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

ZÁPISNICA
Z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018, ktoré sa uskutočnilo
dňa 31. januára 2018 o 17 00 hod.

Miesto konania:

kancelária starostky obce (1. posch.)

Prezenčná listina:
Funkcia

Prítomnosť

Čas

zástupca starostky obce

prítomný

17 00 hod. – 18 30 hod.

Ladislav Futej

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 18 30 hod.

Ján Hnath

Poslanec

neprítomný

Ing. Jozef Mizerák

Poslanec

neprítomný

Ing. Stanislav Rimský

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 18 30 hod.

starostka obce

prítomná

17 00 hod. – 18 30 hod.

Mgr. Slavomír Karabinoš

hlavný kontrolór obce

prítomný

17 00 hod. – 18 30 hod.

Mgr. Štefánia Haviarová

zapisovateľka

prítomná

17 00 hod. – 18 30 hod.

Meno a priezvisko
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:
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 otvorila a viedla
starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala poslancov. Konštatovala, že počet prítomných
poslancov je tri a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom zasadnutia. Nakoľko bola na
obecný úrad prijatá Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ v obci Pečovská Nová Ves
(doručená po zverejnení pozvánky a programu zasadnutia OcZ), hneď v úvode starostka navrhla
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o doplnenie 10. bodu programu, v ktorom by sa táto žiadosť prejednala. S doplneným bodom súhlasili
všetci prítomní poslanci.
Návrh na uznesenie č. 145/2018 zo dňa 31.01.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 v tomto znení:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
7. Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce Jakubova Voľa
8. Informácia o hospodárení obce na rok 2017
9. Informácia o rozpracovaných investičných akciách
10. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ obce Pečovská Nová Ves
11. Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018
12. Rôzne
13. Diskusia a interpelácia poslancov
14. Záver
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

3

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Meno
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský

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 Ing. Stanislav Rimský a Ladislav Futej.
Návrh na uznesenie č. 146/2018 zo dňa 31.01.2018

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

Počet

Za

3

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Meno
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský

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: Mgr. Ivan Minárik
Návrh na uznesenie č. 147/2018 zo dňa 31.01.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivan Minárik
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

3

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Meno
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský

Bod č. 4: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Slavomír Karabinoš

Funkcia

Útvar/Orgán

Hlavný kontrolór obce

Zápis z rokovania:
Hlavný kontrolór obce skonštatoval, že uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí obecného
zastupiteľstva boli splnené, okrem Uznesenia č. 142/2017 z 11.12.2017 - odkúpenie pozemkov na
vybudovanie Cyklotrasy Eurovelo 11 za 1,00 Eur od Ing. Albína Kropúcha. Toto uznesenie je v plnení.
Pripravuje sa kúpno predajná zmluva.
Návrh na uznesenie č. 148/2018 zo dňa 31.01.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
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berie na

ved om ie

správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

3

Proti

0

Meno
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
Bod č. 5: SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2017
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Mgr. Slavomír Karabinoš

Hlavný kontrolór obce

Útvar/Orgán

Zápis z rokovania:

Hlavný kontrolór obce predložil Správu o kontrolnej činnosti, ktorú vykonal v roku
2017. V rok u 2017 boli hlavným kontrolórom obce boli vykonané nasledovné kontroly:
- Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020
- Stanovisko k záverečnému účtu obce Jakubova Voľa
- Stanovisko k zmenám rozpočtu
- Priebežná kontrola plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom.
- Priebežná kontrola správnosti vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou
hotovosťou
- Kontrola dodržiavania VZN obce Jakubova Voľa vo výbere miestnych daní a miestnych
poplatkov
Pri vykonaných kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky.
Návrh na uznesenie č. 149/2018 zo dňa 31.01.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na

ved om ie

správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

3

Proti

0

Meno
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
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Bod č. 6: PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK
2018
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Mgr. Slavomír Karabinoš

Útvar/Orgán

Hlavný kontrolór obce

Zápis z rokovania:
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2018. V pláne na I. polrok sa zameral na:

-

Priebežná kontrola plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom.
Kontrola dodržiavania zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov na zákazkách v roku 2017.
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 2017“
Priebežná kontrola správnosti vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou
hotovosťou.
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 2018“

Po prednesení bodu hlavným kontrolórom, starostka informovala poslancov, že aj oni, ako
poslanci, majú právo navrhnúť hlavnému kontrolórovi oblasť, ktorú by chceli dať
skontrolovať.
K uvedenému bodu nemal nikto z prítomných poslancov žiadne pripomienky ani doplňujúce
body.
Návrh na uznesenie č. 150/2018 zo dňa 31.01.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

3

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Meno
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský
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Bod č. 7: USTANOVENIE PREVENTIVÁRA POŽIARNEJ OCHRANY OBCE JAKUBOVA
VOĽA

Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov o vykonanej kontrole obce vo veciach zvereného výkonu
štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, ktorú vykonalo Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru v Prešove dňa 5. januára 2018.
Kontroly sa zúčastnil aj Stanislav Vaňo, s ktorým má obec podpísanú mandátnu zmluvu na
vykonávanie činností technika požiarnej ochrany, bezpečnostnej služby a pracovnej zdravotnej služby.
Predmetom kontroly bolo vykonanie preventívnych protipožiarnych hliadok u fyzických osôb,
fyzických osôb - podnikateľov a u právnických osôb, ktoré sa na území obce Jakubova Voľa
nachádzajú. Kontrola bola vykonaná na prelome rokov 2016 a 2017.
Vzhľadom k tomu, že v roku 2009 bolo prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva, ktoré
ustanovilo do funkcie preventivára požiarnej ochrany p. Robu, je potrebné prijať nové uznesenie
a ustanoviť za preventivára požiarnej ochrany súčasného technika PO.
K uvedenému návrhu poslanci nemali žiadne námietky a s návrhom súhlasili.
Návrh na uznesenie č . 151/2018 zo dňa 31.01.2018

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
ustanovuje
za preventivára požiarnej ochrany obce Jakubova Voľa Stanislava Vaňa. Týmto ustanovením sa ruší
uznesenie č. 8/09 zo dňa 12.12.2009
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

3

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Meno
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský

Bod č. 8: INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ OBCE ZA ROK 2017
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce
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Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov o hospodárení obce za rok 2017:

Celkové hospodárenie obce za rok 2017 skončilo s prebytkom vo výške 17.143,52 Eur.
Stav na účte rezervného fondu k 31. 12. 2017 je vo výške 18.978,27 Eur.
V roku 2017 sa vedenie obce sústredilo na prípravu projektových dokumentácii, ktoré sú
nevyhnutné k realizácií plánovaných akcií.
Jednalo sa o vypracovanie projektovej dokumentácie k:
1. výstavbe „Multispoločenského a kultúrneho centra v obci Jakubova Voľa
2. k vybudovaniu infraštruktúry ( voda, kanál, plyn, elektrina, zrážková voda )
k novovytvorenej lokalite na výstavbu rodinných domov – smer k Rožkovanom
3. k rekonštrukcii miestnych komunikácií – parkovisko pri kostole a cesta na cintorín
4. k výstavbe cyklotrasy EUROVELO 11
V priebehu prípravy projektovej dokumentácie bolo potrebné vysporiadať aj majetkové vzťahy
k pozemkom, na ktorých vyššie uvedené akcie budú realizované. Veľmi ťažká komunikácia bolo
s Pozemkovým fondom, ktorý na žiadosť o vyjadrenie k PD nedokázal odpovedať 8. mesiacov.
Na základe toho sa práce spomalili, pretože bez vyjadrenia dotknutých orgánov sa nedalo
pokračovať.
Nakoniec sa to podarilo a v novembri 2017 boli podané dve žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v rámci programov cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou –
a to jedna žiadosť na vybudovanie Multispoločenskéoho a kultúrneho centra v obci Jakubova
Voľa a druhá žiadosť na zakúpenie komposterov do každej domácnosti a traktora
s príslušenstvom, ktorý bude obec využívať hlavne pri letnej a zimnej údržbe verejných
priestranstiev.
Príprave vyššie uvedených žiadosti sa venovalo veľa pozornosti, pretože žiadosť bola
písaná v anglickom jazyku a bola podávané v elektronickej podobe. Čiže všetky prílohy (
a nebolo ich málo) bolo potrebné skenovať.
Vyhodnotenie žiadosti by malo byť v termíne do 30. júna 2018.

Ďalšia akcia - výstavba cyklotrasy Eurovelo 11 je v štádiu územného konania. Vzhľadom
k tomu, že pri tejto akcii sa projektová dokumentácia robila na úsek Červenica, Jakubova Voľa,
Rožkovany a Lipany je aj územné konanie o niečo náročnejšie.
K územnému konaniu sa vyjadrovalo oveľa viac dotknutých orgánov. Najviac
pripomienok mal Odbor životného prostredia. Na základe týchto pripomienok musela byť
projektová dokumentácia pre územné konanie doplnená. Stále sa však čaká na vyjadrenie SVP.
Veríme, že začiatkom marca budeme mať všetky vyjadrenia a budeme môcť žiadať
o vydanie stavebného povolenia. Ak budeme mať vydané stavebné povolenie, môžeme sa zapojiť
do výziev na získanie nenávratných finančných zdrojov na samotnú výstavbu cyklotrasy.
Predbežný rozpočtový náklad na úsek v Jakubovej Voli je vo výške 81 tis. €.
Do stavebného povolenia však musíme stihnúť ešte požiadať pozemkový fond o prevod
pozemkov do vlastníctva obce.
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Úzko s výstavbou cyklotrasy súvisí aj vybudovanie infraštruktúry k rodinným domom
v novovzniknutej lokalite – IBV k Rožkovanom.
Výstavba sa musí uskutočniť skôr, ako Eurovelo, pretože najprv musia byť zrealizované
siete, ktoré sa budú dávať do zeme a až následne sa položí asfaltový koberec.
Spracovaná projektová dokumentácia bola zaslaná na vyjadrenie všetkým dotknutým
orgánom.
Zatiaľ bolo doručené vyjadrenie odboru životného prostredia, ktoré žiada predložiť súhlas
správcu vodného toku Torysa k odvádzaniu zrážkových vôd do koryta a taktiež hydrotechnické
posúdenie prietoku existujúcej priekopy.
Ostatné vyjadrenia prichádzajú priebežne.
Vzhľadom k tomu, že obec nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu
výstavby infraštruktúry, hľadá zdroje vo forme dotácii, resp., oslovuje jednotlivých správcov sieti,
či danú výstavbu nie je možné zrealizovať z ich zdrojov.
Predbežne má obec prísľub, že výstavba VN sieti a trafostanice bude realizovaná
z prostriedkov elektrárni.
Obec vstúpila do jednania aj s VVS, a.s. Konečné stanovisko zatiaľ obec nemá, pretože
zástupcovia vodárni vyslovili veľkú nespokojnosť s využívaním už vybudovanej infraštruktúry
v našej obci.
Aj napriek tomu, že zákon o vodách ukladá povinnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu,
v obci ešte sú občania , ktorí si danú povinnosť nesplnili.
Obdobne, ba oveľa horšia je napojenosť na verejný vodovod. Tu je napojennosť okolo 50
%.
Z uvedeného vyplýva, že VVS nebude investovať do novej výstavby tam, kde sa to
nakoniec nevyužíva. Čo je na škodu obce, pretože si bude musieť výstavbu novej kanalizácie
a vodovodu realizovať z vlastných zdrojov.
Je ešte jedna možnosť a to žiadať finančné prostriedky cez Enviromentálny fond, ktorý
teraz navýšil objem financií na takého projekty. Zatiaľ však ešte nebola vyhlásená výzva.
Podmienkou však je mať právoplatné stavebné povolenie. No a obec zatiaľ ešte len čaká na
vyjadrenia dotknutých orgánov, následne požiada o územné konanie a až po nadobudnutí
právoplatnosti bude žiadať o stavebné povolenie.
No a to môže trvať dlhšie, čím sa nestihne všetko zrealizovať do termínu podávania
žiadosti o NFP.
Okrem vyššie uvedených sieti je potrebné získať ešte zdroje na vybudovanie plynovodu,
verejného osvetlenia a kanalizácie na odvádzanie zrážkových vôd. Na financovanie týchto sieti
bola podaná predbežná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z regionálneho príspevku
menej rozvinutých okresov.

Poslednou investičnou akciou je rekonštrukcia miestnych komunikácii. Tá je v štádiu
územného konania.
Aj pri tejto akcii najviac pripomienok vzniesol Odbor životného prostredia. Požaduje
predložiť stavebné povolenie, resp. kolaudačné rozhodnutie k existujúcemu priepustu, ktorý vedie
z cintorína a vyúsťuje do potoka Kohút.
Ďalej žiada súhlasné stanovisko správcu toku a hydrotechnický prepočet prietoku .
Vzhľadom k tomu, že daný priepust bol zrealizovaný pred mnohými rokmi ( ešte pred
rokov 1976) , obec nevie predložiť stavebné povolenie, pretože žiadne nebolo vydané.
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O súhlasné stanovisko správcu toku obec požiadala, zatiaľ jej nebolo doručené.
Hydrotechnický prepočet spracoval a predložil projektant.
To isté žiada doložiť aj pri odvodňovacom kanále, ktorý začína pri dome p. Lukčíka
a vyusťuje pod breh na začiatku obce .
Naviac, SUC PSK žiada preložiť projektovú dokumentáciu k odvedeniu tejto zrážkovej
vody do koryta Torysy.
Vzhľadom, k tomu, že na pozemku, cez ktorý by to bolo možné zrealizovať je 202
vlastníkov, v tejto etape rekonštrukciu miestnej komunikácie z projektu obec vypustí. Táto
komunikácia bude predmetom riešenia v ďalšom období. V opačnom prípade, by sa zastavili práce
aj na rekonštrukcii MK k cintorínu.
Aj napriek tomu, že na rekonštrukciu miestnych komunikácii má obec v rozpočte
rozpočtované vlastné finančné prostriedky, v prípade schválenia Miestnej akčnej skupiny Horná
Torysa, bude žiadať o nenávratné finančné prostriedky aj z týchto zdrojov.
To boli najdôležitejšie investičné akcie, ktoré by mali byť realizované v roku 2018.
O ostatných aktivitách, ktoré boli zrealizované v roku 2017 bude starostka informovať pri
schvaľovaní záverečného účtu za rok 2017 ( na ďalšom zastupiteľstve, najneskôr do 30. 6. 2018).

Návrh na uznesenie č. 152/2018 zo dňa 31.01.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na

ved om ie

informáciu o hospodárení obce za rok 2017
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

3

Proti

0

Meno
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.

Bod č. 9: INFORMÁCIA O ROZPRACOVANÝCH INVESTIČNÝCH AKCIÁCH
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce už v predchádzajúcom bode sčasti informovala poslancov o rozpracovaných
investičných akciách. Na doplnenie ešte uvádza:
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1. Odkúpenie pozemkov od pána Kropúcha za 1 € a od pozemkového fondu; jeden
pozemok bezodplatne, druhý za odplatu (výška zatiaľ nie je vyčíslená).
Dňa 31.01.2018 boli na obecný úrad doručené znalecké posudky. Znalecký posudok na
pozemky pána Kropúcha v hodnote 3 500 € a znalecký posudok na pozemky v správe SPF
v hodnote 960 €.
Na základe znaleckého posudku na pozemky p. Kropúcha bude vypracovaná kúpno-predajná
zmluva . Po dohode s p. Kropuchom nie za cenu znaleckého posudku, ale za 1 €.
Na základe znaleckého posudku na pozemky v správe SPF budú podané dve žiadosti na SPF
a to jedna o bezodplatný prevod a druhá o prevod za odplatu (ak by obec preukázala, že
Eurovelo je stavba Európskeho významu, je možné získať bezodplatný prevod). Žiadosť však
obsahuje niekoľko príloh a jednou je aj právoplatné územné rozhodnutie, ktoré bolo z dôvodu
vznesenia pripomienok zo strany životného prostredia prerušené.
Na tej istej trase (časti) je spracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie – IBV
k Rožkovanom. Projektová dokumentácia bola rozposlaná na vyjadrenie 16 dotknutým
orgánom. Keď sa všetci vyjadria, obec požiada stavebný úrad o územné konanie.
Predbežné výdavky z rozpočtu obce na túto investičnú akciu sú vo výške 31.000,00 Eur, no
starostka má v pláne taktiež požiadať o regionálny finančný príspevok.
2. Územné konanie rekonštrukcia miestnych komunikácií.
Územné konanie bolo dňa 23. januára. K územnému konaniu obec predložila stanoviska
dotknutých orgánov. Na samotnom konaní sa zúčastnil iba zástupca SÚC PSK, ktorý si
vyžiadal projektovú dokumentáciu a následné vyjadrenie zašlú písomne.
Takisto si projektovú dokumentáciu vyžiadal Slovenský vodohospodársky podnik, kde sa
následne tiež vyjadria písomne.
Z ostatných dotknutých orgánov malo požiadavku životné prostredie, ktoré žiada doložiť
stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie na stavbu odvodňovacieho kanála pod
kostolom a pri dome p. Lukčíka.
Životné prostredie ďalej žiada doložiť vyjadrenie správcu toku (SVHP), kde bola projektová
dokumentácia odoslaná.
Poslednou požiadavkou životného prostredia je preukázať, že kapacita existujúceho
odvodňovacieho potrubia je dostatočná.
Starostka v tejto veci kontaktovala bývalého starostu obce, Ing. Mača ohľadom informácie,
či na odvodňovací kanál bolo v minulosti vydané stavebné povolenie. Ten informoval
starostku o tom, že odvodňovacie potrubie bolo vybudované už dávno a stavebné povolenie
na to nie je. Preto obec vydala potvrdenie, že stavba bola postavená ešte pred rokom 1976.
Čo sa týka dostatočného prietoku, starostka oslovila projektanta, aby predložil výpočet.
Obec teda čaká na všetky vyjadrenia a ak budú doručené bez pripomienok, bude vydané
územné rozhodnutie.
Toto rozhodnutie obec spolu so žiadosťou o vyňatie poľnohospodárskej pôdy predloží na
pozemkový úrad . Až po zápise zmeny kultúry na katastrálnom úrade bude môcť byť
vydané stavebné povolenie.
3. Výzva na poskytnutie finančných príspevkov na znižovanie energetickej náročnosti
verejných budov.
V rámci výzvy na poskytnutie FP na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov
prebehla obhliadka existujúceho stavu budovy obecného úradu. Vzhľadom k tomu, že sála
je vykurovaná gamatkami, náklady na energie sú vysoké, tak by sa obec chcela zapojiť do
tejto výzvy. Všetko závisí od toho, aké budú hodnoty prepočtov parametrov, ktoré sú vo
výzve stanovené.
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O výsledku prepočtov bude starostka poslancov informovať .
4. Výrub stromov v obci.
Obec podala žiadosť o výrub stromov :
- v záhrade materskej školy jablone - výrub povolený
- v záhrade materskej školy smreky – obec čaká na vyjadrenie
- v novej lokalite IBV – rôzne druhy drevín – obec čaká na vyjadrenie
Návrh na uznesenie č. 153/2018 zo dňa 31.01.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na

ved om ie

informáciu o rozpracovaných investičných akciách
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

3

Proti

0

Meno
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené
Bod č. 10: ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE CVČ OBCE
PEČOVSKÁ NOVÁ VES
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala, že v súvislosti s poskytovaním finančných prostriedkov z rozpočtu
obce pre CVČ (Centrum voľného času) bola na obecný úrad od posledného zastupiteľstva prijatá jedna
žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov.
Obec Pečovská Nová Ves požiadala za ZŠ v obci Pečovská Nová Ves o finančné prostriedky vo
výške 40,00 Eur na jedného žiada na jeden kalendárny rok.
Koncom roka 2017 obecné zastupiteľstvo schválilo na základe žiadosti dotácie aj pre ZŠ
v Lipanoch a pre Cirkevnú ZŠ v Sabinove a to vo výške 32 €.
Zdôvodnenie schválenia 40,00 € pre žiakov v P. N. Vsi zo strany poslancov bolo v tom zmysle,
že obec Jakubova Voľa má schválený obvod v P. N. Vsi.
Predložený návrh poslanci prerokovali a okrem Mgr. Ivana Minárika s ním všetci prítomní
poslanci súhlasili.

Návrh na uznesenie č. 154/2018 zo dňa 31.01.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
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poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ v obci Pečovská Nová Ves vo výške 40,00 Eur na
jedného žiaka, na rok 2018
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

2

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenia schválené.

1

Meno
Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský
Mgr. Ivan Minárik

Bod č. 11: ZMENA ROZPOČTU NA ROK 2018 ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2018

Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce v tomto bode informovala poslancov o poslednej zmene rozpočtu, ktorá bola
zrealizovaná v decembri 2017 Rozpočtovým opatrením č. 19/2017 - presun medzi položkami bez zmeny
celkovej výšky rozpočtu a povolené prečerpanie rozpočtu (dotácie zo ŠR napr. Voľby, ÚPSVaR).
Vzhľadom k tomu, že v bežnom rozpočte neboli dočerpané všetky plánované položky,
zrealizoval sa presun nedočerpaných zdrojov a na základe požiadaviek občanov z ulice od č. domu 11 po
č. domu 30, boli doplnené tri svetelné body. Osvetlenie v tomto úseku bolo nedostatočné.
Nevyčerpané prostriedky bežného rozpočtu sa taktiež presunuli na pokrytie výdavkov, ktoré
súviseli s investičnými akciami, ale nemali charakter kapitálového výdavku. Tým sa ušetrili zdroje, ktoré
boli v rozpočte rozpočtované na kapitálové výdavky.
Celkový rozpočet zostal nezmenený.
Ďalej starostka v tomto bode informovala o potrebe zmeny v rozpočte na rok 2018. Dôvodov na
zmenu bolo niekoľko.
V prvom rade, rozpočet na rok 2018 sa schvaľoval v čase, keď ešte nebola známa výška
podielovej dane. Z uvedeného dôvodu sa táto položka rozpočtovala na úrovni roku 2017, ale za
predpokladu, že hospodárenie v štáte ide dobre, tak aj podielová daň by mala byť vyššia.
No po zverejnení výšky podielovej dane na rok 2018 nastalo dosť veľké sklamanie, pretože
výška bola iba na úrovni roku 2017. Dôvodom bol značný pokles obyvateľov.
Keďže obec má dosť veľa rozpracovaných investičných akcií, ktoré ste dotiahnuť do úspešného
konca, bolo potrebné celý rozpočet prerobiť a nájsť rezervy, aby sa dané akcie dali zrealizovať.
Na druhej strane je potrebné povedať, že štát upravil platy zamestnancov , takže bez ohľadu na
to, že podielová daň je na úrovni roku 2017, táto zákonná povinnosť musí byť dodržaná.
Taktiež stanovil novú povinnosť pre obce a to prispievať na financovanie nákladov neverejným
poskytovateľom sociálnych služieb .
Ďalej v rozpočte bolo potrebné vytvoriť položku na pokrytie výdavkov, ktoré sa objavujú
v priebehu prípravných prác ( poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov, znalecké posudky,
geometrické zamerania, poplatky za vklady do katastra, poplatky za LV).
No a v neposlednom rade, na základe vyúčtovania spotrebovaných energií za rok 2017 bolo
potrebné upraviť smerom nahor aj tieto položky.
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Najväčší nárast spotreby bol zaznamenaný na verejnom osvetlení. S nárastom obec aj počítala,

nakoľko bolo verejné osvetlenie z bezpečnostných dôvodov od júla 2017 zapnuté celú noc.
No vo vyúčtovacej faktúre bola spotreba do pol roka rovnaká ako spotreba od júla 2017.
Starostka daný stav reklamovala z odôvodnením, že nemôže byť rovnaká spotreba , keď
v noci osvetlenie nesvieti a taká istá spotreba , keď osvetlenie svieti.
Odpoveď bola taká, že v roku 2016 bol zo strany elektrárni urobený zlý odpočet. Rozdiel
bol dopočítaný do spotreby za prvý polrok 2017.
Obec prejde od 1. februára na režim, ktorý bol do júla 2017, t. j. svietiť sa bude do 24.00
hod. a ráno od o 04.00 hod.
Vyššia spotreba elektrickej energie bola aj v budove obecného úradu a kultúrneho
domu. Súviselo to s konaním viac akcií a taktiež energia , potrebná na štiepkovanie bola
dodávaná z budovy KD.
Všetky tieto vyššie spomínané náklady mali vplyv na rozhodnutie, ktoré oznámila
starostka poslancom.
V prvom rade sa poďakovala poslancom za odsúhlasenie navýšenia jej platu o 10 % (
schválené uznesením č. 132/2017 zo dňa 22. 11.2017 s účinnosťou od 1. 1. 2018), ale
vzhľadom na finančnú situáciu a množstvo rozpracovaných investičných akcií sa danej odmeny
vzdáva.
Ďalej, tak ako doteraz, jej bude vyplácaný základný plat v zmysle zákona o platových
pomeroch starostov obci.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 bol predložený na posúdenie
hlavnému kontrolórovi obce. Ten voči navrhovanej zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018
nemá námietky a odporúča poslancom obecného zastupiteľstva predložený materiál Rozpočtové
opatrenie č. 1/2018 schváliť.
Návrh na uznesenie č. 155/2018 zo dňa 31.01.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
1. b e r i e n a v e d o m i e
rozpočtové opatrenie č. 19/2017 – presuny medzi položkami bez celkovej zmeny výšky rozpočtu
a povolené prečerpanie s kódom zdroja 111, 1AC, 1AC2
2. b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa 10%-ného navýšenia platu starostky, ktoré bolo schválené uznesením č.132/2017 zo dňa
22.11.2017 s účinnosťou od 1. 1. 2018
3. b e r i e n a v e d o m i e
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č.
1/2018
4. s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2108 rozpočtovým opatrením č. 1/2018
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

2

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenia schválené.

1

Meno
Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský
Mgr. Ivan Minárik

Bod č. 12: RÔZNE
V bode rôzne starostka informovala poslancov nasledovnom:

1. V mesiaci január prebehli inventúry, účtovne sa uzavrel rok 2017 a do rozpočtového
informačného systému pre samosprávu RIS SAM boli podané Finančné výkazy, Súvaha
a Výkaz ziskov a strát za rok 2017.
2. Aktuálne sa intenzívne pracuje na archivácii obecnej dokumentácie, ktorá nebola
archivovaná niekoľko rokov.
3. V mesiaci január riešila starostka zastupovanie zamestnancov v MŠ, ŠJ a Kultúry, počas
ich práceneschopnosti. Momentálne je na zastupovanie prijatá len jedna učiteľka MŠ.
4. Na obecný úrad bola prijatá upratovačka na 50% úväzok na jeden mesiac, ktorá upratuje
čiastočne na obecnom úrade a čiastočne v materskej škole. Trvalejšie upratovanie na
obecnom úrade ani v materskej škole však momentálne nie je zabezpečené.
5. V sobotu 03.02.2018 je v Kultúrnom dome organizovaná obecná zabíjačka, ktorá mala
minulý rok pozitívne ohlasy. Starostka sa zároveň poďakovala futbalistom za pomoc
a tiež poprosila o pomoc pri samotnej akcii ostatných poslancov (pri vydávaní jedla).
6. O týždeň, 10.02.2018 je naplánovaná ďalšia akcia, venovaná najmä deťom, karneval.
Starostka zháňala sponzorov, ktorí by prispeli na túto akciu, buď materiálnym alebo
finančným príspevkom. Na akciu môžu prispieť aj samotné deti a to dobrovoľným
obdarovaním iného dieťaťa svojou malou hračkou.
Starostka aj pri tejto akcii požiadali poslancov (ale aj iných dobrovoľníkov), ktorí by
mali záujem pomôcť pri jednotlivých súťažných disciplínach.
7. V mesiaci január organizovala starostka menšie športové akcie na víkendové popoludnia
s deťmi i rodičmi. Najviac sa osvedčil florbal, ale deti sa tešili aj z guľovačky. Všetky
takého aktivity deti aj rodiny spájajú a preto je podľa starostky dobré robiť ich častejšie.
8. Starostka poslancov informovala aj o stave obyvateľstva. Ak obec neurobí všetko pre to,
aby stúpol počet obyvateľov, obec bude stagnovať. Starostka osobne oslovila tých, ktorí
sú prihlásení na prechodný pobyt, aby sa prihlásili na trvalý, pretože obec na nich
podielovú daň nedostáva, ale poskytuje im služby. Vzhľadom k tomu, že prehlásenie
vyvolá určité výdavky, nie je ochota občanov daný návrh zrealizovať.
9. Na najbližšie zastupiteľstvo pripravuje obecný úrad smernicu o vedení kroniky,
požiarny poriadok obce a komunitný plán sociálnych služieb.
10. Starostka sa v mesiaci január zúčastnila na školení k novele zákona o ochrane osobných
údajov. S novelou zákona je spojené aj vypracovanie nového bezpečnostného projektu,
čo je pre obec ďalším výdavkom.
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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. 17: ZÁVER
Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť
a ukončila 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 o 1830 hod.
V Jakubovej Voli 06.02.2018
Zapísala: Mgr. Štefánia Haviarová

Overovatelia zápisnice:

Ladislav Futej

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

Ing. Stanislav Rimský

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

Ing. Magdaléna Sasaráková
starostka obce, v.r.
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