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

ZÁPISNICA
zo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo
dňa 16. augusta 2017 o 19 00 hod.

Miesto konania:

zasadačka obecného úradu (1. posch.)

Prezenčná listina:
Funkcia

Prítomnosť

Čas

zástupca starostky obce

prítomný

19 00 hod. – 20 00 hod.

Ladislav Futej

poslanec

prítomný

19 00 hod. – 20 00 hod.

Ján Hnath

poslanec

prítomný

19 00 hod. – 20 00 hod.

Ing. Jozef Mizerák

poslanec

prítomný

19 00 hod. – 20 00 hod.

Ing. Stanislav Rimský

poslanec

prítomný

19 00 hod. – 20 00 hod.

starostka obce

prítomná

19 00 hod. – 20 00 hod.

Mgr. Slavomír Karabinoš

hlavný kontrolór obce

prítomný

19 00 hod. – 20 00 hod.

Mgr. Štefánia Haviarová

zapisovateľka

prítomná

19 00 hod. – 20 00 hod.

Meno a priezvisko
Poslanci:
Mgr. Ivan Minárik

Za obecný úrad:
Ing. Magdaléna Sasaráková

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

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 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. Z programu boli
vypustené dva body, bod č. 6. Návrh VZN č. 23/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2017 a bod č. 8. Zmena rozpočtu – návrh na zmenu
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rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 13/2017. Bod č. 8 bol zrušený v dôsledku ešte neschválenej
kapitálovej dotácie na miestne komunikácie, ktorá by mala byť do konca augusta schválená a preto sa
tento bol presunul do ďalšieho obecného zastupiteľstva. Bod č. 6 nadväzuje na rozpočet obce, ktorý mal
byť upravený práve v bode č. 8, preto sa aj tento bol presúva do Ďalšieho obecného zastupiteľstva, ktoré
je naplánované na koniec augusta.
K navrhnutej zmene programu nemal nikto pripomienky, no poslanec Hnath, mal doplňujúci
návrh a chcel doplniť bod programu o Preverenie možnosti odkúpenia rodinného domu s.č. 66. Tento
bod sa preto do bodov programu doplnil.
Návrh na uznesenie č. 100/2017 zo dňa 16.08.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017
Preverenie možnosti odkúpenia Rodinného domu s. č. 66
Zmena rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 4/2017, 6/2017/ 8/2017, 9/2017,12/2017 –
presun medzi položkami a Rozpočtovými opatreniami č. 5/2017, 7/2017, 11/2017 – povolené
prečerpanie rozpočtu (dotácie zo ŠR)
Schválenie zámeny pozemkov vo vlastníctve obce Jakubova Voľa a vo vlastníctve Ing.
Albína Kropucha (splnomocnený konať za ostatných vlastníkov)
Rôzne
Diskusia a interpelácia poslancov
Záver

Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Meno
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef
Mizerák, Ján Hnath

Bod č. 2: URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Za zapisovateľku bola navrhnutá pracovníčka obecného úradu Mgr. Štefánia Haviarová a za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Ján Hnath a Ing. Jozef Mizerák.
S t r a n a 2|9

Návrh na uznesenie č. 101/2017 zo dňa 16.08.2017

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
určuje
a) za zapisovateľku zápisnice Mgr. Štefániu Haviarovú
b) za overovateľov zápisnice Jána Hnatha a Ing. Jozefa Mizeráka
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef
Mizerák, Ján Hnath

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Bod č. 3: VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Mgr. Ivan Minárik a Ladislav Futej
Návrh na uznesenie č. 102/2017 zo dňa 16.08.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivan Minárik a Ladislav Futej
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef
Mizerák, Ján Hnath

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

Bod č. 4: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Hlavný kontrolór obce skonštatoval, že Uznesenie č. 98/2017 zo 4. zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 28. júna 2017, v ktorom Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli schválilo
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rezervného fondu v objeme 5 500,00 € na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu:
„Multispoločenské a kultúrne centrum v obci Jakubova Voľa“, je v riešení a nie je úplne splnené.
Všetky ostatné prijaté uznesenia sú splnené.
Návrh na uznesenie č. 103/2017 zo dňa 16.08.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na ved om ie
Správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef
Mizerák, Ján Hnath

Proti

0

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
Bod č. 5: PLÁN KONTROL HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE NA II. POLROK 2017
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Slavomír Karabinoš

Funkcia

Útvar/Orgán

kontrolór obce

Zápis z rokovania:
Hlavný kontrolór obce predložil návrh plánu kontrol na II. polrok 2017:
1. Priebežná kontrola plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom.
2. Kontrola dodržiavania VZN obce Jakubova Voľa vo výbere miestnych daní a miestnych
poplatkov za rok 2016 v súlade so zákonom č. 582/2004 Zb. z. plnenie príjmov u dane z
nehnuteľností, miestnych daní a poplatkov, oslobodenie od daní, zníženie daní, daňové priznania
k dani z nehnuteľností. Výkaz o dani z nehnuteľností za rok 2016. Pohľadávky u dane z
nehnuteľností a miestnych daní a poplatkov za rok 2016. Vývoj v plnení miestnych daní a
miestnych poplatkov v roku 2016.
3. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť zastupiteľstvu obce Jakubova Voľa
„Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Jakubova Voľa na roky 2018 – 2020.
4. V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu “Správu o
kontrolnej činnosti za rok 2017“
5. Priebežná kontrola správnosti vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou
6. V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu „Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018“
K predloženému návrhu nemal nik z prítomných námietku a nikto nechcel plán kontrol doplniť.
Návrh na uznesenie č. 104/2017 zo dňa 16.08.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
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plán kontrol hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef
Mizerák, Ján Hnath

Proti

0

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
Bod č. 6: PREVERENIE MOŽNOSTI ODKÚPENIA RODINNÉHO DOMU SO SÚP. č. 66
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ján Hnath

Útvar/Orgán

poslanec OcZ

Zápis z rokovania:
Poslanec, pán Hnath ešte na začiatku zasadnutia požiadal starostku obce o doplnenie tohto bodu
do programu zasadnutia.
Rodinný dom so s. č. 66, je umiestnený v blízkosti Multifunkčného detského ihriska a pri
Požiarnej zbrojnici. Stav rodinného domu nie je najlepší a dvor je zaprataný starými kolotočmi, čo
nevyzerá veľmi dobre ani esteticky. Rodinný dom je vraj na predaj a preto poslanec, pán Hnath, navrhol
porozmýšľať nad odkúpením tohto rodinného domu pre obec. V prípade odkúpenia rodinného domu aj
so záhradou, obec by mohla dom aj jeho okolie upraviť tak, aby centrum obce bolo prezentatívnejšie.
Prípadne by sa nehnuteľnosť mohla v budúcnosti využiť na iné účely vo verejnom záujme. Majiteľom
rodinného domu je pán Berousek, ktorý sa ale s rodinou na obci veľmi často nezdržiava. Pán Hnath
požiadal pani starostku, aby sa pokúsila skontaktovať s pánom Berouskom a aby zistila možnosti
predaja.
Ostatní poslanci tiež prejavili záujem o odkúpenie, no najprv treba zistiť možnosti i podmienky
predaja zo strany majiteľa.
Návrh na uznesenie č . 105/2017 zo dňa 16.08.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
ukl adá
starostke obce kontaktovať pána Berouska a informovať sa o možnostiach predaja rodinného a záhrady
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef
Mizerák, Ján Hnath

Proti

0

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
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Bod č. 7: ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝMI OPATRENIAMI č. 4/2017, 6/2017, 8/2017,
9/2017, 12/2017 – PRESUN MEDZI POLOŽKAMI A ROZPOČTOVÝMI OPATRENIAMI Č.
5/2017, 7/2017, 11/2017 - POVOLENÉ PREČERPANIE ROZPOČTU (DOTÁCIE ZO ŠR)
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce uviedla, že na dnešné rokovanie sa predkladá zmena rozpočtu vykonaná
rozpočtovými opatreniami č. 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 11/2017, 12/2017.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná iba o presun medzi položkami a zapracovanie dotácii zo štátneho
rozpočtu, obecné zastupiteľstvo tieto zmeny berie iba na vedomie. Celková výška schváleného rozpočtu
zostáva bez zmeny.
Návrh na uznesenie č. 106/2017 zo dňa 16.08.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
Zmeny rozpočtu vykonané Rozpočtovými opatreniami č. 4/2017, 6/2017, 8/2017, 9/2017, 12/2017 –
presun medzi položkami a Rozpočtovými opatreniami č. 5/2017, 7/2017, 11/2017 – povolené
prečerpanie rozpočtu (dotácie zo ŠR)
Hlasovanie
Stanovisko
Počet
Meno
Za

5

Proti

0

Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef
Mizerák, Ján Hnath

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
Bod č. 8: SCHVÁLENIE ZÁMENY POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE OBCE JAKUBOVA
VOĽA A VO VLASTNÍCTVE ING. ALBÍNA KROPUCHA (SPLNOMOCNENÝ KONAŤ ZA
OSTATNÝCH VLASTNÍKOV)
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
V septembri 2016 bol Uznesením č. 43/20016 schválený spôsob prevodu majetku formou
zámeny – pozemok EKN p. č. 402 a pozemok p. č. 412 zapísané na LV č. 352 za pozemok EKN p. č.
139/205 zapísaný na LV č. 349, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Jakubova Voľa z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Nakoľko bola na pozemku, o ktorý mala obec záujem exekúcia, k samotnej zámene pozemkov
nedošlo a pôvodný majiteľ túto situáciu riešil odstránením exekúcie. V súčasnosti na pozemkoch, ktoré
sú predmetom zámeny nie sú žiadne exekúcie, preto bol bod schválenia zámeny pozemkov zaradený do
programu obecného zastupiteľstva.
Na pozemky bol vypracovaný znalecký posudok. Pozemok EKN p. č. 402 (169 m2) a pozemok
p. č. 412 (768 m2) zapísané na LV č. 352, vo vlastníctve obce Jakubova Voľa, bol znaleckým posudkom
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ohodnotený na sumu 2.119,00 EUR. Pozemok EKN p. č. 139/205 (2129 m2) zapísaný na LV č. 349, vo
vlastníctve Ing. Albína Kropucha (splnomocnený konať za ostatných vlastníkov), bol znaleckým
posudkom ohodnotený na sumu 3.900,00 EUR. Zámena pozemkov má byť zmluvne dohodnutá bez
akéhokoľvek doplatku a to obojstranne.
Poslanec, pán Hnath, sa u starostky informoval o tom, aký vplyv na výmeru zameneného
pozemku bude mať vyrovnanie pozemku. Pozemky vo vlastníctve obce majú spolu výmeru 937 m2, no
jedná sa o kopec, teda pozemok v šikmej rovine. Nie je mu teda jasné, ako je výmera pozemkov
realizovaná, a či sa vyrovnaním pozemku jeho reálna výmera nezmení. Ak áno, aký by to malo vplyv na
vedľajšie pozemky a ich výmeru.
K uvedeným otázkam pána Hnatha sa nevedel nikto z prítomných vyjadriť, preto bol tento bod
programu presunutý na ďalšie zastupiteľstvo s tým, že starostka obce preverí a zistí spôsob vymeriavania
pozemkov. Zároveň má pani starostka zistiť dôsledok vyrovnania pozemku na susediace pozemky (či sa
teda zmení ich výmera).

Návrh na uznesenie č . 107/2017 zo dňa 16.08.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
ukl adá
starostke obce zistiť spôsob vymeriavania pozemkov a zistiť, aký vplyv má vyrovnanie pozemku na
susediace pozemky (ako vyrovnanie pozemku ovplyvní výmeru pozemkov)
Hlasovanie
Stanovisko
Počet
Meno
Za

5

Proti

0

Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef
Mizerák, Ján Hnath

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.
Bod č. 9: RÔZNE
V rôznom starostka obce informovala :
1. Dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice – dali sme urobiť predbežný rozpočet na
montovanú halu – cena okolo 50 000,00 € - vysoká suma a krátky čas na spracovanie poriadnej
dokumentácie, čiže sme rozhodli, že toho roku do výzvy sa zapájať nebudeme. Určite na druhý
rok bude výzva znova otvorená. Ak budeme mať spracovanú PD a peniaze na splufinancovanie,
tak sa zapojíme.
2. Dotácia na generálnu opravu PS 12 – vo výške 1 400,00 € je potrebné vyčerpať ju do konca
augusta. PS je v servise.
3. Stále neboli zverejnené výsledky žiadosti o dotácie na individuálne potreby, kde sme žiadali na
rekonštrukciu miestnych komunikácii.
Bola spracovaná PD s rozpočtom a výkazom výmer. Ideme na základe výkazu výmer určiť
predpokladanú hodnotu zákazky tým, že oslovíme tri firmy a uvidíme, na aké čísla sa
dostaneme. Podľa toho sa rozhodneme, či rekonštrukciu MK zrealizujeme v tomto, alebo až
v budúcom roku. Dôležitým kritériom pre rozhodnutie bude aj schválenie , resp. neschválenie
dotácie.
4. Teraz sa venujem hlavne spracovaniu PD na rekonštrukciu budovy vedľa obecného úradu,
pretože sa blíži termín predloženia žiadosti o NFP v rámci cezhraničnej spolupráce. Chcem Vás
informovať, že okrem ukrajinského Velykoho Berezného partnerom v projekte bude aj obec
Drienica a Perečín z Ukrajiny.
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Obec Jakubova Voľa bude žiadať zdroje na rekonštrukciu budovy 68 na vybudovanie
multispoločenského a kultúrneho centra v obci. Súčasťou bude aj kancelária – informačné
centrum pre Eurovelo a samozrejme podporné aktivity – zorganizovanie stretnutia všetkých
partnerov a predstaviť kultúru a život našej obce, alebo zorganizovať cyklojazdu na trase
Jakubova Voľa Drienica. A ešte rozmýšľame, aká aktivita by tento projekt zatraktívnila.
Vo Velykom Bereznom chcú zrekonštruovať historický chodník, zakúpiť veľký stan a urobiť
v ňom prezentáciu remesiel charakteristických pre túto oblasť. Samozrejme, za účasti všetkých
partnerov projektu.
Drienica chce takisto zrekonštruovať chodník do rekreačnej oblasti, zakúpiť stan a prezentovať
remeslá a vyznačiť cyklotrasy.
Perečín plánuje zrekonštruovať budovu múzea, vyznačiť cyklotrasy, výmenné stretnutia
s cieľom od prezentovať svoju kultúru.
Obec Jakubova Voľa bude v tomto projekte vystupovať ako vedúci žiadateľ a ostatní ako
partneri.
Podarilo sa nám nadviazať ešte jednu spoluprácu a to s obcou Nevicke, kde v rámci tej istej
výzvy budeme žiadať finančné prostriedky na zakúpenie kompostérov na BRO do každej
domácnosti, dve väčšie do obce , malý traktor s vlečkou a výkonný drvič konárov.
Taktiež pripravujeme podklady pre PD na inžinierske siete v lokalite IBV smerom na
Rožkovany. Teraz sa trocha čaká, pretože jeden pozemok spravuje pozemkový fond, tak čakáme
na odpoveď. Ostatné pozemky patria pánovi Kropuchovi, ktorý nám ich predá za symbolické 1
€.
Z uvedenej lokality už bola na stavebný úrad podaná jedna žiadosť o stavebné povolenie, no
konanie bolo pozastavené, nakoľko cez pozemok vedie vodovodné potrubie.
V termíne od 1. do 11. augusta 2017 sme organizovali poldenný tábor pre deti . Počasie vyšlo,
deťom sa zrejme páčilo, pretože tak ako začali chodiť v počte 20, tak chodili celé dva týždne.
Neprišli iba vtedy, ak mali doma nejaké iné povinnosti. Určite to zopakujeme aj na druhý rok
a zapojíme do prípravy jednotlivých aktivít aj rodičov, poprípade iných dobrovoľníkov. Najviac
žiadané boli aktivity s vodou.
1. septembra nás čaká Krst CD Voľančan. V programe vystúpia súbory z okolitých obcí, naše
divadlo a ľudový rozprávač a samozrejme FS Voľančan.
Chcem pochváliť pracovníkov menších obecných služieb, ktorí na obidvoch cintorínoch
odviedli kus práce a určite je to aj vidno. Samozrejme, že je ešte veľa miest, kde treba odviesť
kus práce, ale s takým počtom sa to nedá stihnúť .
Takisto musím pozitívne hodnotiť zodpovední prístup občanov k ohlasovaniu drobných stavieb.
Nájde sa ešte pár jednotlivcov, ktorí ani po upozornení si povinnosť ohlásiť drobnú stavbu
nesplnia. Potom zbytočne môžu nastať problémy, ktoré sa vyvolávajú zvýšené poplatky.
Na druhej strane musím vysloviť nespokojnosť s likvidáciou odpadu, ktorý sa naďalej vyváža
k Toryse. Začala som s upozorňovaním, ale ak to bude takto ďalej pokračovať, budeme trestať aj
finančne. Pretože občan, ktorý takto vysype odpad, oberá o financie všetkých ostatných
občanov, pretože podľa zákona, odpratať takto vzniknutú skládku musí zabezpečiť obec na svoje
vlastné náklady. Tak možno by sme si mali všetci vstúpiť do svedomia a povedať sami sebe – ja
už vyvážať nebudem a nie ako počúvať – šak všetci vyvážajú, ta prečo by som ja nemohol. Stačí
zmeniť iba postoj.
Takisto dookola riešime susedské spory. V niektorých prípadoch to nie je nič príjemné, keď si
susedia pred deťmi vulgárne nadávajú a dookola hľadajú, čo by napísali na ten obecný úrad.
Od 1. augusta cez projekt úradu práce bola na obdobie jedného roka zamestnaná pani Kaminská
a od 1. septembra cez dobrovoľnícku službu na obdobie pol roka pani Popovičová.
Pripravujeme zmluvu o dlhodobom prenájme na pozemok pri ihrisku, ktorý by mal slúžiť ako
tréningové ihrisko. Zatiaľ čakáme na vyjadrenie právnika, pretože pozemok je zaťažený
exekúciami.
Keďže od posledného obecného zastupiteľstva sa situácia s parkovaním áut v križovatke a na
ceste vôbec nezlepšila, povedala by som, že je horšia a bezpečnosť je nulová, rozhodla som sa,
že písomne upozorním majiteľov áut a keď to ani tak nepomôže, tak budeme musieť pristúpiť
k sankciám.
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Ak sa situácia na križovatke pri kaplnke nezmení, je dosť možné, že sa zrušia autobusové spoje
do našej obce.
Boli sme zo stany dopravcu upozornení, že autobus nemá priestor na otáčanie, v križovatke je
zaparkovaných minimálne päť áut. Zatiaľ to majitelia zaparkovaných áut neberú vážne, ale ak sa
niečo stane, som zvedavá ako sa budú tváriť potom. Neviem, či by aj v Košiciach alebo
v Bratislave zaparkovali na križovatke.
Bod č. 10: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
Vzhľadom k tomu, že sa diskutovalo pri jednotlivých bodoch, do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec.
Bod č. 11: ZÁVER
Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť
a ukončila 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 o 20 00 hod..
V Jakubovej Voli 18. 08. 2017
Zapísala: Mgr. Štefánia Haviarová

Overovatelia zápisnice:

Ján Hnath

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

Ing. Jozef Mizerák

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

Ing. Magdaléna Sasaráková
starostka obce
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