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J

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

            
 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 30. augusta 2017 o 19 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 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. 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 19 00 hod. – 20 00 hod. 

Mgr. Slavomír Karabinoš hlavný kontrolór obce ospravedlnený  

Mgr. Štefánia Haviarová zapisovateľka ospravedlnená  

  

 

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 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. Navrhla doplniť bod 

programu  pod č. 9 – Žiadosť o NFP – Obstaranie záhradných kompostérov, malotraktora s vlečkou 
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a prídavných zariadení k malotraktoru  - štiepkovača,  mulčovača,  rozmetadla, čelného nakladača 

a radlice. Nasledujúce body prečíslovať chronologicky  

K navrhnutej zmene programu nemal nikto pripomienky.  

 

Návrh na uznesenie č. 108/2017 zo dňa 30.08.2017 

 

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 2017 v tomto znení: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Zmena rozpočtu – návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 13/2017 a stanovisko 

hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu 

6. Návrh VZN č. 23/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej 

školy a školského zariadenia na rok 2017 

7. Schválenie zámeny pozemkov vo vlastníctve obce Jakubova Voľa a vo vlastníctve Ing. 

Albína Kropucha (splnomocnený konať za ostatných vlastníkov) 

8. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za  

školský rok 2016/2017 

9. Žiadosť o NFP – Obstaranie záhradných kompostérov, malotraktora s vlečkou a prídavných 

zariadení k malotraktoru  - štiepkovača,  mulčovača,  rozmetadla, čelného nakladača a radlice 

10. Rôzne 

11. Diskusia a interpelácia poslancov 

12. Záver 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef 

Mizerák, 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, z dôvodu neprítomnosti pracovníčky obecného úradu,  bola navrhnutá 

starostka obce  Ing. Magdaléna Sasaráková  a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci 

Ladislav Futej a Mgr. Ivan Minárik. 
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Návrh na uznesenie č. 109/2017 zo dňa 30.08.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

u r č u j e  

a) za zapisovateľku zápisnice Ing. Magdalénu Sasarákovú 

b) za overovateľov zápisnice Ladislava Futeja a Mgr. Ivana Minárika 
 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef 

Mizerák, 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: Ing. Jozef Mizerák a Ing. Stanislav Rimský 

 

Návrh na uznesenie č. 110/2017 zo dňa 30.08.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Mizerák a Ing. Stanislav Rimský 
 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef 

Mizerák, 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: 

U Z N E S E N I E č . 105/2017 z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. augusta 2017 

uložilo starostke obce kontaktovať p. Berouska a informovať sa o možnostiach predaja rodinného domu 
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a záhrady – uznesenie nebolo splnené, starostke sa nepodarilo zistiť tel. kontakt na p. Berouska – 

uznesenie trvá ďalej. 

U Z N E S E N I E č . 107/2017 z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. augusta 2017 

uložilo starostke obce zistiť spôsob vymeriavania pozemkov a  aký vplyv má vyrovnanie pozemku na 

susediace pozemky (ako vyrovnanie pozemku ovplyvní výmeru pozemkov) – starostka obce 

informovala, že na katastrálnom úrade dostala informáciu, že pozemky sa zameriavajú na základe 

súradníc, čiže  vyššie uvedený dôvod nemá vplyv na susedné pozemky.  

Na to reagoval pán Hnath a informoval, že aj on sa informoval na katastrálnom úrade a je to naozaj tak- 

uznesenie splnené.  

 
 

 Návrh na uznesenie č. 111/2017 zo dňa 30.08.2017 

 

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 
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef 

Mizerák, Ján Hnath 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

Bod č. 5:  ZMENA ROZPOČTU- NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM 

OPATRENÍM Č. 13/2017 A STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZMENE 

ROZPOČTU  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Mgr. Slavomír Karabinoš 

Ing. Magdaléna Sasaráková 

hlavný kontrolór obce 

starostka obce 
 

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce uviedla, že v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách bol spracovaný návrh na 

zmenu rozpočtu. Tento návrh bol v súlade so zákonom zverejnený 15 dní pred jeho schválením na 

úradnej tabuli a na webovom sídle obce Jakubova Voľa.  

 

Vzhľadom k tomu, že začal druhý polrok roka 2017, sú poväčšine známe výsledky schválenia resp. 

neschválenia podaných žiadosti o NFP. Práve tieto skutočnosti je potrebné zapracovať do rozpočtu. 

Jedná sa hlavne o schválenie dotácie z PSK Prešov na vydanie CD Voľančan, ďalej príspevku z úradu 

práce na vytvorenie pracovných miest, dotácie z DPO na vybavenie dobrovoľných požiarnikov. Taktiež 

je potrebné do rozpočtu zapracovať preplatky na jednotlivých energiách.   

Na druhej strane je potrebné rozpočet ponížiť o tie plánované akcie, na ktoré obec nedostala NFP 

a z vlastných zdrojov ich nedokáže zrealizovať.  

 

K navrhovanej zmene predložil stanovisko aj hlavný kontrolór, ktorý zmenu rozpočtu odporučil 

schváliť.  

 



S t r a n a  5 | 9 
 

K predloženej zmene sa otvorila diskusia, na otázky poslancov odpovedala starostka obce.  

 

Návrh na uznesenie č. 112/2017 zo dňa 30.08.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

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

 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu obce  na rok 2017 vykonanej rozpočtovým 

opatrením č. 13/2017 

 

2. s c h v a ľ u j e  

 

zmenu rozpočtu obce na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 13/2017 

 

 

HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE ZMENA ROZPOČTU  2017  

v EUR 

100 Daňové príjmy 142 951,49 

200 Nedaňové príjmy 3 907,62 

300 Granty a transfery 17 724,39 

400 Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 17 450,00 

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

 PRÍJMY SPOLU: 182 033,50 

600 Bežné výdavky  130 513,50 

700 Kapitálové výdavky 46 320,00  

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

 VÝDAVKY SPOLU: 182 033,50 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ján 

Hnath, Ing. Jozef Mizerák 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

Bod č. 6: NÁVRH VZN č. 23/2017, ktorým sa mení VZN č. 22/2017  O URČENÍ VÝŠKY 

DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 

ZARIADENIA NA ROK  2017 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce      
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Zápis z rokovania: 

Starostka obce informovala, že v súvislosti so zmenou rozpočtu, je potrebné schváliť aj VZN o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia. Na dieťa 

v materskej škole je dotácie vo výške 1 562,94 € /rok a na dieťa v školskej jedálni 589,31 €/rok. 

K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky.  

 

 

Návrh na uznesenie č . 113/2017 zo dňa 30.08.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s ch v a ľ u j e  

 

VZN 23/2017, ktorým sa mení VZN č. 22/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školského zariadenia na rok 2017 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef 

Mizerák, Ján Hnath 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

 

 

Bod č. 7: SCHVÁLENIE ZÁMENY POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE OBCE JAKUBOVA 

VOĽA A VO VLASTNÍCTVE ING. ALBÍNA KROPUCHA (SPLNOMOCNENÝ KONAŤ ZA 

OSTATNÝCH VLASTNÍKOV) 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

 

Starostka obce už v bode Správa o plnení uznesení informovala o tom, že na požiadanie poslanca Jána 

Hnatha navštívila katastrálny úrad. Keďže aj poslanec Hnath sa informoval na katastrálnom úrade 

a dostal rovnakú odpoveď a to , že výmera susedných pozemkov nebude dotknutá, pristúpili poslanci 

k schváleniu prevodu majetku formou zámeny.  

Škoda, že sa tak neudialo už na predchádzajúcom zastupiteľstve, pretože sa zbytočne oddialil termín 

realizácie rekonštrukcie cesty na obecný cintorín. Pokiaľ prebehne zápis v katastri, vysúťaží sa 

zhotoviteľ, tak prídu aj mrazy a  rekonštrukcia sa v tomto roku nebude dať zrealizovať.  

 

Návrh na uznesenie č . 114/2017 zo dňa 30.08.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e  

a) 

Prevod majetku formou zámeny  obecného pozemku  E-KN  parc. č.  402, vodné plochy o výmere 169 

m2 a pozemku E-KN  parc.  č.  412, ostatné plochy o výmere 768 m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom 
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území Jakubova Voľa, okres Sabinov, vedených Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, na liste 

vlastníctva č. 352 a  pozemku Ing. Albína Kropucha, Ing. Mariána Kropucha  Ing. Stanislava 

Kropucha, E-KN parc. č. 139/205, orná pôda o výmere 2129 m2, nachádzajúcom sa v katastrálnom 

území Jakubova Voľa, okres Sabinov, vedeného Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, na liste 

vlastníctva č 349 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je získanie  pozemku Ing. Albína Kropuch, Ing. Mariána Kropuch  

Ing. Stanislava Kropucha do vlastníctva obce  za účelom vybudovania prístupovej komunikácie 

k obecnému cintorínu a parkovacích miest pri cintoríne. 

 

b) 

Zámennú zmluvu uzatvorenú medzi obcou Jakubova Voľa a Ing. Albínom Kropuchom, Ing. Mariánom 

Kropuchom  Ing. Stanislavom Kropuchom, na zámenu obecného pozemku, E-KN parc. č. 402, vodné 

plochy o výmere 169 m2, a pozemku E-KN parc. č. 412, ostatné plochy o výmere 768 m2 

nachádzajúcom sa v katastrálnom území Jakubova Voľa, okres Sabinov, vedeného Okresným úradom 

Sabinov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 352 a pozemku Ing. Albína Kropucha, Ing. Mariána 

Kropucha a  Ing. Stanislava Kropucha, E-KN parc. č. 139/205, orná pôda o výmere 2129 m2, 

nachadzajúcom sa v katastrálnom území Jakubova Voľa, okres Sabinov, vedeného Okresným úradom 

Sabinov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 349. 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Mizerák 

Proti  1 Ján Hnath 

Zdržal sa  0  

 

Prevod majetku formou zámeny bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

 

Bod č. 8:  SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH MATERSKEJ ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce predložila poslancom správu o výchovno vzdelávacej činnosti materskej školy za školský 

rok 2016/2017. Správu vypracovala Mgr. Monika Leščáková, poverená riadením materskej školy. Rada 

školy odporučila zriaďovateľovi správu schváliť.  

 

Návrh na uznesenie č . 115/2017 zo dňa 30.08.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e  

 

správu o výchovno vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský 

rok 2016/2017 
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Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef 

Mizerák, Ján Hnath 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

 

Bod č. 9:    ŽIADOSŤ  O NFP – OBSTARANIE ZÁHRADNÝCH KOMPOSTEROV, 

MALOTRAKTORA S VLEČKOU A PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ K MALOTRAKTORU – 

ŠTIEPKOVAČA, MULČOVAČA, ROZMETADLA, ČELNÉHO NAKLADAČA A RADLICE 

 

 Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce už na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva informovala, že je možnosť zapojiť sa 

do výzvy na získanie nenávratného finančného príspevku na záhradné kompostery a techniku. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné prerokovať a prijať uznesenie o možnosti zapojenia sa do uvedenej 

výzvy.  

 

Do diskusie sa zapojili všetci poslanci, diskutovalo sa o tom, aký malotraktor, s akými parametrami, aké 

využitie. Nakoniec sa uzhodli, že ak by bola žiadosť schválená, pre obec by táto technika bola veľkým 

prínosom.  

 

Návrh na uznesenie č . 116/2017 zo dňa 30.08.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e  

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom obstarania záhradných 

komposterov, malotraktora s vlečkou a prídavných zariadení k malotraktoru – štiepkovača, 

mulčovača, rozmetadla, čelného nakladača a radlice, realizovaného v rámci výzvy ENI CBC  

HUSKROUA/1702, ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a programom 

rozvoja obce 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5% celkových 

oprávnených výdavkov 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 
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Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef 

Mizerák, Ján Hnath 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

 

Bod č. 10: ROZNE 

 

 Starostka obce informovala občanov, že vzhľadom k tomu, že sa situácia s parkovaním na 

križovatke pri zastávke autobusu nezlepšila, písomne upozorní všetkých majiteľov , ktorí na týchto 

miestach parkujú.  

 

 

Bod č. 11: DISKÚSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 

  

 Vzhľadom k tomu, že sa poslanci k jednotlivým bodom vyjadrovali v priebehu rokovania, do 

diskusie sa už nikto neprihlásil.  

 

 

Bod č. 12: ZÁVER 

 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť 

a ukončila 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 o 20 00 hod.. 

 

V Jakubovej Voli  7. 9.  2017 

Zapísala: Ing. Magdaléna Sasaráková 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Ivan Minárik    .......................................................... 

 

    Ladislav Futej    .......................................................... 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Magdaléna Sasaráková 
                     starostka obce 


