
S t r a n a  1 | 7 
 

J

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

            
 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 6. augusta  2018 o 17 00 hod.  

 

 

 

 

Miesto konania:    zasadačka  OcÚ  (1. posch.) 

 

Prezenčná listina:  

 

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Mgr. Ivan Minárik zástupca starostky obce prítomný 17 00 hod. – 18 30 hod. 

Ladislav Futej  Poslanec prítomný 17 00 hod. – 18 30 hod 

Ján Hnath Poslanec prítomný  17 00 hod. – 18 30 hod 

Ing. Jozef Mizerák Poslanec prítomný 17 00 hod. – 18 30 hod 

Ing. Stanislav Rimský Poslanec prítomný 17 00 hod. – 18 30 hod 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 17 00 hod. – 18 30 hod. 

 hlavný kontrolór obce neprítomný Obec nemá toho času HK 

Mgr. Miroslava Gdovinová zapisovateľka prítomná 17 00 hod. – 18 30 hod. 

  

 

Priebeh rokovania 

 

Bod č. 1:  OTVORENIE ZASADNUTIA  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Šieste 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 päť a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom zasadnutia. Prítomní poslanci 

s programom súhlasili. 
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Návrh na uznesenie č. 188/2018 zo dňa 06.08.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e 

 

program 6. 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. Voľba predsedu a členov volebnej komisie 

6. Správa komisie z otvárania obálok a posúdenia splnenia zákonných podmienok kandidátov 

pre voľbu hlavného kontrolóra obce 

7. Voľba hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa 

8. Rôzne  

9. Diskusia a interpelácia poslancov 

10. Záver 

 

 

 Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák, 

Ladislav Futej, Ján Hnath 

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 Mgr. Miroslava Gdovinová ( pracovníčka OcÚ toho času čerpá 

dovolenku)  a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Ing. Jozef Mizerák a Ladislav Futej  

 

Návrh na uznesenie č. 189/2018 zo dňa 06.08.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

u r č u j e  

 

a) za zapisovateľku zápisnice Mgr. Miroslavu Gdovinovú 

b) za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Mizeráka a Ladislava Futeja 
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Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák, 

Ladislav Futej, Ján Hnath 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 

 

Bod č. 3:  VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Mgr. Ivan Minárik a Ján Hnath 

 

Návrh na uznesenie č. 190/2018 zo dňa 06.08.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e  

 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr: Ivan Minárik a Ján Hnath 
 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák, 

Ladislav Futej, Ján Hnath 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 

 

Bod č. 4:  KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Vzhľadom k tomu, že hlavný kontrolór sa vzdal funkcie pre pracovnú zaneprázdnenosť,  tento 

bod predniesla starostka obce, ktorá skonštatovala, že na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

nebolo prijaté žiadne uznesenie, ktoré by ukladalo plnenie nejakých úloh.  

 

Návrh na uznesenie č. 191/2018 zo dňa 06.08.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

b e r i e   n a     v e d  o m  i e  
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správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva  v Jakubovej Voli  

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák, 

Ladislav Futej, Ján Hnath 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

Bod č. 5:  VOĽBA PREDSEDU A ČLENOV VOLEBNEJ KOMISIE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

 

V zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 179/2018 zo dňa 27. júna 2018 v deň konania 

volieb hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo schvaľuje  komisiu , ktorej úlohou je sčítať odovzdané 

hlasovacie lístky. Za predsedu komisie navrhuje Mgr. Ivana Minárika a za členov Jána Hnatha 

a Ladislava Futeja.  

 

Návrh na uznesenie č. 192/2018 zo dňa 06.08.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

a) s ch v a ľ u j e  

za predsedu volebnej komisie: Mgr. Ivana Minárika 

za členov volebnej komisie: Jána Hnatha  a Ladislava Futeja  

b) p o v e r u j e  

členov volebnej komisie vykonaním volieb hlavného kontrolóra Obce Jakubova Voľa v zmysle 

ust. § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s podrobným spôsobom ich vykonania určenom a schválenom uznesení OcZ 

v Jakubovej Voli  č.179/2018 dňa 27.6.2018. 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák, 

Ladislav Futej, Ján Hnath 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
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Bod č. 6:  SPRÁVA KOMISIE Z OTVÁRANIA OBÁLOK A POSÚDENIA SPLNENIA 

ZÁKONNYCH PODMIENOK  KANDIDÁTOV PRE VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

 

Starostka obce informovala poslancov, že v termíne, ktorý bol zverejnený vo Vyhlásení voľby na 

funkciu hlavného kontrolóra obce, bola obecnému úradu doručená jedna prihláška. Zalepenú, 

neporušenú obálku odovzdala starostka predsedovi volebnej komisie. Ten obálku za prítomnosti 

ostatných členov komisie otvoril a skontrolovalo sa, či kandidát predložil všetky požadované doklady.  

 Po kontrole jednotlivých dokladov členovia komisie skonštatovali, že uchádzač splnil všetky 

požadované podmienky a môže sa zúčastniť voľby na hlavného kontrolóra. 

 

Návrh na uznesenie č. 193/2018 zo dňa 06.08.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

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

správu komisie z otvárania obálok a posúdenia splnenia zákonných podmienok kandidátov pre voľbu 

hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa 

a  

k o n š t a t u j e 

že kandidátka: 

1. Ing. Alžbeta Semanová  

splnila zákonné podmienky kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Jakubova Voľa 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák, 

Ladislav Futej, Ján Hnath 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

 

Bod č. 7:   VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE JAKUBOVA VOĽA NA OBDOBIE 

2018-2024 

 

 Samotnému aktu volieb predchádzala prezentácia kandidáta. Ing. Semanová vykonáva funkciu 

hlavného kontrolóra od roku 2000. Toho času  v dvoch obciach. Zároveň pracuje v samospráve, čiže 

problematiku dobre pozná.  

 Po od prezentovaní rozdal predseda komisie hlasovacie lístky a obálky a nasledovala tajná voľba 

na funkciu hlavného kontrolóra.  

 Po sčítaní hlasov predseda konštatoval, že Ing. Alžbeta Semanová získala 5 hlasov, čo je 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  

 Záznam o správnosti hlasovania tvorí prílohu zápisnice. 

 

Návrh na uznesenie č. 194/2018 zo dňa 06.08.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

v o l í  

Ing. Alžbetu Semanovú  za hlavnú kontrolórku obce Jakubova Voľa na obdobie 2018-2024 
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Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák, 

Ladislav Futej, Ján Hnath 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

 

 

Bod č. 8: RôZNE 

 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková v rôznom informovala že : 

1. dňa 6.8.2018 bol na obecný úrad doručený list do rúk starostky obce, v ktorom anonymný občan 

vyjadruje nespokojnosť s parkovaním služobného auta p. Petruša pred obecným úradom. Pýta sa, prečo 

neparkuje na svojom dvore, ktorý má dostatočne veľký. Žiada starostku o nápravu. 

Starostka informovala, že p. Petruš už pred obecným úradom neparkuje, nakoľko zmenil 

zamestnanie.  

 

2. dňa 6.8.2018 doručila vedúca Klubu dôchodcov žiadosť o navýšenie rozpočtu o 1 000,00 € 

z dôvodu, že schválený rozpočet vo výške 500,00 € už vyčerpali a do konca roka plánujú ešte akcie 

ako: 

- účasť na koncerte vokálnej skupiny Fragile v Sabinove, resp. na reprezentačnom koncerte 

PUĽSu v Prešove 

- návšteva  DJZ v Prešove  

- posedenie pri harmonike a varenie guľášu 

- preventívno bezpečnostná prednáška so zdravotnou tematikou 

Starostka informovala, že už na výročnej schôdzi dôchodcov bola vyslovená nespokojnosť, že schválený 

rozpočet vo výške 500,00 € im nepostačuje. Je ale treba zdôrazniť, že v zmysle rozpočtových pravidiel 

sa financujú zložky, ktoré vykazujú činnosť. V prípade, že schválený rozpočet nepostačuje, je potrebné 

predložiť žiadosť o navýšenie s konkrétne definovanými položkami. V predošlom období žiadna 

požiadavka na úpravu rozpočtu predložená nebola, pretože klub nevykazoval skoro žiadnu činnosť.  

Po zvolení nového výboru si klub naplánoval činnosť do konca roka a na základe toho požiadal 

o navýšenie rozpočtu.  

Starostka aj poslanci sa zhodli na tom, že činnosť klubu je treba podporiť, ale zároveň zapojiť aj 

seniorov do prípravy  aktivít , ktoré organizuje obec.  

V najbližšej zmene rozpočtu bude zapracovaný preložený návrh.  

 

3. na základe stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu pripravuje sa žiadosť na Ministerstvo 

dopravy  o udelenie výnimky pri výstavbe komunikácie v novej lokalite IBV k Rožkovanom.  

 

9.       DISKUSIA A INTERPELACIE POSLANCOV 

 Do diskusie sa nikto  neprihlásil.  

 

10.      ZÁVER 

 Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila šieste zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

V Jakubovej Voli  06.08..2018 

Zapísala: Mgr. Miroslava Gdovinová 
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Overovatelia zápisnice:  Ladislav Futej    .......................................................... 

 

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

 

    

 

 

 

 

       Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r. 
                     starostka obce 


