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

            
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018, ktoré sa uskutočnilo  
dňa 07. novembra  2018 o 17 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 17 00 hod. – 18 15 hod 

Ladislav Futej  Poslanec prítomný 17 00 hod. – 18 15 hod 

Ján Hnath Poslanec prítomný  17 00 hod. – 18 15 hod 

Ing. Jozef Mizerák Poslanec prítomný 17 00 hod. – 18 15 hod 

Ing. Stanislav Rimský Poslanec prítomný 17 00 hod. – 18 15 hod 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 17 00 hod. – 18 15 hod 

Ing. Alžbeta Semanová  
hlavná kontrolórka 

obce 
prítomná 

17 00 hod. – 18 15 hod 

Mgr. Štefánia Haviarová zapisovateľka prítomná 17 00 hod. – 18 15 hod 

  
 
Priebeh rokovania 
 
Bod č. 1:  OTVORENIE ZASADNUTIA  
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 otvorila a viedla 
starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala poslancov. Keďže išlo o posledné zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva za aktuálne volebné obdobie, všetci prítomní povstali a vypočuli si slovenskú 
hymnu. Starostka po vypočutí hymny konštatovala, že počet prítomných poslancov je päť a obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
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Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom zasadnutia. Prítomní poslanci 
s programom súhlasili. 

 
Návrh na uznesenie č. 200/2018 zo dňa 7.11.2018 

 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s c h v a ľ u j e 
 
program 8. 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018 

6. Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 14/2018 

7. Žiadosti o finančnú dotáciu na CVČ na rok 2019 

8. Návrh na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva 

9. Rôzne  

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. 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 ZAPISOVATE ĽA A OVEROVATE ĽOV ZÁPISNICE 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Za zapisovateľku bola navrhnutá pracovníčka obecného úradu Mgr. Štefánia Haviarová a za 
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Ing. Jozef Mizerák a Ladislav Futej. 
 
Návrh na uznesenie č. 201/2018 zo dňa 7.11.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
u r č u j e  
 

a) za zapisovateľku zápisnice Mgr. Štefániu Haviarovú 
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. 202/2018 zo dňa 7.11.2018 
 
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: 
Nakoľko sa hlavná kontrolórka obce nezúčastnila predchádzajúceho zasadnutia, tento bod predniesla 
starostka obce, ktorá skonštatovala, že na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijaté 
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jedno uznesenie, ktoré by ukladalo plnenie. Uznesenie č. 199/2018 sa týkalo zmeny termínu začiatku 
prác na rekonštrukcii miestnych komunikácii smer cintorín. V uznesení boli schválené dve alternatívy.  
 
1. Od 15.10.2018 začať s prácami na odvodňovacej priekope a s rekonštrukciou  miestnej 

komunikácie a odstavnej plochy pri kostole začať 5.11.2018  

2. V prípade, že zhotoviteľ stavby nebude súhlasiť s alternatívou č. 1 , začať so všetkými prácami 
5.11.2018 

Vzhľadom k tomu, že bolo obdobie pred Všetkými svätými, zhotoviteľ by práce musel prerušiť  a preto 
súhlasil s alternatívou č. 2 -  s prácami sa  začalo 5. 11. 2018 – vytýčením inžinierskych sieti.  

 

 
Návrh na uznesenie č. 203/2018 zo dňa 7.11.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
b e r i e   n a     v e d  o m  i e  
 
správu 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:  NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA ROK 
2018 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Alžbeta Semanová hlavná kontrolórka obce   

 
Zápis z rokovania: 

 
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky na rok 2018. Nakoľko jej pracovný pomer začal v auguste 2018, kontrolu za rok 
2018 bude vykonávať za obdobie od 01.08.2018 do 31.12.2018.  
 
V súlade s § 18f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
predkladám návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018. 
 
Podľa predloženého návrhu kontrolná činnosť v roku 2018 bude zameraná na: 
 

1. Kontrolu účtovných dokladov zaúčtovaných v období od 1.8. 2018 do 31.12.2018 – kontrola 
správneho zaradenia výdavkov v zmysle Metodického usmernenia MF SR  zo dňa 8.12.2004 
v znení neskorších zmien a doplnkov ( ekonomická klasifikácia ) – po ukončení štrvťroka. 

2. Kontrola čerpania rozpočtu – po ukončení príslušného štvrťroka 
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3. Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona č. 211 /2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a zverejňovanie dokumentov ( par. 5a a 5b) 

4. Ostatná kontrolná činnosť – vypracovanie stanoviska k  návrhu rozpočtu 
 
 
 
 

 
Návrh na uznesenie č. 204/2018 zo dňa 7.11.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s ch v a ľ u j e  
 
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 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  
Uznesenie schválené. 
 
Bod č. 6:  NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU PRE ROK 2018 ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM 
Č. 14/2018 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

 
V súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ) 
starostka obce informovala poslancov o Rozpočtových opatreniach č. 9 – 13/2018, v ktorých išlo 
o presuny medzi jednotlivými položkami, bez celkovej zmeny výšky rozpočtu, alebo o povolené 
prečerpanie, ktoré vzniklo prijatím dotácií z ÚPSVaR a MV SR. Zároveň poslancom obecného 
zastupiteľstva predložila na rokovanie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2018. 

 
Rozpočet obce po poslednej zmene bol vyrovnaný a to v objeme 205 412,78 Eur. Po navrhnutom 
rozpočtovom opatrení bude rozpočet vyrovnaný a to v objeme 200.232,79 Eur. 
 
Predkladaná zmena rozpočtu sa v bežných príjmoch  navyšuje o 2 638,35 Eur, kde výraznú časť 
tvoria príjmy za dividendy, ktoré obec prijala od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na 
základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku minulých rokov. Obec vlastní 2 204 akcii 
a vyplatená výška dividend bola v sume 881,60 €. Ďalšou položkou, ktorú bolo potrebné navýšiť 
o 524,00 Eur, sú príjmy z poplatkov za stavebné úkony.   
Predkladaná zmena rozpočtu sa v príjmových finančných operáciách znižuje o 7.818,34 Eur. Táto 
položka sa znižuje z dôvodu: 



S t r a n a 6 | 10 
 

1. obec získala dotáciu na rekonštrukciu miestnej komunikácie smer cintorín, preto ponižuje čerpanie 
vlastných prostriedkov z rezervného fondu - 4 000,00 Eur 

2. obec v roku 2018 plánovala získať stavebné povolenie na vybudovanie infraštruktúry 
v novovytvorenej lokalite smer Rožkovany. Vzhľadom k tomu, že Krajský dopravný inšpektorát 
vydal nesúhlasné stanovisko, na základe ktorého bolo prerušené územné konanie, do konca roka sa 
stavebné povolenie nepodarí vybaviť a preto rozpočtované prostriedky na vypracovanie PD pre  
stavebné povolenie sa v tomto rozpočte znižujú, zostanú v rezervnom fonde  a budú použité 
v rozpočte roku 2019  - 3 310,00 Eur. 

3. obec v roku 2018 rozpočtovala na rekonštrukciu obecného rozhlasu sumu 4.500,00 Eur. Skutočne 
náklady však boli vo výške 3.959,66 Eur. Rozdiel 508,34 Eur sa v rozpočte zníži a suma zostane na 
rezervnom fonde.  

Predkladaná zmena rozpočtu na bežné výdavky sa navyšuje o 5.728,35 Eur, kde najvyššiu položku 
vo výške 1.500,00 Eur tvoria akcie dôchodcov, ktoré boli obecným zastupiteľstvo schválené na 
predchádzajúcom zasadnutí.  
Ďalšiu položku tvoria odmeny poslancov a to vo výške 1.000,00 Eur, ktoré chcela starostka obce 
navrhnúť poslancom za aktívnu pomoc pri organizovaní obecných akcií, alebo pomoc pri stavbe altánku 
v MŠ, zimnej údržbe a pod. za celé volebné obdobie.  
Vyššie výdavky vznikli na položke všeobecných služieb, konkrétne na revíziách, kde bolo potrebné 
vykonať revíziu a opravu hromozvodu na budove obecného úradu, ktorý nespĺňal predpísané parametre, 
ďalej revízia elektrických spotrebičov, elektrických rozvodov v budove OcÚ a v MŠ, revízia plynu, 
revízia detského ihriska. Položku na revízie bolo preto potrebné navýšiť o 700,00 Eur. 
Nakoľko sa zvýšil počet vyvezených nádob a taktiež sa zvýšilo množstvo veľkoobjemového odpadu, 
zvýšili sa aj náklady na odvoz a likvidáciu odpadu. Na tejto položke bolo potrebné zvýšiť rozpočet 
o 944,00 Eur.  
Vzhľadom k tomu, že obec požiadala Slovenský pozemkový fond o bezodplatný prevod pozemkov, 
ktoré sa nachádzajú na cyklotrase Eurovelo 11 a na miestnej komunikácii v novej lokalite IBV a SPF  
žiada predložiť rozdelenie parciel – vyhotoviť geometrický plán, samostatne na cyklotrasu a samostatne 
na miestnu komunikáciu, aj túto položku bolo potrebné navýšiť o 500,00 Eur.  
Z dôvodu vytvorenia rezerv pre prípad realizácie činnosti, ktoré sú súčasťou projektu Multispoločenské 
a kultúrne centrum v Jakubovej Voli, bolo potrebné navýšiť položku všeobecné služby o 500,00 Eur, 
Propagácia a reklama o 500,00 Eur a Všeobecný materiál o 763,30 Eur. 
Predpokladaná zmena rozpočtu na kapitálové sa znižuje o 10.908,34 Eur.  
Z dôvodu poskytnutia dotácie na rekonštrukciu MK cintorín bolo potrebné znížiť položku vlastných 
zdrojov vo výške 7.090,00 Eur.  
Z dôvodu prerušenia územného konania, výdavky na IBV k Rožkovanom nebudú zrealizované v roku 
2018, ale zostanú v rezervnom fonde a použijú sa  v roku 2019. Táto položka bola teda ponížená o sumu 
3.310,00 Eur. 
 
Predpokladaný výsledok hospodárenia ku koncu roka:     cca 10 000,00 € 
(predpoklad podľa vývoja podielovej dane) 
 
Stav na rezervnom fonde:       30 925,59 € 
 
Z projektu Multispoločenské centrum by mala byť  preplatená projektová dokumentácia  vo výške 
12 450,00 € . 
 
S navrhovanou úpravou rozpočtu poslanci súhlasili s výhradou úpravy navýšenia o 1.000,00 Eur ma 
položke Odmeny pre poslancov. Poslanci návrh starostky na mimoriadne odmeny pre poslancov 
jednohlasne odmietli, preto bol návrh pozmenený. Oproti pôvodnému návrhu sa znížili Daňové príjmy 
o 1.000,00 Eur a rovnako aj Bežné výdavky na položke Odmeny pre poslancov o 1.000,00 Eur. 
Po navrhnutom rozpočtovom opatrení bude rozpočet aj po úprave vyrovnaný a to v objeme 199.232,79 
Eur. 
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Návrh na uznesenie č. 205/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
b e r i e   n a   v e d o m i e 
rozpočtové opatrenia č. 9-13/2018 – presuny medzi položkami a povolené prečerpanie 
 
a 
s c h v a ľ u j e 
 
návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 14/2018 s navrhnutými úpravami: 
 
 
 

HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE 
ROZPOČET 2018 

v EUR po zmene 

100 Daňové príjmy 144.746,00 

200 Nedaňové príjmy 9.575,59 

300 Granty a transfery 39.424,78 

400 Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 5.486,42 

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

 PRÍJMY SPOLU: 199.232,79 

600 Bežné výdavky  146.651,13 

700 Kapitálové výdavky 47.381,66  

800 Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 5.200,00 

 VÝDAVKY SPOLU: 199.232,79 

 

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. 7:  ŽIADOSŤ O FINANČNÚ DOTÁCIU NA CV Č NA ROK 2019 
 
Zápis z rokovania: 

 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
 
Zápis z rokovania: 
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Starostka obce informovala, že v súvislosti s poskytovaním finančných prostriedkov z rozpočtu  obce pre 
CVČ (Centrum voľného času) boli na obecný úrad prijaté dve žiadosti o poskytnutie finančných 
prostriedkov na rok 2019. 
Mesto Lipany požiadalo za ZŠ pri meste Lipany (Komenského a Hviezdoslavova) o finančné 
prostriedky vo výške 32,00 Eur na jedného žiada na jeden kalendárny rok. 
CZŠ sv. Krstiteľa v Sabinove požiadala o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019 bez uvedenie 
jej výšky na jedného žiaka.  
 
Poslanec, Ing. Jozef Mizerák navrhol, aby  finančné prostriedky boli v plnej výške (tak ako prichádzajú 
zo štátu  do príjmov rozpočtu obce) poskytnuté jednotlivých centrám voľného času.  Zároveň uviedol, že  
výška poskytnutých prostriedkov by mala byť pre každého žiadateľa rovnaká. O návrhu poslanca Ing. 
Jozefa Mizeráka sa následne hlasovalo, no jeho návrh ostatní poslanci neschválili. 
 
 
Návrh na uznesenie č. 206/2018 zo dňa 7.11.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ u j e  
 
poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ v plnej výške, tak oko prichádzajú zo štátu do príjmov 
rozpočtu obce, na jedného žiaka, na rok 2019 
 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  1 Ing. Jozef Mizerák 

Proti  3 Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Zdržal sa  1 Ján Hnath 

Znenie uznesenia nebolo schválené 
 
 
Po tom, čo návrh poslanca Ing. Jozefa Mizeráka nebol schválený, starostka predložila návrh pre rok 
2019 podľa výšky, ktorú žiadatelia  uviedli  v žiadosti alebo, ak výška v žiadosti uvedená nebola, 
navrhla sa taká suma, ako v predchádzajúcom období: 
ZŠ pri meste Lipany:  32,00 Eur na jedného žiaka na kalendárny rok 2019, 
CZŠ sv. Krstiteľa v Sabinove: 32,00 Eur na jedného žiaka na kalendárny rok 2019. 
 
Návrh na uznesenie č. 207/2018 zo dňa 7.11.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
s c h v a ľ u j e  
 
poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ vo výške 32,00 Eur na jedného žiaka, na rok 2019 pre ZŠ 
pri meste Lipany a pre CZČ sv. Krstiteľa v Sabinove. 
 
Hlasovanie  
Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ján Hnath 

Proti  0  

Zdržal sa  1 Ing. Jozef Mizerák 

Uznesenie schválené. 
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Bod č. 8:  NÁVRH NA ODMENY PRE POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUP ITEĽSTVA 
 
Nakoľko sa poslanci k odmenám pre poslancov vyjadrili v bode č. 6 a pri schvaľovaní úpravy rozpočtu 
s odmenami nesúhlasili, tento bod bol vypustený. 
  
 
Bod č. 9: RÔZNE 
 
1. Na základe opakujúcich sa sťažností zo strany občanov na padajúce konáre a suché ihličie na 

náhrobné kamene na miestnom cintoríne, uskutočnila obec výrub 1 ks suchého a už aj mierne 
nakloneného smreka obyčajného. V priebehu ďalšieho týždňa bola podaná ďalšia sťažnosť na 
ostatné stromy, ktoré takisto začali vo veľkej miere schnúť a ihličie pokrývalo celé náhrobné 
kamene. 
Starostka s daným problémom oboznámila okresný úrad, odbor životného prostredia a informovala 
sa ako ma postupovať. Dostala usmernenie, aby požiadala stavebný úrad o výrub drevín. Ten 
zhodnotí, v akom rozsahu je potrebné výrub uskutočniť.  

 
2. V letných mesiacoch bola budova obecného úradu pripojená na verejný vodovod. Vzhľadom 

k tomu, že existujúca šachta nemá dostatočnú hĺbku, je potrebné ju na zimné obdobie zatepliť. 
Starostka sa chcela s poslancami poradiť o najvhodnejšom spôsobe. Poslanci navrhli zateplenie   
zateplenie polystyrénom. 
  

3. Starostka informovala, že plánuje vstúpiť do jednania s vlastníkmi pozemkov pred vstupom do obce 
( priestor medzi železničnou stanicou a začiatkom mosta), aby tam mohla obec osadiť jeden alebo 
dva stĺpy verejného osvetlenia. Tento úsek je v nočných hodinách nebezpečný. Poslanci s návrhom 
súhlasili, svetlo je tam aj podľa nich potrebné.  

 
4. Dňa 05.11.2018 informoval obyvateľ obce starostku o tom, že na jeho súkromnom pozemku napadli 

cudzie psy srnu, k čomu privolal poľovníkov, ktorí napadnuté zviera utratili. Nakoľko psy sa na jeho 
pozemok dostali už viackrát, žiadal starostku, aby v danej veci postupovala v zmysle zákona. 
Starostka  vysvetlila, že problém voľného pohybu psov po obci je problém dlhodobo pretrvávajúci, 
že  už v minulosti viackrát vyzývala prostredníctvom rozhlasu občanov, aby svojich psov 
zabezpečili a aby sa voľne nepohybovali a neohrozovali zdravie a majetok spoluobčanov. Keďže 
bolo známe, kto je majiteľom psov, starostka vyzvala majiteľa, aby sa dostavil na prejednanie danej 
veci na obecný úrad. Zároveň vyzvala všetkých občanov o dodržiavanie predpisov o držaní psov 
oznamom na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli. V prípade nedodržiavania predpisov, 
bude voči majiteľovi začaté správne konanie s uložením sankcie. V prípade odchytu externou 
firmou, budú náklady spojené s odchytom vymáhané od majiteľa voľne sa pohybujúceho psa.  

 
10.       DISKUSIA A INTERPELACIE POSLANCOV 
 
V diskusii sa poslanec pán Hnath informoval u starostky obce, či má nejakú informáciu o tom, že 
miestny súkromne hospodáriaci roľník  predal svoje budovy novému majiteľovi. Starostka poslancov 
informovala o tom, že v mesiaci október navštívil obecný úrad Ing. Kropuch, súkromne hospodáriaci 
roľník s budúcim majiteľom budov a oznámil, že predal budovy a toto je nový majiteľ, ktorý uviedol, že 
v daných budovách plánuje podnikať v oblasti poľnohospodárstva.. (Vzhľadom k tomu, že nám nie je 
známe, či ide o súkromnú osobu alebo podnikateľa, meno osoby do zápisnice neuvádzame). 
Pán Hnath požiadal starostku obce, aby pozvala Ing. Kropucha na najbližšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, kde by im podal bližšie informácie o zámere predaja svojho majetku. Na to reagoval 
poslanec Mgr. Minárik s tým, že najlepšie by bolo, ak by na zasadnutie bol pozvaný nový majiteľ 
a priamo on by informoval poslancov o tom, akú činnosť plánuje v daných budovách realizovať. 
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11.      ZÁVER 
 Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu činnosť a spoluprácu počas celého volebného 
obdobia a oficiálne ukončila ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva. Po ukončení oficiálnej časti 
pozvala poslancov na menšie posedenie s občerstvením a kávou. 
 
V Jakubovej Voli  12.11.2018 
Zapísala: Mgr. Štefánia Haviarová 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Jozef Mizerák  .......................................................... 
 
    Ladislav Futej    .......................................................... 
 
    
 
 
 

 
       Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r. 
                     starostka obce 


