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

dňa 5. júna 2015 o 1800 hod.  
 

 

 

 

Miesto konania:    zasadačka obecného úradu (1. posch.) 

 

Prezenčná listina  

 

Prezentácia poslancov  

 

Meno a priezvisko Prítomnosť Čas  

Ladislav Futej  prítomný 1800 – 2100  

Ján Hnath ospravedlnený   

Mgr. Ivan Minárik prítomný 1800 – 2100  

Ing. Jozef Mizerák prítomný 1800 – 2100  

Ing. Stanislav Rimský prítomný 1800 – 2100 

  

 

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 2015 otvorila a viedla 

starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala prítomných poslancov. Svoju neúčasť            

na zasadnutí vopred oznámil poslanec Ján Hnath aj hlavný kontrolór obce Mgr. Slavomír Karabinoš. 

Konštatovala, že počet prítomných poslancov je štyri a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Oboznámila prítomných poslancov s programom zasadnutia a navrhla vynechať bod č. 7: Návrh VZN    

č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 

so sídlom na území obce Jakubova Voľa z dôvodu, že sa na rokovanie nepredkladá pripravovaná zmena 

rozpočtu, ktorá súvisí s uvedených VZN.  
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Návrh na uznesenie č. 29/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s ú h l a s í  

 

s úpravou programu zasadnutia obecného zastupiteľstva vynechať bod č. 9: Návrh VZN č. 4/2015 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom 

na území obce Jakubova Voľa 

 

Hlasovanie: 

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková oboznámila prítomných poslancov s upraveným 

programom 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva a dala hlasovať za jeho schválenie.  

 

Návrh na uznesenie č. 30/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

 

upravený program 6. 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. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015   

6. Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2014 

7. Návrh VZN č. 5/2015 o zrušení Základnej školy, Jakubova Voľa 52 

8. Návrh VZN č. 6/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb         

na území obce Jakubova Voľa 

9. Diskusia a interpelácia poslancov 

10. Záver 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 
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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 pracovníčka obecného úradu Mgr. Katarína Haboráková a                     

za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Stanislav Rimský a Mgr. Ivan Minárik. 

 

Návrh na uznesenie č. 31/2015 

 

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 poslancov Ing. Stanislava Rimského a Mgr. Ivana Minárika. 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 Ladislav Futej, 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 Jozef Mizerák a Ladislav Futej. 

 

Návrh na uznesenie č. 32/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

návrhovú komisiu v zložení: Jozef Mizerák a Ladislav Futej 

 

Hlasovanie:  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
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Uznesenie schválené. 

Bod č. 4:  KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková upovedomila prítomných poslancov, že                    

na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijaté  uznesenie, ktoré uložilo starostke obce 

pripraviť na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva návrh VZN o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb pri dodržaní termínu určeného prokurátorom - uznesenie splnené -  

uvedený návrh VZN č. 6/2015 sa obecnému zastupiteľstvu predkladá na rokovanie. 

Ďalej mala starostka obce informovať prokurátora v lehote do 30 dní odo dňa doručenia jeho 

upozornenia o prerokovaní materiálu a o prijatých opatreniach – uznesenie splnené – dňa 06.05.2015 

bolo zaslané Okresnej prokuratúre v Prešove oznámenie č. 107/2015 o tom, že dňa 20.04.2015               

na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prerokovaný protokol prokurátora a starostke obce bola 

uložená úloha, pripraviť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh VZN o určení pravidiel 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb.  

 

Návrh na uznesenie č. 33/2015 

 

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 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Znenie uznesenia bolo schválené.     

 

 

 

Bod č. 5:  PLÁN ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE NA 2. POLROK 2015   

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Mgr. Slavomír Karabinoš hlavný kontrolór obce  

 

Zápis z rokovania: 

Z dôvodu neúčasti hlavného kontrolóra obce Mgr. Slavomíra Karabinoša oboznámila starostka 

obce prítomných poslancov s predloženým Plánom činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa     

na 2. polrok 2015. Zástupca starostky obce Mgr. Ivan Minárik navrhol, aby hlavný kontrolór obce 

zahrnul do svojho plánu činnosti na 2. polrok 2015 aj kontrolu evidencie majetku obce Jakubova Voľa.   
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Návrh na uznesenie č. 34/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

a) súhlasí 

 

s doplnením Plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015 o bod: Vykonať kontrolu 

evidencie majetku obce Jakubova Voľa   

 

b) schvaľuje  

 

upravený Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015 a poveruje ho jeho vykonaním  

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 6:  ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE JAKUBOVA VOĽA ZA ROK 2014 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková dala poslancom na vedomie stanovisko nezávislého 

audítora k účtovnej závierke za rok 2014, ktoré vypracovala audítorská spoločnosť HIREKON, s. r. o., 

Prešov (licencia UDVA 362). Vo svojom stanovisku uvádzala, že účtovná závierka poskytuje pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie obce Jakubova Voľa k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia za rok 

končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších podpisov. Ďalej 

konštatovala, že na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov obec Jakubova Voľa 

konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.   

 

Záverečný účet obce obsahuje najmä: 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

b) bilanciu aktív a pasív, 

c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých 

príjemcov,  

f) ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom, 

g) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

h) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku. 

 

 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#f6278217
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#f6278175
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#f6278196
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  Rozpočtový výsledok za rok 2014: 

 

Rozpočtová klasifikácia Príjmy v Eur Výdavky v Eur Rozpočtový 

výsledok v Eur 

    

Bežné 143 232,91 131 220,65 12 012,26 

Kapitálové 32,50 0,00 32,50 

Finančné operácie 590,95 590,95 0,00 

    

Rozpočtový výsledok  143 856,36 131 811,60 12 044,76 

 

Nevyčerpané prostriedky ku koncu účtovného obdobia obec prevedie na osobitný účet a              

v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. O 

použití prebytku rozpočtu obce za rok 2014 vo výške 12 044,76 Eur rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

Starostka obce zdôraznila, že Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2014 bol v zmysle osobitného 

predpisu zverejnený na webovej stránke obce a predložený na verejnú diskusiu.  

 

 

Návrh na uznesenia č. 35/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a   

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

 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Jakubova Voľa. 

2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce Jakubova Voľa. 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Znenie uznesenia bolo schválené.     

 

 

 

b) s c h v a ľ u j e  

 

1. Celoročné hospodárenie obce Jakubova Voľa bez výhrad. 

2. Výsledok hospodárenia vo výške 3 333,89 Eur, ktorý sa zaúčtuje na účet 428 - Hospodárenie 

minulých rokov. 

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce – prebytok vo výške 12 044,76 Eur. 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené.    
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c) u k l a d á  

 

previesť rozpočtový prebytok vo výške 12 044,76 Eur do 30.06.2015 na účet Fondu rezerv obce 

Jakubova Voľa  

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

     

Bod č. 7:  NÁVRH VZN č. 5/2015 O ZRUŠENÍ ZÁKLAD. ŠKOLY, JAKUBOVA VOĽA 52 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková informovala poslancov, že návrh VZN č. 5/2015 

o zrušení Základnej školy, Jakubova Voľa 52, bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej stránke 

obce dňa 21.205.2015. Materiál sa predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva z dôvodu, že dňa 

20.04.2015 bolo obci doručené Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o vyradení Základnej školy v Jakubovej Voli 

zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2015.  

 

 

Návrh na uznesenie č. 36/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a   

s c h v a ľ u j e  

 

VZN č. 5/2015 o zrušení Základnej školy, Jakubova Voľa 52 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 
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Bod č. 8:  NÁVRH VZN Č. 6/2015 O URČENÍ PRAVIDIEL ČASU PREDAJA V OBCHODE  

                 A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVA VOĽA 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

V zmysle uznesenia č. 25/2015 zo dňa 20.04.2015 predložila starostka obce Ing. Magdaléna 

Sasaráková na rokovanie obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 6/2015 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jakubova Voľa. 

 

Návrh na uznesenie č. 37/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a   

s c h v a ľ u j e  

 

VZN č. 6/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Jakubova Voľa 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 9:  RÔZNE 

 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková prítomných poslancov informovala o tom, že: 

 

a) na rokovanie obecného zastupiteľstva bola pripravovaná aj 2. zmena rozpočtu obce na rok 2015, ale 

z dôvodu, že Krajský školský úrad Prešov do termínu rokovania obecného zastupiteľstva nezaslal 

nový rozpis rozpočtu normatívov pre základnú školu, sa nepredložila. Pokiaľ obec nemá písomné 

oznámenie, nemá na základe čoho vykonať zmenu. Pripravovaná zmena sa okrem zmeny v školstve 

týkala aj úpravy rozpočtu z dôvodu plánovaných osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci, 

30. výročia vzniku ženskej folklórnej skupiny a 90. výročia vzniku dobrovoľného hasičského zboru. 

Uvedené oslavy budú financované z prostriedkov, ktoré sa ušetrili na iných položkách, a to 

konkrétne: 

 špeciálne služby - presun na financovanie osláv v objeme 485,00 Eur, 

 všeobecné služby - presun na financovanie osláv v objeme 1 530,00 Eur, 

 akcie v obci - presun na financovanie osláv v objeme 1 000,00 Eur, 

 klub dôchodcov - presun na financovanie osláv v objeme 1 000,00 Eur, 

 požiarna ochrana - presun na financovanie osláv v objeme 500,00 Eur.  

V najbližšej zmene rozpočtu budú vyššie uvedené presuny zapracované na uvedené položky.   
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b) bola prizvaná ku geometrickému zameraniu pozemku, ktorý hraničí s obecným pozemkom (bývala 

budova COOP Jednoty so súp. č. 129). Vlastník pozemku Ing. Martin Piga, trvale bytom Sabinov, 

plánuje realizovať jeho oplotenie. Geometrickým zameraním bolo zistené, že hranica pozemku je 

v niektorých bodoch  tesne pri chodníku, ktorý vybudovala obec. Vzhľadom k tomu, že vytýčená 

hranica nemá rovnú líniu, chce Ing. Martin Piga od obce odkúpiť časť pozemku. Poslanci obecného 

zastupiteľstva  uložili starostke obce rokovať s vlastníkom a navrhnúť mu také riešenie, aby medzi 

chodníkom a jeho oplotením zostala medzera minimálne 60 cm, a tak by v budúcnosti nedochádzalo 

k poškodzovaniu či už jeho majetku (oplotenia) alebo majetku obce (chodníka). V prípade, že sa 

dohodnú, pripraví sa na najbližšie rokovanie návrh na majetkoprávne vysporiadanie.  

 

c) dňa 22. apríla 2015 bola predložená druhá žiadosť o platbu v rámci projektu „Revitalizácie centra 

obce Jakubova Voľa po povodniach“ v objeme 137 000,00 Eur. Fakturovaná čiastka zahŕňala 

rekonštrukciu miestnych komunikácií. Pred schválením žiadosti bude zo strany kontrolného orgánu 

vykonaná kontrola na mieste, kde budú fyzický odmerané fakturované objemy. Dátum kontroly bol 

určený na 28.05.2015, ale z dôvodu choroby zamestnanca, ktorý mal kontrolu vykonať, sa presunul 

na 10.06.2015. 

  

d) dňa 28.05.2015 v novovybudovanom parku pri obecnom úrade pod jedným vysadeným stromom 

bolo nájdené uhynuté zviera, pravdepodobne pes, v značnom štádiu rozkladu. Na miesto bola 

prizvaná polícia a spoločnosť, ktorá sa zaoberá likvidáciou vedľajších živočíšnych produktov. 

Starostka obce vyslovila poľutovanie nad správaním človeka, ktorý dokáže priniesť uhynuté zviera        

do priestoru, kde sa denne hrajú deti. Tento nerozvážny čin odčerpal zbytočne z obecného rozpočtu 

50,00 Eur.  

 

e) medzi obcou Jakubova Voľa a Úradom práce, soc. vecí a rodiny Prešov bola s účinnosťou                

od 01.06.2015 do 30.11.2015 podpísaná Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb v zmysle 

§ 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V rámci tejto dohody budú menšie obecné služby vykonávať traja občania obce Jakubova Voľa, a to 

Peter Turoci, Jozef Slimák a Mgr. Miroslava Gdovinová. Prví dvaja budú  mať na starosti čistotu      

na verejných priestranstvách a práce súvisiace s kosením a zimnou údržbou. Tretia menovaná je       

do projektu zaradená cez sociálnu oblasť. V zmysle uvedenej dohody budú obci preplatené výdavky  

vynaložené na opravu opadnutej omietky na základnej škole a vymaľovanie vnútorných priestorov, 

vonkajšej fasády aj strechy požiarnej zbrojnice. Rovnako budú preplatené výdavky súvisiace 

s likvidáciou odpadu v objeme 140,00 Eur.  

 

f) pri búraní suchých WC v objekte základnej školy sa povynášali rôzne nepotrebné a nepoužiteľné 

veci, ktoré sa vyseparujú a odovzdajú do železného šrotu, zvyšok sa odvezie do veľkokapacitného 

kontajnera. Ďalej sa rozobrala strecha a poslanci zabezpečili navozenie hliny, ktorou bude zasypaná 

jama pod WC.  

 

g) Bc. Monika Slimáková, Jakubova Voľa 22, dala urobiť nové zameranie oplotenia v súlade s listom 

vlastníctva (pôvodné zasahovalo do obecného pozemku). Osobne sa na obecnom úrade informovala, 

či obec plánuje na tom mieste robiť nejaké úpravy - parkovacie miesta. Po diskusií sa poslanci 

dohodli, že toho roku sa zásahy robiť nebudú. V budúcnosti sa urobia prepočty nákladov                 

na prípadnú realizáciu oporného múra.  

 

h) spoločnosť CBR, s.r.o., Sabinov zaslala nové prepočty na úpravu miestnych komunikácií 

v požadovaných šírkach. Po prehodnotení sa poslanci dohodli, že sa úpravy krytov miestnych 

komunikácií zrealizujú na všetkých navrhovaných uliciach naraz (v upravených šírkach). Na rozdiel, 

ktorý vyčíslila spoločnosť CBR, s.r.o., Sabinov v objeme cca 3 300,00 Eur, sa urobí nové verejné 

obstarávanie. Vzhľadom k tomu, že uvedená spoločnosť má rozpracované viaceré akcie, s prácami 

začnú až v polovici júla 2015.  
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Bod č. 10: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 

V tomto bode sa diskutovalo o pripravovaných oslavách obce.  

 

 

 

Bod č. 11: ZÁVER 

 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť 

a ukončila 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli o 2100 hod.. 

 

 

 

 

V Jakubovej Voli  11.06.2015 

Zapísala: Mgr. Katarína Haboráková  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Stanislav Rimský, v. r. 

 

Mgr. Ivan Minárik, v. r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
       Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r. 

                       starostka obce 


