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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 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 14. septembra 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. – 20 00 hod. 

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

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

Ing. Jozef Mizerák poslanec prítomný 18 10 hod. – 20 00 hod. 

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

Za obecný úrad:    

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

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

Mgr. Štefánia Haviarová zapisovateľka prítomná 18 00 hod. – 20 00 hod. 

  

 

Priebeh rokovania 

 

 

Bod č. 1:  OTVORENIE ZASADNUTIA  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Piate 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. Poslanec, Ing. Jozef Mizerák sa na 

zastupiteľstvo dostavil o 18,10 hod, takže hlasoval od Bodu č.5. Starostka obce oboznámila všetkých 

prítomných s programom zasadnutia. 
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Návrh na uznesenie č. 36/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e 

 

program 5. 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. Návrh VZN č. 16/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa 

6. Návrh VZN č. 17/2016 o určení výšky poplatkov za úkony vykonávane Obecným úradom 

Jakubova Voľa 

7. Prejednanie žiadosti Moniky Slimákovej o odkúpenie obecného pozemku – po obhliadke na 

mieste 

8. Prejednanie zámeru zámeny pozemkov vo vlastníctve obce Jakubova Voľa a pozemkov vo 

vlastníctve Ing. Albína Kropucha (splnomocnený konať za ostatných vlastníkov) – po preverení 

vlastníctva pozemkov na katastrálnom úrade 

9. Rôzne 

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. 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 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. Štefánia Haviarová a 

za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Stanislav Rimský a Ladislav Futej. 
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Návrh na uznesenie č. 37/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

u r č u j e  

 

a) za zapisovateľku zápisnice:  Mgr. Štefánia Haviarová 

 

b) za overovateľov zápisnice: Ing. Stanislav Rimský, Ladislav Futej 

 

 
 

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: Ján Hnath a Mgr. Ivan Minárik. 
 

Návrh na uznesenie č. 38/2016 

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

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: 

Uznesenie č. 33/2016 bolo splnené 
- Pri pozemku par. č. 11/3 z Územného plánu obce Jakubova Voľa zistiť plánovanú šírku miestnej 

komunikácie a zelených pásov – v územnom pláne sa neudávajú presné rozmery miestnych 

komunikácií a zelených pásov, územný plán rieši priestorové usporiadanie územia jeho funkčné 

využitie; konkrétne rozmery určuje  až projektová dokumentácia;  

Čiže z územného plánu sa požadované rozmery nedali presne určiť, ale na základe miestnej 

obhliadky , ktorá sa konala 20. júna 2016 za účastí: Ing. Magdalény Sasarákovej – starostky obce, 

Mgr. Ivana Minárika – zástupcu starostky obce, Ing. Stanislava Rimského – poslanca OcZ, Jána 

Hnatha – poslanca OcZ sa dospelo k záveru, že obec pozemok neodpredá, pretože v tejto lokalite je 

plánovaná výstavba rodinných domov a práve tento pozemok by mohol slúžiť na rozšírenie 

existujúcej komunikácie. 

Uznesenie č. 34/2016 bolo splnené 

- Aby na katastrálnom úrade preverila, kedy a na základe čoho bol pozemok EKN p. č. 412 a EKN 

p.č. 402 zapísaný ako majetok obce – na základe získaných údajov z katastrálneho úradu v Sabinove 

, uvedené pozemky boli na obec pripísané v rámci ROEPky( list vlastníctva 352). 

Uznesenie č. 35/2016 bolo splnené 

- 20. júna 2016 pri obhliadke pozemku p. č. 11/3 bola vykonaná aj obhliadka pozemku 298/1. 

 
 

 

Návrh na uznesenie č. 39/2016 

 

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. 
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Bod č. 5:  NÁVRH VZN Č. 16/2016 O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA 

ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE JAKUBOVA VOĽA 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 

Zápis z rokovania: 

Materiály boli poslancom doručené v písomnej podobe. Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený na 

úradnej tabuli a internetovej stránke obce na pripomienkovanie. K návrhu nebola podaná žiadna 

pripomienka.  

V diskusii sa zástupca starostky Mgr. Ivan Minárik informoval o spôsobe financovania predškolákov. 

Starostka uviedla, že predškoláci sú financovaní  formou  dotácie zo štátneho rozpočtu.  

 

 

Návrh na uznesenie č. 40/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  
 

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  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 VZN Č. 17/2016 O URČENÍ VÝŠKY POPLATKOV ZA ÚKONY 

VYKONÁVANÉ OBECNÝM ÚRADOM JAKUBOVA VOĽA 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Materiály boli poslancom doručené v písomnej podobe. Návrh VZN bol v zmysle zákona 

zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce na pripomienkovanie. K návrhu nebola podaná 

žiadna pripomienka.  

Na rokovaní obecného zastupiteľstva boli vznesené tieto pripomienky: 

 

V Čl. 2 Používanie sály KD s príslušenstvom v bode 6. : 

pôvodný návrh: „Pri organizovaní karov sa uplatní 50% zľava zo sadzieb uvedených v čl. 2, 

bode 4 a čl. 3, bode 2.“ 
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nový návrh: „Pri organizovaní karov sa uplatní 50% zľava zo sadzieb uvedených v čl. 2, 

bode 4 a čl. 3, bode 2 v prípade, že ide o kar zomrelého s trvalým pobytom 

v obci Jakubova Voľa,“ 

 
V Čl. 2 Používanie sály KD s príslušenstvom  doplnenie bodu 9. : 

„Pri organizovaní akcií vo verejnom záujme, pri organizovaní akcií priamo obcou Jakubova Voľa 

alebo jej organizačnými zložkami, pri organizovaní akcií TJ Sokol, pri organizovaní akcií FS 

Voľančan môžu byť poplatky s predchádzajúcim súhlasom starostky obce odpustené“ 
 

V Čl. 4 Miestny rozhlas doplnenie bodu 6.: 

„Pri hlásení v miestnom rozhlase vo verejnom záujme, pri hlásení priamo obcou Jakubova Voľa 

alebo jej organizačnými zložkami, pri hlásení TJ Sokol, pri hlásení FS Voľančan môže byť 

poplatok s predchádzajúcim súhlasom starostky obce odpustený“ 

 
Poslanca Mgr. Minárika zaujímal fakt, prečo sa oproti minulosti nadá zapožičať krovinorez resp. sa nedá 

využiť služba kosenia. Starostka obce uviedla,  že na obci pracuje momentálne na MOS len jeden 

uchádzač o zamestnanie, ktorý s krovinorezom zaobchádzať vie, čo nepostačuje na kosenie obecných 

pozemkov. Vzhľadom k tomu, že v minulosti dochádzalo aj k častým poruchám na krovinoreze, ktoré 

bolo potrebné odstrániť a istý čas nebolo možné stroj  používať,  táto služba sa pre obyvateľov 

poskytovať nebude. V prípade, že v rámci MOS bude mať obec k dispozícií viac zamestnancov, môže 

byť táto služba znova poskytovaná.   

 

Návrh na uznesenie č. 41/2016  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  
 

VZN č. 17/2016 o určení výšky poplatkov za úkony vykonávané Obecným úradom Jakubova Voľa. 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik,  

Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák 

Proti  0  

Zdržal sa  1 Ján Hnath 

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

 

 

Bod č. 7:  PREJEDNANIE ŽIADOSTI MONIKY SLIMÁKOVEJ O ODKÚPENIE OBECNÉHO 

POZEMKU – PO OBHLIADKE NA MIESTE 

 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva informovala starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková 

poslancov o žiadosti Moniky Slimákovej, , ktorá má záujem o odkúpenie obecného pozemku p.č. 11/3, 

ktorý susedí s jej pozemkom. V bode č.10 na 4. zasadnutí Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli 
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poverilo starostku obce Ing. Magdalénu Sasarákovú, aby zistila plánovanú šírku miestnej komunikácie 

a zelených pásov a aby zvolala stretnutie poslancov za účelom vykonania obhliadky na mieste.  

 

Z územného plánu sa požadované rozmery nedali presne určiť, ale na základe miestnej obhliadky , ktorá 

sa konala 20. júna 2016 za účastí: Ing. Magdalény Sasarákovej – starostky obce, Mgr. Ivana Minárika – 

zástupcu starostky obce, Ing. Stanislava Rimského – poslanca OcZ, Jána Hnatha – poslanca OcZ sa 

dospelo k záveru, že obec pozemok neodpredá, pretože v tejto lokalite je plánovaná výstavba rodinných 

domov a práve tento pozemok by mohol slúžiť na rozšírenie existujúcej komunikácie. 

 

 

Návrh na uznesenie č. 42/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e  

 

spôsob prevodu majetku obce priamym  predajom – pozemok  CKN p. č. 11/3 zapísaný na LV č. 352, 

nachádzajúci sa v katastrálnom území Jakubova Voľa  

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  0  

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

Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák 

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo neschválené. 

 

 

 

Bod č. 8:  PREJEDNANIE ZÁMERU ZÁMENY POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE OBCE 

JAKUBOVA VOĽA A POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE ING. ALBÍNA KROPUCHA 

(SPLNOMOCNENÝ KONAŤ ZA OSTATNÝCH VLASTNÍKOV) – PO PREVERENÍ 

VLASTNÍCTVA POZEMKOV NA KATASTRÁLNOM ÚRADE  

                  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva v bode č. 11 prejednávali poslanci zámer zámeny 

pozemkov vo vlastníctve obce Jakubova Voľa a pozemkov vo vlastníctve Ing. Albína Kropucha. 

V závere tohto bodu poslanci poverili starostku obce, aby na katastrálnom úrade preverila kedy a na 

základe čoho bol pozemok EKN p. č. 412 a pozemok EKN p.č. 402 zapísaný ako majetok obce. 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková na katastrálnom úrade v Sabinove zistila, že uvedené 

pozemky boli na obec pripísané v rámci ROEPky( list vlastníctva 352). 

Okrem poslanca Jána Hnatha, všetci so zámerom zámeny pozemkov vo vlastníctve obce 

Jakubova Voľa a pozemkov vo vlastníctve Ing. Albína Kropucha súhlasili. Jedná sa o pozemky Obce 

Jakubova Voľa EKN p. č. 412 a EKN p. č. 402, ktoré obec nikdy nevyužívala a ani v budúcnosti 

využívať nebude z dôvodu ich umiestnenia a   pozemok vo vlastníctve Ing. Albína Kropucha EKN p.č. 

298/1, ktorý obec plánuje využiť na vybudovanie prístupovej cesty k cintorínu a vybudovanie 

parkoviska pri cintoríne. Hodnotu jednotlivých pozemkom je potrebné určiť znaleckým posudkom.   
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Návrh na uznesenie č. 43/2016  

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s ch v a ľ u j e  
 

spôsob prevodu majetku formou zámeny – pozemok EKN p. č. 402 a pozemok EKN p. č. 412 zapísané 

na LV č.  352 za  pozemok EKN p. č. 139/205 zapísané na LV č. 349, nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Jakubova Voľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik,  

Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák 

Proti  1 Ján Hnath 

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 

Bod č. 9:  RÔZNE 

 
1. Starostka obce informovala o tom, že Materská škola po rozsiahlej rekonštrukcii bola úspešné 

skolaudovaná. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia bola na  Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva podaná Žiadosť o vydanie rozhodnutia - uvedenie priestorov do prevádzky 

a schválenie prevádzkového poriadku.  

2. Ďalej informovala, že Združeniu obcí Hornej Torysy, ktorej členom je aj obec Jakubova Voľa sa 

podarilo získať nenávratný finančný príspevok na spracovanie projektovej dokumentácie  na 

vybudovanie cyklochodníka Eurovelo 11, ktorý vedie stredom obce po miestnej komunikácií 

a pokračuje smerom do Rožkovan.  V rámci podpory výstavby cyklistického chodníka 

„EUROVELO 11“ a EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU bude v obci, dňa 20.09.2016 

organizovaná akcia športového podujatia, kedy občania na bicykli alebo pešo prejdú miestnou 

komunikáciou v Rožkovanoch okolo Torysy a stredom dediny sa vrátia späť pred Obecný úrad 

v Jakubovej Voli. Vyzvala poslancov, aby sa aj oni do akcie zapojili.  

3. Dňa 05.09.2016 bolo starostkou obce zorganizované pracovné stretnutie k rekonštrukcii cesty pred 

obcou, na ktoré boli pozvaní zástupcovia Správy a údržby ciest PSK, Okresného úradu Sabinov, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, Slovenského pozemkového fondu (nezúčastnili sa), Ing. 

Albín Kropúch SHR, vlastník studne (v zastúpení Ing. Jozef Mizerák) a Ing. Magdaléna Sasaráková, 

starostka obce Jakubova Voľa. Stretnutie bolo zvolané z dôvodu, že SUC PSK v rámci akcie 

„Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK“ bude realizovať rekonštrukciu cesty 

pred vstupom do obce Jakubova Voľa. Starostka žiadala, aby súčasne s rekonštrukciou sa zrealizoval 

aj priepust cez cestu, ktorý by odviedol stekajúce zrážkové vody do koryta Torysy aby v budúcnosti 

stekajúca voda a blato nepoškodzovali zrekonštruovanú cestu. SUC PSK argumentovala tým, že 

povinnosťou obce je vybudovať  odtokové kanály tak, aby nevyúsťovali na cestu III. triedy , ale aby 

voda bola zvedená až do recipientu. SUC PSK navrhla, aby obec po pravej strane cesty (smerom von 

z obce) vybudovala odvodňovaciu priekopu a zviedla tak vodu až do koryta rieky Torysa. SUC PSK 

v rámci bežnej údržby pomôže pri hĺbení odvodňovacej priekopy.  

4. Starostka obce , v rámci kontroly pravidelného zisťovania kvality pitnej vody z obecnej studne , dala 

v mesiaci august urobiť rozbor pitnej vody. Na základe výsledkov rozboru je dočasne do odstránenia 

znečistenia zakázané používať vodu z obecnej studne. 

5. V mesiaci september obdŕžal Obecný úrad z Okresného úradu , odboru životného prostredia  

ROZHODNUTIE o udelení súhlasu na  odovzdávanie odpadu vhodného na použitie v domácnosti 
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od spoločnosti Sanas, a.s. Sabinov. Išlo o používanie tohto odpadu ako vykurovacieho materiálu. 

Obec Jakubova Voľa v zákonnej lehote podala námietku , na základe čoho sa do obce Jakubova 

Voľa nebude odpad distribuovať.  

6. Starostka obce ďalej poslancov informovala o tom, že na MOS pracujú už len traja uchádzači 

o zamestnanie. Jeden uchádzač spoluprácu s Obecným úradom ukončil a dvaja sú na dlhodobej PN-

ke. Je veľmi ťažko  s takýmto počtom ľudí zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev a iné činností, 

ktoré sú potrebné pre bezproblémový chod obce.    

7. Nakoľko FS Voľančan veľmi úspešne reprezentuje obec,  starostka obce navrhla, sa  ich práca 

zdokumentovala  a to vydaním  vlastného CD.  Keďže vydanie CD nie je lacná záležitosť, hľadajú sa 

možnosti získania nenávratného príspevku.   

8. V roku 2016 získala DHZ obce Jakubova Voľa dotáciu, ktorú čerpala v letných mesiacoch 

a v mesiaci september bola táto dotácia riadne vyúčtovaná. 

9. V mesiaci august oslovila starostku mládež s tým, či by sa v  obci nemohlo zriadiť Outdoorove 

fitnes resp. aspoň jedna zostava na cvičenie vonku. Vzhľadom k tomu, že v súčasnom období sú 

otvorené výzvy jednotlivých nadácii, z ktorých by sa dali získať finančné prostriedky na vyššie 

uvedenú požiadavku , ,začalo sa s prípravou žiadosti o NFP. Ako najvýhodnejšie miesto sa javí 

školský dvor.  Poslanci s podnetom súhlasili, no je potrebné osloviť aj občanov, ktorí bývajú v tesnej 

blízkosti školy.  

10. Starostka obce ďalej informovala, že sa blíži koniec roka a bude potrebné pripraviť rozpočet na rok 

2017. Medzi prioritné akcie bude patriť zrekonštruovanie cesty k domu č. 1 , cesty na obecný 

cintorín a k ihrisku. Samozrejme, je potrebné zrealizovať aj zvedenie zrážkových vôd spuza 

rodinných domov v ulici smerom k Rožkovanom, aby nedochádzalo k ich zaplavovaniu. V mesiaci 

september bol spracovaný audit verejného osvetlenia. 

11. Starostka obce apelovala na poslancov, aby upozorňovali vodičov, ktorí nevhodne stoja na 

križovatke pri kapličke sv. Michala a na križovatke oproti domu p. Futeja  (č. d. 11. ).  

 

Bod č. 10: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
V bode rôzne sa tiež prejednávalo parkovanie pred MŠ, kde vodiči parkujú na pozemku, ktorý nie je 

majetkom obce. Poslanci preto požiadali starostku obce, aby zistila, kto je vlastníkom tohto pozemku a  

oslovila ho s možnosťou dlhodobého prenájmu pozemku . 

  

Bod č. 11: ZÁVER 

 
Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť 

a ukončila 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2016 o 20 00 hod.. 

 

V Jakubovej Voli  20.09.2016 

Zapísala: Mgr. Štefánia Haviarová 

 

Overovatelia zápisnice: Ján Hnath 

 

Mgr. Ivan Minárik 

  

 

 

 

       Ing. Magdaléna Sasaráková 
                     starostka obce 


