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

dňa 14. decembra 2015  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. Katarína Haboráková zapisovateľka prítomná 18 00 hod. – 20 30 hod. 

  

 

Priebeh rokovania 

 

 

Bod č. 1:  OTVORENIE ZASADNUTIA  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2015 otvorila a viedla 

starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala poslancov. Konštatovala, že počet prítomných 

poslancov je päť a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Oboznámila ich s programom 

zasadnutia.   
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Návrh na uznesenie č. 55/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e  

program 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v tomto znení: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh VZN č. 14/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského 

zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2015 

6. Návrh VZN č. 13/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského 

zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2016 

7. Návrh VZN č. 11/2015 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas 

volebnej kampane 

8. Návrh VZN č. 10/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

9. Návrh VZN č. 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Jakubova Voľa 

10. Návrh na 3. zmenu rozpočtu obce na rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra obce 

11. Návrh na odkúpenie budovy od fyzickej osoby do majetku obce 

12. Návrh rozpočtu obce Jakubova Voľa na roky 2016-2018 a stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k rozpočtu  

13. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubova Voľa na roky 2016-2022 

14. Vysporiadanie zostatku finančných prostriedkov na bežnom učte z prebytku hospodárenia         

za predchádzajúce roky (2013, 2012, 2011 ...) 

15. Návrh na zrušenie uznesenia č. 28/2015 zo dňa 20.04.2015  

16. Návrh na vyplatenie odmeny poslancom  

17. Rôzne 

18. Diskusia a interpelácia poslancov 

19. Záver 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Jozef Mizerák, 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   
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Zápis z rokovania: 

Za zapisovateľku bola navrhnutá odborná referentka obecného úradu Mgr. Katarína Haboráková 

a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ján Hnath a Ladislav Futej. 

 

Návrh na uznesenie č. 56/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

u r č u j e  

a) za zapisovateľku zápisnice Mgr. Katarínu Haborákovú,  

b) za overovateľov zápisnice Jána Hnatha a Ladislava Futeja. 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Jozef Mizerák, 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: Ing. Jozef Mizerák a Ing. Stanislav Rimský. 

  

Návrh na uznesenie č. 57/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Mizerák a Ing. Stanislav Rimský 

 

Hlasovanie:  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Jozef Mizerák, 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 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Hlavný kontrolór obce Mgr. Slavomír Karabinoš konštatoval, že všetky uznesenia prijaté                      

na zasadnutiach obecného zastupiteľstva dňa 30.09.2015 a 20.11.2015 boli splnené. 

 

Návrh na uznesenie č. 58/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

berie na vedomie  

 

správu o plnení uznesení  

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

 

 

Bod č. 5:  NÁVRH VZN č. 14/2015  O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY  

                 NA DIEŤA MŠ A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ OBCE  

                 JAKUBOVA VOĽA NA ROK 2015 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 14/2015 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území 

obce Jakubova Voľa na rok 2015, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce dňa 

30.11.2015. Materiál sa predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva z dôvodu zmeny rozpočtu         

na činnosť Materskej školy v Jakubovej Voli. 

 

Návrh na uznesenie č. 59/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

 

VZN č. 14/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia            

so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2015 
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Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 6:  NÁVRH VZN č. 13/2015  O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY  

                NA DIEŤA MŠ A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ OBCE                    

                JAKUBOVA VOĽA NA ROK 2016 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

 Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková v súlade § 6 ods. 12 písm. d) zákona                         

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov predložila poslancom na rokovanie návrh VZN č. 13/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2016, ktorý 

bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce dňa 30.11.2015. 

 

Návrh na uznesenie č. 60/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

VZN č. 13/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia          

so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2016 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

Bod č. 7:  NÁVRH VZN č. 11/2015  O UMIESTŇOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV A INÝCH  

                 NOSIČOV INFORMÁCIÍ POČAS VOLEBNEJ KAMPANE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   



S t r a n a  6 | 15 
 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková v zmysle zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o 

zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení 

neskorších predpisov predložila poslancom na rokovanie návrh VZN č. 11/2015 o umiestňovaní 

volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane, ktorý bol zverejnený               

na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce dňa 30.11.2015. Účelom tohto VZN je vyhradiť miesto      

na verejnom priestranstve obce Jakubova Voľa na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov 

informácií počas volebnej kampane  pre voľby do NR SR,  do orgánov samosprávy obcí, do orgánov 

samosprávnych krajov a  do Európskeho parlamentu.  

 

Návrh na uznesenie č. 61/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

 

VZN č. 11/2015 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 8:  NÁVRH VZN č. 10/2015  O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ  

                 Z ROZPOČTU OBCE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

 Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložila 

poslancom na rokovanie návrh VZN č. 10/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce dňa 5.11.2015. VZN bolo spracované 

z dôvodu zosúladenia doteraz platného VZN zo dňa 14.12.2011 so zákonom a stanovenie konkrétnych 

podmienok pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce, vymedzenie okruhu subjektov, ktorým možno 

dotáciu poskytnúť a stanovenie postupu pri poskytovaní a vyúčtovaní dotácií.   

 

Návrh na uznesenie č. 62/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

 

VZN č. 10/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 
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Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 

 

 

Bod č. 9:  NÁVRH VZN č. 12/2015  O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 

                 ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE 

                JAKUBOVA VOĽA 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

 Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková predložila poslancom na rokovanie návrh VZN         

č. 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Jakubova Voľa, v ktorom sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady znení neskorších predpisov 

dopĺňalo zavedenie množstvového zberu drobného stavebného odpadu v obci a sadzba poplatku za tento 

druh odpadu. Ostatné sadzby zostali nezmenené. Uvedený návrh VZN bol zverejnený                           

na pripomienkovanie na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce dňa 30.11.2015. 

  

Návrh na uznesenie č. 63/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

VZN č. 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Jakubova Voľa 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

Bod č. 10:  NÁVRH NA  3. ZMENU ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015 A STANOVISKO 

                   HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   
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Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková informovala poslancov, že návrh na 3. zmenu 

rozpočtu obce Jakubova Voľa na rok 2015 bol spracovaný v súlade s rozpočtovými opatreniami              

č. 4/2015 a č. 5/2015. Zmeny v rozpočte boli vykonané na základe skutočného plnenia príjmov.             

Vo výdajovej časti sa zmeny realizovali vo väčšine prípadov len presunom medzi položkami. Celkové 

príjmy a výdavky sa navýšili iba o 616,00 Eur. V tomto návrhu sú rozpočtované aj výdavky                   

na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na úpravu krytov miestnych komunikácií a     

na zabezpečenie verejného obstarávania na zhotoviteľa. Vzhľadom k tomu, že existujúca projektová 

dokumentácia neobsahuje rozpočet k jednotlivým vetvám a nie je zapracovaná ani úprava rigolov, bol 

oslovený projektant, aby uvedené veci dopracoval. V rámci tejto výzvy sa plánovala zrealizovať aj 

úprava plochy pred obecným cintorínom (odstavná plocha), no keďže táto plocha nie je majetkom obce, 

musí sa najprv majetkoprávne vysporiadať. Z vyššie uvedených dôvodov sa projektová dokumentácia 

nestihla vypracovať do termínu, kedy bolo možné podať žiadosť o NFP, preto rozpočtované prostriedky 

vo výške 2 000,00 Eur nebudú použité v roku 2015, ale sa presunú do roku 2016. Starostka obce 

ubezpečila poslancov, že urobí všetko preto, aby sa projekt zrealizoval v rámci nejakej inej výzvy.  

 

Hlavný kontrolór obce Jakubova Voľa Mgr. Slavomír Karabinoš predniesol svoje odborné 

stanovisko k 3. zmene rozpočtu a konštatoval, že predkladaná zmena rozpočtu obce Jakubova Voľa       

na rok 2015 napĺňa základnú zásadu vyrovnanosti rozpočtu v celkovej výške 417 442,00 Eur a je 

spracovaná v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi, VZN a internými predpismi obce 

Jakubova Voľa, pričom bola splnená informačná povinnosť v zmysle zákona o obecnom zriadení.          

Na základe vyhodnotenia procesov prípravy a tvorby návrhu predkladanej zmeny a následne 

spracovaného stanoviska odporučil poslancom Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli predložený 

návrh na zmenu rozpočtu obce Jakubova Voľa schváliť.  

 

Návrh na uznesenie č. 64/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

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

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu na 3. zmenu rozpočtu obce na rok 2015 

 

b) s c h v a ľ u j e 

3. zmenu rozpočtu obce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015 a č. 5/2015 v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v členení:  

 

 
HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE 

3. ZMENA  

ROZPOČTU 2015  

v EUR 

100 Daňové príjmy 115 280,00 

200 Nedaňové príjmy 3 151,00 

300 Granty a transfery 252 936,00 

400 Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 46 075,00 

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 

 

 
PRÍJMY SPOLU: 417 442,00 

600 Bežné výdavky  128 638,00 

700 Kapitálové výdavky 288 804,00 

800 Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 0,00 

  

VÝDAVKY SPOLU: 
417 442,00 
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Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Jozef Mizerák,  

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  1 Ján Hnath 

Uznesenie schválené. 

 

 

Bod č. 11:  NÁVRH NA ODKÚPENIE BUDOVY OD FYZICKEJ OSOBY DO MAJETKU OBCE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

 Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková predložila návrh na odkúpenie budovy so súpisným 

číslom 68, ktorá sa nachádza vedľa budovy obecného úradu. Uviedla, že obec nemá vo svojom 

vlastníctve budovu, ktorej priestory by mohli slúžiť ako denný stacionár pre seniorov, alebo                   

na stretávanie sa pre mládež. Kúpna cena budovy aj s priľahlým pozemkom (výmera 1 898 m2) je          

vo výške 30 000,00 Eur. Obec v roku 2016 plánuje zrealizovať niekoľko investičných akcií,                    

na spolufinancovanie ktorých musí použiť vlastné prostriedky z rezervného fondu. Aby ostala rezerva 

finančných prostriedkov aj na neočakávané výdavky, je potrebné predmetnú budovu čiastočne 

financovať z úverových zdrojov, a to vo výške 20 000,00 Eur. Skôr, ako sa schváli odkúpenie uvedenej 

nehnuteľnosti, vykoná sa jej obhliadka na mieste za účasti poslancov OcZ, vlastníka nehnuteľnosti, 

starostky obce a prizvaného znalca na nehnuteľnosti. Poslanci o návrhu rokovali a všetci vyjadrili svoje 

súhlasné stanovisko za odkúpenie predmetnej budovy do vlastníctva obce. Termín obhliadky 

nehnuteľnosti na mieste sa dohodol na deň 17.12.2015 o 8:00 hod..    

 

Návrh na uznesenie č. 65/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

u k l a d á   starostke obce  

a) zorganizovať stretnutie za prítomnosti vlastníka nehnuteľnosti so súpisným číslom 68, znalca          

na nehnuteľnosti a poslancov obecného zastupiteľstva za účelom obhliadky uvedeného objektu 

a priľahlých pozemkov, 

 

b) vyhotoviť zo stretnutia zápisnicu  so stanoviskom zúčastnených osôb k stavu daného objektu, 

 

c) na základe stanovísk (súhlas s kúpou) zvolať obecné zastupiteľstvo a prijať uznesenie o schválení 

odkúpenia budovy a financovania z úverových zdrojov vo výške 20 000,00 Eur. 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 
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Bod č. 12:  NÁVRH ROZPOČTU OBCE JAKUBOVA VOĽA NA ROKY 2016-2018   A  

                   STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE K ROZPOČTU  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková predložila návrh rozpočtu obce Jakubova Voľa         

na roky 2016 - 2018. Rozpočet na rok 2016 je záväzný, pričom roky 2017 a 2018 sú nezáväzné.     

 

Hlavný kontrolór obce Jakubova Voľa Mgr. Slavomír Karabinoš predložil svoje odborné 

stanovisko k návrhu rozpočtu obce Jakubova Voľa na roky 2016 - 2018.  Konštatoval, že návrh rozpočtu 

bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a viacročný rozpočet na roky 2016 - 2018 je 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 vnútorne členený na: bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky), 

kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky) a finančné operácie. Rozpočet obce je 

navrhovaný ako vyrovnaný a vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 - 2018 

a z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci            

na úradnej tabuli a webovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote dňa 30.11.2015, t. j. najmenej 15 

dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Na záver odporučil obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť. 

Poslanci OcZ o návrhu rozpočtu diskutovali a skonštatovali, že výdavky na zber a likvidáciu 

odpadu oproti predchádzajúcemu obdobiu neúmerne vzrástli. Tento nárast bol spôsobený väčším počtom 

vývozov veľkoobjemového kontajnera, v ktorom sa nachádzajú aj zložky odpadu, ktoré tam nepatria.     

Z toho dôvodu je potrebné zo strany obce zvýšiť informovanosť občanov o spôsobe separácie odpadov.  

 

Návrh na uznesenie č. 66/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

1. s c h v a ľ u j e 

a) zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry počnúc rokom 2016 

a vykonávanie zmien rozpočtu starostkou obce do výšky 1 000,00 € na jednotlivých položkách 

bez zmeny celkového rozpočtu ( presun medzi položkami) 

 

b) rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2016 v členení: 

 

 

 HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE 
ROZPOČET 2016  

v EUR 

100 Daňové príjmy 125 754,00 

200 Nedaňové príjmy 1 693,00 

300 Granty a transfery 211 152,00 

400 Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 25 661,00 

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 20 000,00 

 

 
PRÍJMY SPOLU: 384 260,00 

600 Bežné výdavky  120 060,00 

700 Kapitálové výdavky 258 200,00 

800 Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 6 000,00 

  

VÝDAVKY SPOLU: 
384 260,00 
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c) použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške  25 661,00 Eur na: 

- obstaranie budovy so súpisným číslom 68 v sume 10 000,00 Eur, 

- spolufinancovanie rekonštrukcie priestorov MŠ v sume 9 500,00 Eur, 

- spolufinancovanie úpravy toku potoka Kohút v sume 4 961,00 Eur (v prípade úspešnosti 

podania žiadosti o NFP), 

- projektovú dokumentáciu ku rekonštrukcii obecného rozhlasu v sume 1 000,00 Eur, 

- projektovú dokumentácia ku dopravnému značeniu v obci v sume 200,00 Eur. 

 

2. berie na vedomie 

a) stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu bez programovej štruktúry na roky 

2016-2018 

 

b) viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2017-2018 v členení:  

 

 

HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ 

KLASIFIKÁCIE 

ROZPOČET 2017 

v EUR 

ROZPOČET 2018 

v EUR 

100 Daňové príjmy 129 324,00 133 001,00 

200 Nedaňové príjmy 1 744,00 1 799,00 

300 Granty a transfery 215 152,00  151 152,00 

400 
Príjmy s transakcií s finančnými aktívami 

a pasívami 
14 035,00 13 114,00 

500 
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné 

výpomoci 
0,00 0,00 

 

 
PRÍJMY SPOLU: 360 255,00 299 066,00 

600 Bežné výdavky  112 303,00 114 066,00 

700 Kapitálové výdavky 241 952,00 179 000,00 

800 
Výdavky s transakcií s finančnými aktívami 

a pasívami 
6 000,00 6 000,00 

 VÝDAVKY SPOLU: 360 255,00 299 066,00 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 13:  PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE JAKUBOVA  

                   VOĽA NA ROKY 2016 - 2022 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   
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Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková predložila poslancom na rokovanie návrh Plánu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubova Voľa na roky 2016 – 2022, o ktorom už poslanci 

diskutovali na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20.11.2015. PHSR obce je základný 

dokument, prostredníctvom ktorého obec vykonáva regionálny rozvoj. Schválenie programu je 

podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

Potreba vypracovať nový PHSR obce bola podmienená jednak zmenou legislatívy a prípravy na nové 

programové obdobie 2014 - 2020 a jednak z potreby zapracovať do PHSR konkrétne akcie, ktoré obec 

plánuje v najbližšom období zrealizovať.  

 

Návrh na uznesenie č. 67/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubova Voľa na roky 2016 - 2022 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Jozef Mizerák, 

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  1 Ján Hnath 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 14:  VYSPORIADANIE ZOSTATKU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA BEŽNOM  

                   ÚČTE Z PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY (2013, 

                   2012, 2011 ...) 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková predložila návrh na vysporiadanie zostatku 

finančných prostriedkov na bežnom učte z prebytku hospodárenia za predchádzajúce roky (2013, 2012, 

2011...) v celkovej výške 13 709,78 Eur. Keďže sa prebytky hospodárenia v minulých rokoch neodviedli 

na rezervný fond, ale zostali na bežnom účte (nedodržanie ustanovení zákona o rozpočtových 

pravidlách), nebolo možné zapojiť ich do rozpočtu obce. Z toho dôvodu je potrebné uvedený zostatok 

odviesť na rezervný fond a na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva v budúcnosti použiť             

na realizáciu investičných zámerov obce.   

 

Návrh na uznesenie č. 68/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

u k l a d á   

 

starostke obce v termíne do 31.12.2015 previesť neodvedený prebytok za predchádzajúce roky vo výške 

13 709,78 Eur z bežného účtu na účet rezervného fondu  
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Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 

 

 

Bod č. 15:  NÁVRH NA ZRUŠENIE UZNESENIA č. 28/2015  ZO DŇA 20.04.2015  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková predložila návrh na zrušenie uznesenia č. 28/2015    

zo dňa 20.04.2015, v ktorom obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu      

na bežné výdavky vo výške 750,00 Eur na odstránenie havarijného stavu majetku obce Jakubova Voľa. 

V rámci dohodovacieho konania sa obci podarilo získať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu         

na financovanie základnej školy a z nepoužitých vlastných zdrojov sa pokrylo financovanie havarijného 

stavu v materskej škole. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné použiť prostriedky rezervného fondu.  

 

Návrh na uznesenie č. 69/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

r u š í  

uznesenie č. 28/2015 zo dňa 20.04.2015  

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 

 

 

Bod č. 16:  NÁVRH NA VYPLATENIE ODMENY POSLANCOM  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za pomoc          

pri organizovaní obecných podujatí v roku 2015 a predložila návrh na vyplatenie odmeny vo výške 

100,00  pre každého poslanca Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli. Všetci poslanci sa uvedenej 

odmeny vzdali v prospech obce.  
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Návrh na uznesenie č. 70/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

 

vyplatenie odmeny za rok 2015 pre každého poslanca Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli                 

vo výške 100,00 Eur 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  0  

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

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie neschválené. 

 

 

 

Bod č. 17:  RÔZNE 

 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková oboznámila prítomných poslancov: 

 

a) s Príkazom na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov           

k 31.12.2015, ktorá sa uskutoční v období od 28.12.2015 – 31.12.2015;    

 

b) so sťažnosťou Petra a Daniely Kaminských, Jakubova Voľa 4, na nepríjemný zápach, ktorý im 

spôsobuje Pavol Kravec, Jakubova Voľa 5, tým, že vypúšťa splašky zo svojej žumpy v tesnej 

blízkosti ich rodinného dumu a Andrej Oláh, Jakubova Voľa 5, ktorý užíva suché WC osadené 

v tesnej blízkosti ich rodinného domu. Uskutočnili sa dve ústne konania, výsledkom ktorých 

bola dohoda, že Pavol Kravec nebude splašky prečerpávať, ale napojí sa na verejnú kanalizáciu. 

Vo veci suchého WC sa na základe opakovanej sťažnosti manželov Kaminských vykoná 

kontrola na mieste za účasti zástupcu Spoločného stavebného úradu v Pečovskej Novej Vsi.  

 

c) o vykonaní revízie hromozvodov v súlade s bezpečnostnými predpismi na budove MŠ 

v Jakubovej Voli a vykonaní revízie plynu + gamatky a elektrickej inštalácie v budove obecného 

úradu a kultúrneho domu. Z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov z rozpočtu obce          

na tento účel sa ostatné revízie plánujú uskutočniť v roku 2016; 

 

d) o vystúpení Divadelného ochotníckeho súboru Voľančan, ktoré sa predstaví dňa 27.12.2015 

o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu s hrami: Zrodenie Mesiáša, Kubko a Maťko, Legenda 

o Jakubovej Voli a Dobrá bolesť, čo dá pojesť; 

 

e) o konaní Ľudovej zábavy s tombolou a ohňostrojom o polnoci, ktorá sa bude konať dňa 

31.12.2015; 

 

f) o plánovanej rekonštrukcii priestorov Materskej školy v Jakubovej Voli, na ktorú obec dostala 

dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 30 000,00 Eur. Obec         

na spolufinancovanie tejto rekonštrukcie použije aj vlastné zdroje z rezervného fondu vo výške 

9 500,00 Eur. Práce sa budú vykonávať počas letných prázdnin MŠ. 
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Bod č. 18: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 

 V diskusii poslanci nevzniesli pripomienky.  

 

 

 

Bod č. 19: ZÁVER 

 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť 

a ukončila 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2015 o 20 30 hod.. 

 

 

 

V Jakubovej Voli  21.12.2015 

Zapísala: Mgr. Katarína Haboráková  

 

 

 

 

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

  

Ladislav Futej  .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 
       Ing. Magdaléna Sasaráková 

                  starostka obce 


