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

ZÁPISNICA
zo ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018,
ktoré sa uskutočnilo dňa 29. novembra 2018 o 18 00 hod.

Miesto konania:

zasadačka obecného úradu (1. posch.)

Prezenčná listina:
Funkcia

Prítomnosť

Čas

Ing. Peter Ďuriš

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 18 45 hod

Ladislav Futej

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 18 45 hod

Ing. Vladimír Mačo

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 18 45 hod

Mgr. Ivan Minárik

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 18 45 hod

Ing. Stanislav Rimský

Poslanec

prítomný

18 00 hod. – 18 45 hod

starostka obce

prítomná

18 00 hod. – 18 45 hod

Ing. Alžbeta Semanová

hlavná kontrolórka
obce

neprítomná

Mgr. Štefánia Haviarová

zapisovateľka

prítomná

18 00 hod. – 18 45 hod

Predsedkyňa MVK

prítomná

18 00 hod. – 18 45 hod

Podpredsedkyňa MVK

prítomná

18 00 hod. – 18 45 hod

Meno a priezvisko
Poslanci:

Za obecný úrad:
Ing. Magdaléna Sasaráková

Eva Rimská
Mgr. Anna Mináriková

18 00 hod. – 18 45 hod

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

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 otvorila
a viedla starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala všetkých prítomných. Keďže išlo
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o ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v novom volebnom období, všetci prítomní povstali
a vypočuli si slovenskú hymnu.
2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Za zapisovateľku bola starostkou obce navrhnutá pracovníčka obecného úradu Mgr. Štefánia
Haviarová a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Ing. Peter Ďuriš a Ladislav Futej.
3. ÚVODNÉ NÁLEŽITOSTI
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

starostka obce

Eva Rimská

Predsedkyňa MVK

Útvar/Orgán

A. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Eva Rimská, predsedkyňa miestnej volebnej komisie informovala, že dňa 10. novembra 2018 sa konali
voľby do orgánov miestnej samosprávy miest a obcí a voľby starostu obce Jakubova Voľa. Bol
vytvorený jeden volebný okrsok a volil sa starosta a piati poslanci obecného zastupiteľstva. Volieb sa
zúčastnilo 212 voličov z 329 oprávnených voličov zapísaných v zozname voličov, čo predstavuje 64,44
% účasť.
Za starostku obce bola zvolená Ing. Magdaléna Sasaráková, s počtom platných hlasov 152.
Za poslancov obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli boli zvolení títo kandidáti:
Ing. Peter Ďuriš,
Ing. Stanislav Rimský,
Ladislav Futej,
Ing. Vladimír Mačo,
Mgr. Ivan Minárik,

s počtom hlasov 133,
s počtom hlasov 124,
s počtom hlasov 123,
s počtom hlasov 115,
s počtom hlasov 112.

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli zobralo na vedomie výsledky voľby starostu a volieb poslancov
do obecného zastupiteľstva.
B. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce Jakubova Voľa
Predsedkyňa volebnej komisie vyzvala starostku na zloženie sľubu v znení: „Sľubujem na svoju česť a
svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky.
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Novozvolená starostka po prečítaní sľub potvrdila podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom
liste. Tým sa novozvolená starostka ujala vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.“
Novozvolená starostka Ing. Magdaléna Sasaráková zložila zákonom predpísaný sľub starostky obce
a prevzala od predsedkyne miestnej volebnej komisie osvedčenie o zvolení za starostku obce. Po tomto
akte sa novozvolená starostka ujala vedenia obecného zastupiteľstva.
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C. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka obce prečítala sľub poslanca obecného zastupiteľstva v znení:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce,
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“.
Vyzvala novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, aby zložili sľub poslanca obecného
zastupiteľstva:
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
Ing. Peter Ďuriš
Ladislav Futej
Ing. Vladimír Mačo
Mgr. Ivan Minárik
Ing. Stanislav Rimský
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a prevzali od predsedkyne miestnej
volebnej komisie osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.
D. Vystúpenie novozvolenej starostky
Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka obce vo svojom vystúpení zablahoželala novozvoleným
poslancom, že boli zvolení do obecného zastupiteľstva, popriala im veľa chuti do práce pre obec
a vyslovila presvedčenie dobrej spolupráce.
Návrh na uznesenie č. 208/2018 zo dňa 29.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostky a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvolenej starostky
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková zložila zákonom predpísaný sľub
starostky obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva:
Ing. Peter Ďuriš
Ladislav Futej
Ing. Vladimír Mačo
Mgr. Ivan Minárik
Ing. Stanislav Rimský
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Meno
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
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4. SCHVÁLENIE PROGRAMU USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Návrh na uznesenie č. 209/2018 zo dňa 29.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 v tomto
znení:
1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Úvodné náležitosti:
a. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
b. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce Jakubova Voľa
c. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
d. Vystúpenie novozvolenej starostky
4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
5. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
6. Voľba predsedov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Jakubovej Voli
7. Určenie platu starostky obec Jakubova Voľa
8. Záver
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Meno
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

5. POVERENIE POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÝ BUDE
OPRÁVNENÝ ZVOLÁVAŤ A VIESŤ ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V JAKUBOVEJ VOLI
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

starostka obce

Útvar/Orgán
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Zápis z rokovania:
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa
potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva
aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15
dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá
starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania
volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.
Odsek 2 hovorí o tom, že ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej
vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie
je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto
zvolal obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo je povinné poveriť poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia
veta zákona o obecnom zriadení.
Návrh na uznesenie č. 210/2018 zo dňa 29.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
poveruj e
poslanca Ladislava Futeja zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §
12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Meno
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
6. VOĽBY PREDSEDOV KOMISIÍ PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE V JAKUBOVEJ
VOLI
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

starostka obce

Útvar/Orgán

Zápis z rokovania:
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §10 ods. 2, Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a
zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu,
komisie a určuje im náplň práce.
Nakoľko sú všetky návrhy a podnety riešené Obecným zastupiteľstvom na zastupiteľstvách, obecné
zastupiteľstvo nezriaďuje obecnú radu.
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z., ktorá je kompetentným orgánom obce na odovzdávanie
a hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu
obce. Vykonáva zároveň ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným zákonom.
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Obecné zastupiteľstvo ďalej zriaďuje Komisiu na ochranu verejného poriadku, Náplň práce komisie je
v zmysle VZN č. 8/2015 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci Jakubova Voľa.
Návrh na uznesenie č. 211/2018 zo dňa 29.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
A. z r i a ď u j e
Komisiu na ochranu verejného záujmu
B. u r č u j e
náplň práce komisie a to odovzdávanie a hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov starostu obce v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z..
C. v o l í
a. predsedu komisie: Ing. Vladimír Mačo
Ing. Peter Ďuriš
b. členov komisie:
Ladislav Futej
Mgr. Ivan Minárik
Ing. Stanislav Rimský
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

4

Proti

0

Zdržal sa
1
Znenie uznesenia bolo schválené.

Meno
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav
Rimský
Ing. Vladimír Mačo

Návrh na uznesenie č. 212/2018 zo dňa 29.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
A. z r i a ď u j e
Komisiu na ochranu verejného poriadku
B. u r č u j e
náplň práce komisie, a to v zmysle VZN č. 8/2015 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci
Jakubova Voľa.
C. v o l í
a. predsedu komisie: Ing. Stanislav Rimský
b. členov komisie:
Ing. Peter Ďuriš
Ladislav Futej
Ing. Vladimír Mačo
Mgr. Ivan Minárik
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Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Meno
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
7. URČENIE PLATU STAROSTKY OBCE JAKUBOVA VOĽA
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

starostka obce

Útvar/Orgán

Zápis z rokovania:
Na základe §11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť
plat starostu. Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon o právnom postavení a platových
pomeroch starostov. V zmysle § 3 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov patrí
starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa
§ 4 cit. Zákona v závislosti od počtu obyvateľov obce. Tento plat je ďalej nazývaný „základný plat“.
Obecné zastupiteľstvo má možnosť (s novelou zákona platnou od 01.12.2018) navýšiť základný plat
starostu obce rozhodnutím a to až do výšky 60%.
Nakoľko sa plat starostky percentuálne nenavyšuje, poslanci obecného zastupiteľstva plat starostky
neurčujú, ale berú ho len na vedomie.
Návrh na uznesenie č. 213/2018 zo dňa 29.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
plat starostky obce Jakubova Voľa s účinnosťou od 29.11.2018 podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom
postavení a platových pomeroch starostov
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Meno
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan
Minárik, Ing. Stanislav Rimský

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
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8. ZÁVER
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na ustanovujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva a informovala ich o tom, že najbližšie zasadnutie by sa malo konať 14.12.2018. Týmto
bodom ukončila ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Jakubovej Voli 05.12.2018
Zapísala: Mgr. Štefánia Haviarová
Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Ďuriš

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

Ladislav Futej

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

Ing. Magdaléna Sasaráková, v.r.
starostka obce
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