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

ZÁPISNICA
Zo8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo
dňa 11. decembra 2017 o 18 00 hod.

Miesto konania:

zasadačka obecného úradu (1. posch.)

Prezenčná listina:
Meno a priezvisko

Funkcia

Prítomnosť

Čas

zástupca starostky obce

prítomný

18 00 hod. – 19 45 hod.

Ladislav Futej

poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 45 hod.

Ján Hnath

poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 45 hod.

Ing. Jozef Mizerák

poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 45 hod.

Ing. Stanislav Rimský

poslanec

prítomný

18 00 hod. – 19 45 hod.

starostka obce

prítomná

18 00 hod. – 19 45 hod.

Mgr. Slavomír Karabinoš

hlavný kontrolór obce

prítomný

18 15 hod. – 19 45 hod.

Mgr. Štefánia Haviarová

zapisovateľka

prítomná

18 00 hod. – 19 45 hod.

Poslanci:
Mgr. Ivan Minárik

Za obecný úrad:
Ing. Magdaléna Sasaráková

Priebeh rokovania
Bod č. 1: OTVORENIE ZASADNUTIA
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Ôsme 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. Nakoľko starostka
obce zistila na Katastrálnom odbore OÚ v Sabinove, že je možný aj čiastočný zápis geometrického
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plánu do katastra, hneď v úvode navrhla doplniť 10. bod programu Schválenie odkúpenia pozemkov na
vybudovanie Cyklotrasy Eurovelo 11 za 1,00 Eur.
Poslanec Ján Hnath mal taktiež doplňujúci návrh a to odkúpenie varného kotla ALBA KE15 pre
obec. S doplnenými bodmi súhlasili všetci poslanci.
Návrh na uznesenie č. 133/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program 8. 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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jakubova Voľa č. 25/2017 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území obce Jakubova Voľa na rok 2018
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jakubova Voľa č. 26/2017 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce v zmysle VZN číslo 10/2015 o
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
8. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu na roky 2018-2020
9. Návrhy na riešenie havarijného stavu budovy obecného úradu
10. Schválenie odkúpenia pozemkov na vybudovanie Cyklotrasy Eurovelo 11 za 1,00 Eur
11. Schválenie odkúpenia varného kotla ALBA KE15 pre obec Jakubova Voľa
12. Rôzne
13. Diskusia a interpelácia poslancov
14. Záver
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

Bod č. 2: URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

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.
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Návrh na uznesenie č. 134/2017 zo dňa 11.12.2017

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
určuje
a) za zapisovateľku zápisnice Mgr. Štefániu Haviarovú
b) za overovateľov zápisnice Mgr. Ivana Minárika a Ing. Stanislava Rimského
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Bod č. 3: VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ján Hnath a Ladislav Futej
Návrh na uznesenie č. 135/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ján Hnath a Ladislav Futej
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Bod č. 4: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Hlavný kontrolór obce skonštatoval, že na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli
prijaté také uznesenia, ktoré by ukladali povinnosť plnenia.
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Návrh na uznesenie č. 136/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na ved om ie
Správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
Bod č. 5: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE JAKUBOVA VOĽA Č.
25/2017 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ
ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVA VOĽA
NA ROK 2018
Predkladatelia:
Meno
Funkcia
Útvar/Orgán
Ing. Magdaléna Sasaráková

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom
na území obce Jakubova Voľa sa odvíja od výšky schváleného rozpočtu. Nakoľko sa výška
schvaľovaného rozpočtu v roku 2018 mení, je potrebné túto skutočnosť schváliť aj vo VZN, preto
starostka obce predložila poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubova Voľa č.
25/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so
sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2018.
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky.
Návrh na uznesenie č. 137/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
VZN č. 25/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2018
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0
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Bod č. 6: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE JAKUBOVA VOĽA Č.
26/2017 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Predkladatelia:
Meno
Funkcia
Útvar/Orgán
Ing. Magdaléna Sasaráková

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce predložila poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubova
Voľa č. 26/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Zmenou v predloženom návrhu bolo vypustenie z článku 27 Podmienky na zníženie poplatku
alebo odpustenie poplatku podľa § 82 ods. 2 zákona, „(nie pracovná zmluva)“ a zároveň bol v tomto
článku doplnený bod 7:
„V prípade, že občan plánuje odcestovať do zahraničia na dlhodobý pobyt, môže túto skutočnosť ohlásiť
ohlasovni Obecného úradu. V takom prípade je potrebné nahlásiť mesto a štát, v ktorom sa bude občan
dlhodobo zdržiavať. V dobe návratu do obce je povinný túto skutočnosť opätovne nahlásiť ohlasovni.
V dobe vopred nahláseného pobytu v zahraničí, bude poplatník od poplatku oslobodený. V prípade
zistenia, že sa takýto občan zdržiava na obci, bude poplatníkovi riadne vyrubený poplatok za celé
zdaňovacie obdobie.“
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky.
Návrh na uznesenie č. 138/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
VZN č. 26/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Bod č. 7: ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z ROZPOČTU OBCE
V ZMYSLE VZN ČÍSLO 10/2015 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ
Z ROZPOČTU OBCE
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov o žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku
z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 10/2015, ktoré boli podané na Obecný úrad od Telovýchovnej jednoty
TJ SOKOL ŠM Jakubova Voľa. Vo svojich žiadostiach žiada TJ SOKOL ŠM o poskytnutie finančných
príspevkov nasledovne:
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Futbalový oddiel:
vo výške:
2.220,00 Eur,
Stolnotenisový oddiel: vo výške:
500,00 Eur.
Poslanci boli informovaní nie len o celkovej výške žiadaného príspevku, ale aj o konkrétnych
položkách, na ktoré bude dotácia použitá.
Starostka kladne hodnotila vznik žiackeho mužstva. Požiadala členov futbalového klubu, aby
robili všetko pre to, aby futbalový klub tvorili hlavne domáci hráči. Zároveň poukázala aj na
skutočnosť, že ak by sa o futbalové ihrisko nestarala TJ, obec by určite s takým množstvom
zamestnancov na MOS nedokázala udržať ihrisko v takom stave, v akom je.
Poslanec pán Hnath sa k predloženým žiadostiam vyjadrovať nechcel, nakoľko, ako sám
povedal, „týmto veciam nerozumie“. Preto sa pri hlasovaní v tomto bode zdržal. Mal však k žiadostiam
jednu poznámku, a to v tom zmysle, aby sa v žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
nežiadalo na občerstvenie.
Návrh na uznesenie č . 139/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
poskytnutie príspevku z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 10/2015 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce nasledovne:
Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM Jakubova Voľa, Futbalový oddiel:, vo výške:
2.220,00 Eur,
Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM Jakubova Voľa, Stolnotenisový oddiel:, vo výške: 500,00 Eur
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef
Mizerák

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

1

Ján Hnath

Bod č. 8: NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2018-2020 A ODBORNÉ STANOVISKO
HLAVNÉHO KONTROLÓRA K N ÁVRHU ROZPOČTU NA ROKY 2018- 2020
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce uviedla, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 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 zostavovala rozpočet
ešte nebola zverejnená, vychádzalo sa pri nej zo skutočnosti roku 2017. Rozpočet bol zostavený ako
vyrovnaný. Ostatné roky pre obec nie sú záväzné, preto sa rozpočtovali iba odhadom.
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O predloženom návrhu, ktorý bol poslancom poslaný vopred na preštudovanie, sa začala viesť
diskusia. Poslanec Ing. Stanislav Rimský nesúhlasil s výškou odmeny pre kronikára a poslanec Mgr.
Ivan Minárik navrhol, aby Obecný úrad vypracoval vnútorný predpis, ktorý by upravoval náležitosti,
obsah i rozsah vypracovania kroniky.
Okrem poslanca Jána Hnatha, s výškou odmeny nesúhlasili všetci poslanci. Navrhovanú odmenu
vo výške 250,00 Eur znížili na 150,00 Eur. Rozdiel vo výške 100,00 Eur, navrhli presunúť na položku
posypový materiál na cesty v zimnom období. Hlasovalo sa teda o rozpočte už s touto úpravou,
presunom medzi jednotlivými položkami bez celkovej zmeny výšky rozpočtu. Keďže poslanec Ján
Hnath nesúhlasil s presunom medzi navrhovanými položkami, pri hlasovaní bol proti navrhovanému
rozpočtu.
V súvislosti s rozpočtom na rok 2018 poslanci obecného zastupiteľstva navrhli, že v prípade
vzniku rezervy v roku 2018 na podielových daniach (teda ak by boli vyššie ako je plánované), bolo by
dobré v priebehu roka 2018 rozpočet upraviť a investovať do dopravného značenia v obci, ktoré by obec
vyšlo približne na 2.000,00 Eur. Pri zimnej údržbe dochádza veľakrát k situáciám, kedy autá svojím
parkovaním na cestách bránia údržbe ciest. Táto situácia je dlhodobá a aj napriek upozorneniu zo strany
starostky konkrétnym vodičom, stav je po krátkej dobre rovnaký a vodiči parkujú na miestach, kde nie je
možné údržbu ciest vykonať. Zároveň stoja priamo v križovatke, čím bránia výhľadu do križovatky aj
ostatným vodičom a obmedzujú aj vodičov SAD pri otáčaní autobusu na autobusovej zastávke.
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE JAKUBOVA VOĽA K NÁVRHU
ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2018– 2020
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 2018– 2020.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 (ďalej len „odborné
stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020,
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 vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu obce na
roky 2018 – 2020 v rozsahu, ako bol zverejnený, (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:
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:
o č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p.,
o č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.,
1. 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.,
o č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p.,
1. 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),
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1. 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
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 2018 až 2020 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 ROZPOČTU
Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol vývoj hospodárenia obce v minulých rokoch,
očakávaný vývoj hospodárenia obce za rok 2017 a predpokladané rozpočtové určenie výnosu dane z
príjmov územnej samospráve na rok 2018. 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 2018,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2019
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2020
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 2018 – 2020 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 ROZPOČTU
Na schválenie je predložený návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020. Rozpočty celkom na všetky
roky sú navrhnuté ako vyrovnané.
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ROZPOČET CELKOM v € :
2018
176 395,00
176 395,00
0

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

2019
165 540,00
165 540,00
0

2020
164 952,00
164 952,00
0

E. ZHRNUTIE
Návrh rozpočtu obce na roky 2018 - 2020 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 2018 je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 176 395,00€,
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:
1. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 schváliť.
Návrh na uznesenie č. 140/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
1.

berie na

ved om ie

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020 a návrh rozpočtu na
roky 2019 – 2020
2.

schvaľuje

Návrh rozpočtu na rok 2018 nasledovne:
HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE

ROZPOČET 2018 v
EUR

100

Daňové príjmy

143.474,00

200

Nedaňové príjmy

2.051,00

300

Granty a transfery

10.870,00

400

Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami

20.000,00

500

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

0,00

PRÍJMY SPOLU:

176.395,00

600

Bežné výdavky

137.695,00

700

Kapitálové výdavky

33.500,00
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800

Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a pasívami

5.200,00

VÝDAVKY SPOLU:

Hlasovanie
Stanovisko

176.395,00

Počet

Meno

Za

4

Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef
Mizerák

Proti

1

Ján Hnath

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Bod č. 9: NÁVRHY NA RIEŠENIE HAVARIJNÉHO STAVU BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ladislav Futej

Útvar/Orgán

Poslanec OcZ

Zápis z rokovania:
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva starostka obce informovala poslancov
o havarijnom stave budovy obecného úradu. Predloženú informáciu vzali poslanci na vedomie a
poslanec Ladislav Futej, navrhol, aby sa tento bod presunul do najbližšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, kedy aj on sám predloží návrh na riešenie. Návrhy na riešenie boli očakávané aj od
ostatných poslancov.
Poslanec Futej na tomto zasadnutí konštatoval, že má podozrenie, že odvodňovacia rúra je zle
vyspádovaná a že pri odmäku, voda do rúry vchádza, no z rúry nič nevychádza. Je teda podozrenie, že
voda z rúry uniká práve pod parkoviskom pred budovou obecného úradu.
Poslanec Futej preto navrhol vykopať sondy, resp. výkopy do hĺbky 1,5 m. Jednu sondu navrhuje
vykonať pred odvodňovacou rúrou, teda na parkovisku a druhú sondu pred vstupom do budovy
obecného úradu. Tiež upozornil na fakt, že sondy sa dajú vykopať až v jarných mesiacoch, takže nateraz
je potrebné s touto možnosťou počkať.
Poslanec Hnath sa k uvedenej problematike tiež vyjadril a navrhol odvodňovaciu rúru
prepláchnuť, napr. hasičskou technikou. Prepláchnutie by mohlo pomôcť plynulému odtekaniu vody.
Návrh na uznesenie č. 141/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na ved omie
návrhy na riešenie havarijného stavu budovy obecného úradu
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené
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Bod č. 10: SCHVÁLENIE ODKÚPENIA POZEMKOV NA VYBUDOVANIE CYKLOTRASY
EUROVELO 11 ZA 1,00 EUR
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:

Tento bod bol do programu doplnený hneď v úvode, nakoľko starostka obce zistila na
Katastrálnom odbore OÚ v Sabinove, že je možný aj čiastočný zápis do katastra. Preto nie je potrebné
čakať na majetkové vysporiadanie všetkých pozemkov, cez ktoré má viesť Cyklotrasa Eurovelo 11, ale
tieto vysporiadania môže obec riešiť aj čiastočne.

Starostka obce informovala poslancov o možnosti odkúpenia pozemkov na vybudovanie
Cyklotrasy Eurovelo 11 od Ing. Albína Kropúcha za cenu 1,00 Eur. Proti tomuto návrhu
poslanci nemali žiadne pripomienky a všetci s ním súhlasili.
Návrh na uznesenie č. 142/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
odkúpenie pozemkov na vybudovanie Cyklotrasy Eurovelo 11 za 1,00 Eur od Ing. Albína Kropúcha
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenia schválené.

0

Bod č. 11: ODKÚPENIE VARNÉHO KOTLA PRE OBEC JAKUBOVA VOĽA
Predkladatelia:
Meno
Ján Hnath

Funkcia

Útvar/Orgán

Poslanec OcZ

Zápis z rokovania:
Poslanec pán Ján Hnath, predložil návrh, ktorý sa týka odkúpenia varného kotla ALBA KE15,
ktorý nie je majetkom obce, no doteraz bol obcou plne využívaný. Obec tento varný kotol využívala na
viacerých kultúrnych i športových podujatiach a akciách, niekoľkokrát za rok. Bez neho by nebolo
možné zrealizovať niektoré obecné akcie (obecná zabíjačka) a nákup nového varného kotla je pre obec
dosť nákladný. Poslanec Ján Hnath oslovil majiteľa varného kotla Mgr. Branislava Lanščáka s ponukou
na jeho odkúpenie, s čím jeho majiteľ aj súhlasil. Pán Lanščák navrhol, že ho obci predá za 400,00 Eur,
pričom ešte zabezpečí aktuálnu revíznu kontrolu varného kotla.
Poslanci sa spolu so starostkou obce zhodli na tom, že ponuka je pre obec výhodná a že nový
varný kotol by bol veľmi drahý. Varný kotol je plne využívaný na obecné akcie, a tak poslanci s jeho
odkúpením súhlasili.
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Starostka obce v tomto bode tiež informovala poslancov, že obec získala finančný dar vo výške
150,00 Eur od Camea Car, a.s., ktorý má byť použitý na výdavky súvisiace s 85. výročím ochotníckeho
divadla v Jakubovej Voli.
Návrh na uznesenie č. 143/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
odkúpenie varného kotla ALBA KE15 pre obce Jakubova Voľa vo výške 400,00 Eur od Mgr. Branislava
Lanščáka
Hlasovanie
Stanovisko
Počet
Meno
Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenia schválené.

0

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

V súvislosti so schválením odkúpenia varného kotla ALBA KE15 vo výške 400,00 Eur
a s prijatým finančným darom vo výške 150,00 Eur, bolo potrebné schváliť aj zmenu v rozpočte,
rozpočtovým opatrením č. 18/2017, ktorým sa navýšil rozpočet na príjmovej i na výdavkovej časti
o 550,00 Eur.
Návrh na uznesenie č. 144/2017 zo dňa 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18/2017, ktorým sa navýšil rozpočet na strane príjmov
i výdavkov o sumu 550,00 Eur
Hlasovanie
Stanovisko
Počet
Meno
Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenia schválené.

0

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

Bod č. 12: RÔZNE
V bode rôzne starostka informovala poslancov o nasledovnom:
V prednej časti areálu MŠ sú vysoké stromy, ktoré zasahujú do elektrického vedenia. Taktiež
v zadnej časti sa nachádzajú ovocné stromy, ktoré sú suché a ktoré sú vysadené aj v blízkosti susedovho
pozemku. Korene prechádzajú až pod oplotenie a konáre presahujú na susedný pozemok. Vzhľadom
k tomu, že teraz je obdobie, kedy je možné tieto dreviny odstrániť, starostka chcela vedieť názor
poslancov. Tí sa zhodli na tom, že dreviny treba odstrániť, aby sa pozemok dal v budúcnosti využiť na
rôzne účely napr. na dopravné ihrisko, ako navrhol Mgr. Ivan Minárik. S uvedeným návrhom súhlasili
všetci poslanci.
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V mesiaci január 2018 plánuje kuchárka ŠJ MŠ dlhodobejšiu PN, preto je potrebné zabezpečiť
kvalifikované zastupovanie. Starostka oslovila poslancov s tým, že ak by vedeli o niekom, kto by mohol
zastupovať kuchárku počas jej PN, môžu jej túto informáciu poskytnúť.
V mesiaci december vydá starostka obce Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku
a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2017, kde stanoví inventarizačné komisie. Predsedami
komisií budú ako každoročne poslanci obecného zastupiteľstva.
Dňa 19.12.2017 o 16,00 hod. sa uskutoční koncoročné posedenie, ktoré je určené pre všetkých
zamestnancov obce, pre pracovníkov, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť formou menších obecných
služieb, formou dobrovoľníckej činnosti a poslancov obecného zastupiteľstva. Na tomto podujatí
starostka poďakuje všetkým zamestnancom za vykonanú prácu v roku 2017.
Dňa 30.12.2017 bude o 17,00 hod sa v sále kultúrneho domu predstavia miestni divadelníci
s divadelným predstavením, ktoré si pripravili k 85. výročiu divadla v obci Jakubova Voľa.
Dňa 01.01.2017 o 17,00 hod sa pred obecným úradom uskutoční NOVOROČNÝ
OHŇOSTROJ.
Bod č. 13: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
Starostka oslovila poslancov, aby v tomto bode predniesli svoje požiadavky, resp. požiadavky občanov.
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne požiadavky.
Bod č. 14: ZÁVER
Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť
a ukončila 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 o 1945 hod.
V Jakubovej Voli 15.12.2017
Zapísala: Mgr. Štefánia Haviarová
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Ivan Minárik

..........................................................

Ing. Stanislav Rimský

..........................................................

Ing. Magdaléna Sasaráková
starostka obce, v.r.
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