 

v súlade so zákonom.  

 

 

 



S t r a n a  5 | 10 
 

Návrh na uznesenie č. 91/2017 zo dňa 25. 5. 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 o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra 

 

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: NÁVRH ZÁPISU UDALOSTI  ROKU 2016 DO OBECNEJ KRONIKY 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Mgr. Marián Mikulec kronikár obce    

 

Zápis z rokovania: 

Mgr. Marián Mikulec prečítal rozsiahlu správu činnosti obce a jej udalostiach. Podrobne opísal 

jednotlivé oblasti kultúrneho či športového života v našej obci. K niektorým údajom sa viedla diskusia, 

ale nakoniec poslanci odsúhlasili, aby sa zápis do kroniky urobil v takom znení ako bol odprezentovaný- 

aj s pripomienkami. 

 

 

Návrh na uznesenie č . 92/2017 zo dňa 25. 5. 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s ch v a ľ u j e  

 

zápis udalosti roku 2016 do obecnej kroniky  

 

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:  ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016  

     STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková 

Ing. Slavomír Karabinoš  

starostka obce 

hlavný kontrolór obce 

 

 

 

Zápis z rokovania: 

 Starostka obce udelila slovo hlavnému kontrolórovi, aby predniesol stanovisko 

k záverečnému účtu obce za rok 2016.  

 
 Hlavný kontrolór konštatoval, že návrh záverečného účtu obce Jakubova Voľa za rok 2016 je 

spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy.  

 

Návrh záverečného účtu obce Jakubova Voľa bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom 

zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 

15 dní spôsobom v obci obvyklým. Riadna účtovná závierka k 31.12.2016 bola overená audítorom v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Jakubova Voľa za 

rok 2016 odporúča schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách výrokom bez výhrad. 

Kompletne spracovaný materiál k Záverečnému účtu obce za rok 2016 ja zverejnený na 

internetovej stránke obce v záložke úradná tabuľa. 

 
 

Návrh na uznesenie č. 93/2017 zo dňa 25. 5. 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a 

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

1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 

2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2016 

 

a 

 

s c h v a ľ u j e  

1. celoročné hospodárenie obce Jakubova Voľa za rok 2016 bez výhrad 

2. odvod prebytku hospodárenia obce za rok 2016 vo výške 10.487,37 € do rezervného fondu 

3. použitie prebytku hospodárenia na kapitálové výdavky 
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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. 

 

 

 

8. RÔZNE 

V rôznom starostka obce informovala : 

 
1. Spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklochodníka EURO VELO 11. 

Starostka obce informovala, že minulý týždeň  bola obecnému úradu doručená  

spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie.  

Na jej základe boli zadefinované parcely, cez ktoré bude cyklochodník prechádzať. 

Jedná sa o parcely, ktoré vlastní  alebo spravuje štát a o parcely súkromnej osoby.  

Z uvedeného dôvodu je potrebné aby  obec vstúpila  s týmito vlastníkmi do jednania 

a dohodla adekvátny zmluvný vzťah na základe ktorého bude  možné cykloch ník na ich 

pozemkoch vybudovať.   

 

2. Žiadosť o poskytnutie NFP na úpravu koryta potoka Kohút 

Žiadosť bola podaná na Environmentálny fond opakovane, už tretí krát a žiaľ ani teraz 

nebola podporená.  

Vzhľadom k tomu, že koryto potoka je v zlom stave, rozhodla sa obec, aj napriek tomu, 

že hospodári s malým rozpočtom, že v prípade schválenia NFP prispeje z obecného rozpočtu na 

spolufinancovanie. Keďže žiadosť nebola schválená a koryto je potrebné upraviť, bude 

písomnou formou oslovený správca vodného toku – Slovenský vodohospodársky podnik, aby sa 

začal starať o svoj majetok.  

 

3. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu cesty na obecný cintorín a vybudovanie 

odstavných plôch 

Žiadosť bola podaná na ministerstvo financií  - individuálne potreby  - zatiaľ je v procese 

schvaľovania. 

Veríme, že žiadosť bude schválená, ale aj keby nebola, musia sa nájsť iné zdroje a v tomto roku 

cesta na cintorín musí byť zrekonštruovaná.  

Podľa finančných možností sa súčasne s cestou bude rekonštruovať aj odvodňovací kanál, ktorý 

je takisto v zlom stave.   

 

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na havarijný stav v budove obecného úradu – zamákanie 

múrov ( pánske WC, chodba, čiastočne kuchyňa) cez rezervu predsedu vlády  – zatiaľ v procese 

schvaľovania. 

 

5. Žiadosť o poskytnutie dotácie od Východoslovenskej energetiky na nákup outdoorových 

vonkajších strojov  do areálu materskej školy – schválená dotácia v výške 400,00 € na 

zakúpenie jedného stroja. Objednávka bola zadaná. Vzhľadom k veľkému dopytu po týchto 

zariadeniach, musíme čakať, pokiaľ stroje budú dodané  samotnému dodávateľovi.  
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6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Nadácie Šariš ľuďom na vydanie CD nosiča pre folklórny 

súbor Voľančan – žiadosť nebola schválená. 

 

7. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na vydanie 

CD nosiča pre FS Voľančan – žiadosť v procese schvaľovania. 

 

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie na technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru – 

žiadosť  v procese schvaľovania. 

 

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie na prístavbu požiarnej zbrojnice – na stretnutí  v Prešove 

s ministrom Kaliňákom boli obce informované o možnosti poskytnutia dotácie na rekonštrukciu, 

modernizáciu a prístavbu požiarnych zbrojníc a na zakúpenie hasičskej techniky. V prvom kole 

obce do 31. marca 2017 podávali žiadosti so stručným popisom prác za tým účelom, aby 

ministerstvo zistilo záujem . Po zosumarizovaní žiadosti a ich finančných nárokov, budú 

vyhlásené konkrétne výzvy do ktorých sa bude možné zapojiť a žiadať finančné prostriedky na 

vyššie uvedený účel. Do prvého kola sa zapojila aj obec Jakubova Voľa. Po vyhlásení výzvy sa 

zapojíme aj do druhého kola.  

 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie z nadácie VÚB  na oslavy 85. výročia vzniku ochotníckeho 

divadla v Jakubovej Voli  - žiadosť nebola schválená. 

 

11. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z Úradu práce na vytvorenie pracovných 

miest – žiadosť schválená , vytvorené 2 pracovné miesta na obdobie 12 mesiacov. . Jedno na 

pozíciu koordinátora menších obecných služieb a druhé na zabezpečenie sociálnej starostlivosti 

pre občanov v dôchodkovom veku a administratívne práce. Prostredníctvom tohto projektu  úrad 

práce uhradí 95 % z ceny práce, 5 % sa uhradí z obecného rozpočtu.  

 

12. Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby – 

žiadosť schválená na obdobie 6 mesiacov  pre jedného uchádzača. Obec na tento projekt 

neprispieva žiadnymi finančnými prostriedkami.  

 

13. Ukončenie projektu predchádzajúceho vykonávania aktivačnej činnosti formou 

dobrovoľníckej služby – v mesiaci máj končí projekt, ktorý bol realizovaný v materskej škole. 

 

14. Prostredníctvom vyššie uvedených projektov sa obci podarilo poskytnúť zamestnanie 4 

občanom v našej obci . Obec aj naďalej plánuje využívať tieto nástroje aktívnej politiky trhu 

práce, aby aspoň takýmto spôsobom pomohla občanom , ktorí sú nezamestnaní a aby oni svojou 

prácou prispeli ku skrášleniu celej obce.  

 

 

15. Prieskum trhu na určenie ceny za spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie 

inžinierskych sieti k individuálnej bytovej výstavbe na konci existujúcej ulice smerom 

k Rožkovanom – vzhľadom k tomu, že v danej lokalite v súlade s územným plánom došlo 

k rozparcelovaniu a odpredaju pozemkov na výstavbu rodinných domov, obec uskutočnila 

prieskum trhu na určenie ceny za spracovanie PD na vybudovanie inž. sieti.  

 

O dané pozemky je značný záujem, ľudia sa chodia informovať hlavne o to, kedy tam obec 

plánuje vybudovať infraštruktúru.  
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16. Spracovanie projektovej dokumentácie na cesty a odstavné plochy – zatiaľ je spracovaná 

výkresová časť. Je potrebné, aby sa k tomu vyjadrili poslanci a aby sa rozhodlo, či sa bude 

postupovať podľa predloženej PD alebo je potrebné niečo zmeniť alebo dopracovať.  

 

17. Promo cyklo jazda – Eurovelo 11 – v rámci propagácie budovania cyklotrasy EuroVelo 11 sa 

uskutočnila promo cyklo jazda na Slovensku, ale aj na Ukrajine. Programu na Ukrajinskej strane 

sa zúčastnila aj starostka . Cieľom cesty nebola len účasť na seminári ohľadom budovania 

cyklotrasy, ale hlavne stretnutie so starostom obce Velikyj Berznyj , ktorý prejavil záujem 

o nadviazanie vzájomnej spolupráce pri získavaní finančných prostriedkov z fondov EU. Naša 

obec by túto spoluprácu chcela využiť pri získaní NFP na rekonštrukciu budovy s. č. 68.  

 

1. septembra 2017 pri príležitosti krstu CD Voľančanu plánujeme pozvať starostu Velikoho 

Berezného a podpísať spoluprácu.   

 

18.     Bezporuchový stav na verejnom osvetlení  - po výmene izolovaného káblového vedenia       

    nedochádza k výpadkom. Bolo to dobré rozhodnutie. 

 

19. V poslednom čase sa nám začínajú objavovať problémy , s ktorými sme v rozpočte 

nepočítali, no bude ich treba odstrániť.  

 

Problémovým miestom prívodu elektrickej energie zostala linka vedúca k šatniam na ihrisku. 

Najprv sa vymenil kábel v dĺžke 40 m, ktorý bol poškodený. Keďže problém stále pretrvával, 

vymenil sa v celej dĺžke.  

 

Ďalším problémom, ktorým sa obec musí zaoberať je poškodenie oplotenia p. Pigy 

pravdepodobne v dôsledku obecnej odvodňovacej rúry, ktorá vedie okolo pozemku a v istom 

úseku aj po pozemku p. Pigu.   

V dôsledku toho, že je to odvodňovacia rúra s dierami a zberá dažďovú vodu až  od Mackaniča, 

podmýva pozemok p. Pigy a spôsobuje mu škody. Tu je potrebné položiť si otázku, ako je 

možné, že obecná rúra vedie cez súkromný pozemok. Ak problém bude ďalej pretrvávať, obec 

bude nútená na svoje náklady odvodňovaciu rúru premiestniť a urobiť zásah do asfaltu, ktorý bol 

urobený v roku 2014.  

Pravdepodobne ,  v dôsledku osadenia takejto rúry dochádza aj k zaplavovaniu pivničných 

priestorov na obecnom úrade a následnému zamákaniu stien.  

 

Na ďalší problém sme narazili, keď sme chceli rozšíriť kanalizačnú a vodovodnú sieť smerom 

od p. Mackaniča k pozemku p. Hadbavného. Vzhľadom k tomu, že cesta nie je vlastníctvom 

obce, stavebný úrad nevydá povolenie na realizáciu rozšírenia týchto sieti. Obec musí vstúpiť do 

jednania s vlastníkmi a dotknuté pozemky odkúpiť alebo zobrať do dlhodobého prenájmu.  

 

Ďalším problémom je nezrealizovanie odbočky na kanalizačnú prípojku ku všetkým rodinným. 

Teraz, aby sa títo obyvatelia mohli napojiť, je potrebné rozbiť nový asfalt.  

 

20. Zvýšenie produktivity práce u zamestnancov menších obecných služieb – od 1. 5. 2017 

majú menšie obecné služby koordinátora , ktorý  organizuje a čiastočne aj vykonáva prácu. 

Starostka vedie dennú evidenciu zadaných a vykonaných prác. Už po niekoľkých dňoch možno 

konštatovať, že práca sa zefektívnila.  

 

21. Hosťovanie ochotníckeho divadla z obce Tulčík  v Jakubovej Voli –oslovila náspani  

Horváthová s ponukou odprezentovať v našej obci divadelnú hru , ktorú naštudovalo ich 

ochotnícke divadlo – v tomto roku oslavujú 90. výročie; následne aj naši ochotníci by išli k nim. 

Malo by to byť 4. júna 2017 – nedeľa.  
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22. Deň detí a otcov v lanovom centre v Prešove – 10. júna organizujeme výlet do lanového centra 

– zatiaľ nosia prihlášky.  

 

23. 85. výročie vzniku ochotníckeho divadla – vzhľadom k tomu, že ochotnícke divadlo v toto 

roku oslavuje 85. výročie vzniku, je najvyšší čas zorganizovať stretnutie a zadefinovať v akom 

rozsahu budú oslavy prebiehať. A samozrejme, treba nájsť zdroje financovania.  

 

24. 1. septembra 2017 plánujeme krstiť CD – čiastočne financované z dotácie a čiastočne z rozpočtu 

obce.  

 

25. Posledná akcia, ktorá bola, bol deň matiek, verím, že mamky boli spokojne. 

 

26. Už sa nám pomaly treba stretnúť k Olympiáde , pretože čas sa kráti. 

 

27. 2 % dane z príjmov, ktoré sa nám podarilo vyzberať, plánujeme použiť na  stanový tábor. Zatiaľ 

ešte nemáme presne určený vek, ale túto tému chceme rozdiskutovať na Dni detí.  

 

28. V poslednom bode starostka obce vyzvala poslancov, aby vo zvýšenej miere informovali 

občanov o škodlivosti spaľovania nebezpečných odpadov. Obci  bola doručená žiadosť 

o prešetrenie stavu – podozrenie na spaľovanie železničných podvalov. Pri spaľovaní  vzniká 

mazľaví čierny popol, ktorý znečisťuje  fasády a balkóny domov. Nehovoriac o škodlivom 

vplyve na zdravie všetkých občanov.  

 

 

Bod č. 9: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 

Vzhľadom k tomu, že sa diskutovalo pri jednotlivých bodoch, do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec.  

 

  
Bod č. 10: ZÁVER 

 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť 

a ukončila 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 o 20 30 hod.. 

 

V Jakubovej Voli  30.05. 2017 

Zapísala: Ing. Magdaléna Sasaráková 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Ján Hnath  .......................................................... 

 

    Ing. Jozef Mizerák .......................................................... 

 

    

  

 

 

 

 

 

       Ing. Magdaléna Sasaráková 
                     starostka obce 


