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

ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo
dňa 22. novembra 2017 o 18 00 hod.

Miesto konania:

zasadačka obecného úradu (1. posch.)

Prezenčná listina:
Funkcia

Prítomnosť

Čas

zástupca starostky obce

prítomný

18 00 hod. – 20 30 hod.

Ladislav Futej

poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 30 hod.

Ján Hnath

poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 30 hod.

Ing. Jozef Mizerák

poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 30 hod.

Ing. Stanislav Rimský

poslanec

prítomný

18 00 hod. – 20 30 hod.

starostka obce

prítomná

18 00 hod. – 20 30 hod.

Mgr. Slavomír Karabinoš

hlavný kontrolór obce

prítomný

18 15 hod. – 20 30 hod.

Mgr. Štefánia Haviarová

zapisovateľka

prítomná

18 00 hod. – 20 30 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:
Siedme 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. Poslanec Mgr. Ivan
Minárik, mal doplňujúci návrh. Do programu navrhol doplniť bod - Návrh na úpravu platu starostky.
S doplnením bodu súhlasili všetci poslanci.
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Návrh na uznesenie č. 117/2017 zo dňa 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 v tomto znení:

program 7. 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. Správa o vykonaných kontrolách
6. Informácia o vykonaných aktivitách od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jakubova Voľa č. 24/2017 o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb
8. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ
9. Informácia o havarijnom stave budovy obecného úradu a návrh na riešenie.
10. Informácie o stave prípravy žiadostí o NFP – cezhraničná spolupráca HUSKROUA
11. Informácia o stave rozpracovanosti stavebného povolenia na rekonštrukciu miestnych
komunikácií a stave prípravy projektovej dokumentácie na vybudovanie infraštruktúry
k novovytvorenej lokalite na výstavbu rodinných domov – smer k Rožkovanom.
12. Informácia o plánovaných investičných zámeroch v roku 2018
13. Zmena rozpočtu na rok 2017 vykonaná rozpočtovým opatrením č. 18/2017
14. Návrh na úpravu platu starostky
15. Rôzne
16. Diskusia a interpelácia poslancov
17. 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.
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Návrh na uznesenie č. 118/2017 zo dňa 22.11.2017

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 Ing. Stanislav Rimský
Návrh na uznesenie č. 119/2017 zo dňa 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivan Minárik 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
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 na poslednom obecnom zastupiteľstve boli prijaté tieto
uznesenia, ktoré je potrebné zhodnotiť:
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1. uznesenie č. 114/2017 – schválenie zámeny pozemkov vo vlastníctve obce Jakubova
Voľa a vo vlastníctve Ing. Albína Kropucha - hlavný kontrolór skonštatoval, že
schválené uznesenie spolu so zámennou zmluvou bolo predložené na kataster, kde bol
zrealizovaný zápis zámeny pozemkov. Pozemok EKN par. č. 139/205 , ktorý obec získala,
je zapísaný na LV č. 352 .
2. uznesenie č. 116/2017 – žiadosť o NFP – obstaranie záhradných komposterov,
malotraktora s vlečkou a prídavných zariadení k malotraktoru – štiepkovača,
mulčovača, rozmetadla, čelného nakladača a radlice – hlavný kontrolór skonštatoval, že
uznesenie je v plnení. Vzhľadom k tomu, že sa tri krát posúval termín uzatvorenia
podávania žiadostí o NFP, žiadosť bude podaná až 30. 11. 2017.
Návrh na uznesenie č. 120/2017 zo dňa 22.11.2017
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: SPRÁVA O VYKONANÝCH KONTROLÁCH
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Slavomír Karabinoš

Funkcia

Útvar/Orgán

kontrolór obce

Zápis z rokovania:
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jakubova Voľa č. 104/2017 zo dňa 16. 08. 2017
vykonal Mgr. Slavomír Karabinoš, hlavný kontrolór obce Jakubova Voľa kontrolu dodržiavania VZN
obce Jakubova Voľa vo výbere miestnych daní a poplatkov za rok 2016 v súlade so zákonom č.582/2004
Z. z. - plnenie príjmov u dane z nehnuteľností, miestnych daní a poplatkov, oslobodenie od daní,
zníženie daní, daňové priznania k dani z nehnuteľnosti a miestnych dani a poplatkov za rok 2016,
pohľadávky u dane z nehnuteľností a miestnych daní a poplatkov za rok 2016. Vývoj plnenia miestnych
daní a poplatkov v roku 2016.
Kontrolované obdobie: rok 2016
Čas vykonania NFK: november 2017
Kontrolovaný subjekt: Jakubova Voľa
Cieľom kontroly bolo dodržiavanie a uplatňovanie:
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v z. n. p.
zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v z. n. p.
VZN obce Jakubova Voľa č. 12/2015 zo dňa 15.12.2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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Predmetom kontroly bolo plnenie a analýza príjmov obce – daňové príjmy, overenie postupu obce ako
správcu dane pri vyrubovaní, prijímaní platieb a vymáhaní miestnych daní.
Činnosť správcu dane pozostáva z evidencie a registrácie daňových subjektov, vyhľadávania daňových
subjektov, overovania podkladov na správne a úplné zistenie dane, daňové konania, daňová kontrola,
evidovanie daní, vrátane vysporiadania daňových preplatkov a daňových nedoplatkov, povolenia splátok
dane.
Platobné výmery sa vydávajú v súlade s platnými zákonmi a platným všeobecne záväzným nariadením.
Platobné výmery sa vyhotovujú včas a doručujú sa občanom do vlastných rúk. Doručenky sa pripájajú k
platobným výmerom. Na platobných výmeroch bola vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť
rozhodnutí.
V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v
platnom znení platobné výmery obsahovali odôvodnenie a poučenie o forme podania opravného
prostriedku podľa § 46 ods. 3 a 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v platnom znení.
Celková výška nedoplatkov za komunálny odpad k 04.01.2017 bola vo výške 304,14 eur; z toho
120,22 eur nedoplatok za rok 2016 a 183,92 eur nedoplatok za predchádzajúce roky.
V rámci kontroly boli prekontrolované platenia dane. Úhrady dane z nehnuteľností boli vykonané buď v
hotovosti cez pokladňu alebo boli poukázané priamo na účet správcu dane. Náhodným výberom boli
preverené niektoré platby a možno konštatovať, že úhrada bola vykonaná správne v stanovenej výške a v
danom termíne splatnosti dane
V rámci vykonanej kontroly neboli zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného nariadenia obce.
Na základe týchto skutočností sa kontrola ukončila záznamom z kontroly.
Návrh na uznesenie č. 121/2017 zo dňa 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na ved om ie
správu o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce
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: INFORMÁCIA O VYKONANÝCH AKTIVITÁCH OD POSLEDNÉHO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov o vykonaných aktivitách od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 30. augusta 2017 nasledovne:
1. Vydanie a uvedenie do života prvé CD folklórneho súboru Voľančan, za finančnej podpory
Prešovského samosprávneho kraja a obce Jakubova Voľa. Akcie sa zúčastnili tiež folklórne súbory
z okolitých obcí. Medzi pozvanými hosťami nechýbal PaedDr. Ľubomír Šimčík, PhD., predseda
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folklórneho súboru Šarišan a zástupcovia z radov poslancov PSK a starostovia okolitých obcí. O CD
je veľký záujem nielen z okolitých obcí, ale dokonca aj zo zahraničia.
2. Stretnutie členov EUROVOLO k určeniu, akou formou sa bude realizovať územné konanie
k danému projektu. Do úvahy pripadali dve možnosti a to spoločne, za všetky obce podá žiadosť
Združenie obcí HORNEJ TORYSY (ZOHT), alebo každá obec samostatne. Výsledok rokovania –
žiadosť o územné konanie podá ZOHT za všetky obce. Verejná vyhláška je zverejnená na stránke
a na úradnej tabuli.
3. 6. septembra sa uskutočnilo stavebné konanie k Multispoločenskému a kultúrnemu centru v obci
Jakubova Voľa za prítomnosti vlastníkov susedných nehnuteľností, zamestnanca stavebného úradu
a projektanta stavby. Zo strany vlastníkov susedných nehnuteľnosti bola prítomná Mgr. Lucia
Poráčová ktorá vyslovila obavy, že výstavbou uvedenej nehnuteľnosti sa naruší ich pokojné bývanie
a preto žiadala, aby do stavebného povolenia boli zapracované nasledujúce požiadavky:
a) Na hranici s jej rodinným domom realizovať neprehľadné oplotenie do výšky 200 cm od
upraveného terénu. Taktiež okná na západnej strane novovybudovaného objektu vyhotoviť so
zvýšeným parapetom a v nepriehľadnom prevedení.
b) Počas búracích prác eliminovať prašnosť kropením.
K požiadavkám sa vyjadril projektant a zamestnanec stavebného úradu. Projektant požiadavky
zapracuje do projektovej dokumentácie a zároveň budú aj súčasťou stavebného povolenia.
Vzhľadom k tomu, že do času stavebného konania neprišli ešte všetky vyjadrenia dotknutých
orgánov, stavebné povolenie bude vydané až po doručení týchto dokumentov.
Menší problém (časový posun) vznikol na Okresnom úrade odbore životného prostredia, kde obec
podala jednu žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu. Vzhľadom k tomu, že odbor životného
prostredia má viacero oblastí posudzovania, boli sme upozornení, že je potrebné žiadať každú oblasť
samostatne. Nakoniec 9.11.2017 bolo stavebné povolenie vydané.
4. V máji 2017 bola obci doručená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie k výstavbe
cyklistického chodníka EUROVELO . Vzhľadom k tomu, že trasa je plánovaná aj cez pozemky,
ktoré spravuje SPF, dňa 19.6.2017 bola z obce zaslaná žiadosť o vyjadrenie sa k projektovej
dokumentácii. Vzhľadom k tomu, že ani v mesiaci september obec neobdŕžala žiadnu odpoveď,
starostka dohodla osobné stretnutie, na ktorom sa dozvedela, že odpoveď je napísaná, ale už dlhšiu
dobu je na podpise v Bratislave. Tak treba čakať ďalej.
Keďže ani začiatkom novembra nič neprichádzalo, starostka opätovne navštívila SPF v Prešove, kde
dostala tú istú odpoveď. Zároveň jej však bola poskytnutá informácia, že na danej parcele sú dvaja
vlastníci a SPF spravuje majetok iba jedného. Druhý je vedený ako neznámy vlastník. SPF starostke
odporučilo, aby nejakým spôsobom našla dedičov, následne aby bolo dedičské konanie a na základe
neho aby obec požiadala nového vlastníka o dlhodobý prenájom alebo inú formu nadobudnutia
daného pozemku.
Vzhľadom k tomu, že vyššie uvedený proces môže trvať aj niekoľko rokov a obec potrebuje tieto
vzťahy vysporiadať v krátkej dobe, dohodli sa starostovia všetkých obcí, že vyvolajú spoločné
stretnutie starostov na pozemkovom fonde.
5. Slovenský pozemkový fond navštívila starostka aj z dôvodu dlhodobého prenájmu pozemku, ktorý
sa nachádza oproti materskej škole. V októbri 2016 požiadala obec SPF o dlhodobý prenájom
pozemku EKN parc. č. 31/1, LV č. 345 na dobu 20 rokov o celkovej výmere 192 m2 . V júni 2017
SPF zaslal obci návrh zmluvy. Obec podpísanú zmluvu odoslala späť na SPF a odtiaľ prišlo
oznámenie, že podľa údajov v Bratislave, na danom pozemku stojí budova. Preto obec dávala
prehlásenie, že na danom pozemku žiadna budova nestojí. Dodnes sa však zmluva späť nevrátila.
V tejto veci bola starostka aj osobne na pozemkovom úrade, no v danom čase na pracovisku
nezastihla kompetentnú osobu, ktorá by sa k tejto veci vedela vyjadriť.
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6. Stretnutie s projektantom k vypracovaniu projektovej dokumentácie na vybudovanie infraštruktúry
v novovytvorenej lokalite na výstavbu rodinných domov – smer k Rožkovanom (popis
v samostatnom bode programu).
7. Stretnutie s geodetom k vypracovaniu Geometrického plánu - vybudovanie cyklotrasy EUROVELO
11. Vzhľadom k tomu, že trasa vedie cez pozemky súkromných vlastníkov, bolo potrebné GP určiť
a vyčleniť trasu EUROVELA. Geometrický plán je spracovaný, no nie je možné vykonať jeho zápis
na katastri, pretože pozemok patrí neznámemu vlastníkovi, ku ktorému SPF nemá správu. Keďže GP
nemôže byť do katastra zapísaný, nemôže byť pripravená ani kúpno-predajnú zmluvu na ostatné
pozemky za cenu 1 €.
Starostka pôvodne uvažovala, že kúpno-predajná zmluva sa pripraví aspoň na tú časť, ktorá je
bezproblémová a ktorá siaha iba po individuálne bytovú výstavbu. Ale vzhľadom k tomu, že každý
vklad do katastra stojí nemalé finančné prostriedky, nateraz sa hľadá riešenie, ako vysporiadať ten
pozemok neznámeho vlastníka.
8. Stretnutie so stavebným úradom k žiadosti o vydanie stavebného povolenia v novovytvorenej oblasti
a s tým súvisiaci prístup na pozemok. Po pravej strane smerom k Rožkovanom sú vysadené stromy,
ktoré bránia vstupu na pozemky. Dreviny by mal dať odstrániť vlastník aj napriek tomu, že ich tam
nevysadil.
9. Stretnutia k spracovaniu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na obstaranie
záhradných kompostérov, traktora s príslušenstvom a vybudovanie Multispoločenského a kultúrneho
centra. Termín podania žiadosti bol dva krát posunutý, konečný termín je 30. novembra 2017.
10. Účasť na školení k voľbách do samosprávnych krajov, príprava volebnej miestnosti.
11. Zvolanie prvého zasadnutia okrskovej volebnej komisie, voľba predsedu a podpredsedu.
12. Účasť na školení k miestnym daniam a poplatkom.
13. Stretnutie starostov a pracovníčok okolitých obecných úradov k problematike miestnych daní
a poplatkov, k informáciám zo školenia a príprave VZN.
14. Príprava posedenia pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším.
15. Zabezpečenie zastupovania učiteľky materskej školy počas PN.
16. Spracovanie 2. následnej monitorovacej správy k Revitalizácii centra obce po povodniach.
17. Stretnutie k Akčnému plánu v menej rozvinutých okresoch – možnosti čerpania finančných
prostriedkov.
18. Stretnutie s partnermi s Ukrajiny k projektu cezhraničnej spolupráce.
19. Stretnutie na stavebnom úrade k opakovanej sťažnosti pani Šarišskej na nezákonné postavenie
drobných stavieb na pozemku pani Grešovej. Stavebný úrad na spomínané drobné stavby vydal
riadne povolenie. Vzhľadom k tomu, že sa sťažnosti opakujú, bol nariadený Štátny stavebný dohľad.
20. Stretnutie na Mestskom úrade v Lipanoch, za účastí primátora mesta, starostky Rožkovian, starostu
Červenice a starostky Jakubovej Voli k príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
výstavbu cyklochodníka Eurovelo 11.
21. Stretnutie starostky so záujemcom o kúpu rodinného domu v obci za účelom rozvoja svojich
podnikateľských aktivít, ktoré sú orientované na včelárstvo a drobné agropodnikanie.
22. Stretnutie s členmi ochotníckeho divadla v našej obci k príprave 85. výročia vzniku divadla.

Plánované aktivity do konca roka 2017
1. Mikuláš – 1. decembra 2017 - bábkové divadlo, diskotéka
2. Oslavy 85. výročia založenia Ochotníckeho divadla
3. Vydanie kalendára s kresbami, maľbami, fotografiami talentov z našej obce – distribuovaný do
každej domácnosti
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Návrh na uznesenie č . 122/2017 zo dňa 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na ved omie
informáciu o vykonaných aktivitách od posledného zasadnutie obecného zastupiteľstva
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. 7: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE JAKUBOVA VOĽA Č.
24/2017 O ZAVEDENÍ A POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala, že v súvislosti s možnosťou využívania elektronickej komunikácie
s obecným úradom, je potrebné schváliť aj VZN o zavedení a poskytovaní elektrických služieb.
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
zo dňa 4. septembra 2013 je všeobecným právnym predpisom, ktorý upravuje spôsob výkonu verejnej
moci v elektronickej podobe jednotným spôsobom pre všetky orgány verejnej moci. Jeho cieľom je
ustanoviť elektronickú komunikáciu ako nosnú formu komunikácie s verejnou mocou i samotnej
verejnej moci medzi sebou. Zákon o e-Governmente bol niekoľkokrát novelizovaný. Od 1. novembra
2016 majú obce a mestá povinnosť poskytovať svoje služby aj elektronicky. Elektronická komunikácia s
právnickými osobami sa po viacerých posunoch stala povinnou od 1.7.2017.
K uvedenému materiálu nemal nikto pripomienky.
Návrh na uznesenie č. 123/2017 zo dňa 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
VZN č. 24/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
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
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Bod č. 8: ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE CVČ
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala, že v súvislosti s poskytovaním finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre
CVČ (Centrum voľného času) boli na obecný úrad od posledného zastupiteľstva prijaté dve žiadosti
o poskytnutie finančných prostriedkov.
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 2018 bez uvedenie
jej výšky na jedného žiaka.
Poslanec, Ing. Jozef Mizerák navrhol, aby finančné prostriedky boli v plnej výške (78,87 Eur) 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 Mizeráka sa následne hlasovalo, no jeho návrh ostatní poslanci neschválili.
Návrh na uznesenie č. 124/2017 zo dňa 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ vo výške 78,87 Eur na jedného žiaka, na rok 2018
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

1

Ing. Jozef Mizerák

Proti

4

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia nebolo schválené
Po tom, čo návrh poslanca Mizeráka nebol schválený, starostka predložila návrh pre rok 2018 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 2018,
CZŠ sv. Krstiteľa v Sabinove: 32,00 Eur na jedného žiaka na kalendárny rok 2018.
Návrh na uznesenie č. 125/2017 zo dňa 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ vo výške 32,00 Eur na jedného žiaka, na rok 2018 pre ZŠ
pri meste Lipany a pre CZČ sv. Krstiteľa v Sabinove.
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Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

1

Ing. Jozef Mizerák

Bod č. 9: INFORMÁCIA O HAVARIJNOM STAVE BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A NÁVRH
NA RIEŠENIE
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:

Starostka obce informovala poslancov o tom, že v jarných mesiacoch roku 2016
v pivničných priestoroch budovy obecného úradu bola zaznamenaná prítomnosť vody na
podlahe ( asi do výšky 15 cm). Vzhľadom k tomu, že to bol jav, ktorý sa dovtedy nevyskytoval,
začala hľadať príčinu. Dlhodobejším pozorovaním starostka zistila, že voda stúpa hlavne v čase
prudkých, výdatných dažďov. Súčasne začalo aj zamokanie stien v samotnej budove a to
v pánskom WC, stena pri schodišti a dlažba pri vstupe do sály kultúrneho domu. Podľa fotiek,
ktoré starostka predložila a podľa jej odhadov, všetko nasvedčuje tomu, že voda, ktorá sa
hromadí v pivničných priestoroch, stúpa po múroch až do budovy. Starostka preto zabezpečila
prvé opatrenia na odstránenie tohto nežiaduceho stavu a to , že pracovníci obecného úradu
a MOS odviedli zvody dažďovej vody zo strechy ďalej od budovy. V pivničných priestoroch
pracovníci do podlahy navŕtali diery, ktorými nahromadená voda odtiekla.
Príčinu uvedeného stavu nezistili ani pracovníci ani starostka obce. Ak by bol problém
v tom, že budova nie je odizolovaná, tento problém by vznikol už pre rokom 2016, takže toto
príčina zrejme nebude. Keďže plocha pred obecným úradom v určitých miestach taktiež začala
sadať (bola zrekonštruovaná koncom roka 2014), ba dokonca v roku 2017 sa p. Pigovi prepadol
murovaný plot, už pred časom sa starostka spolu s poslancami začali vážne zaoberať otázkou, či
všetky uvedené stavy nespôsobuje flexi rúra, ktorá odvádza dažďovú vodu spod cintorína
a vedie popod miestnu komunikáciu, cez miestny park, popod dlažbu pred obecným úradom
a vyúsťuje pod breh pri obecnom úrade. Vzhľadom k tomu, že uvedená flexi rúra nie je
zakreslená na žiadnych výkresoch, nie je možné určiť ani jej presnú trasu. Firma, ktorá
realizovala rekonštrukciu plochy pred obecným úradom , odmieta uznať reklamáciu na sadajúcu
a poškodenú dlažbu z odôvodnením, že osadenie flexi rúry nebolo súčasťou realizácie
rekonštrukcie a oni ju ani neosadzovali.
Daný stav budovy dala starostka na posúdenie aj odborným spoločnostiam, ktoré sa
zaoberajú odstránením vlhkosti v budovách. Boli navrhnuté dve alternatívy, ktoré starostka
poslancom na zastupiteľstve predložila:
a) podrezanie stavby a vloženie izolácie – tento spôsob je finančne náročný; obec si
z vlastných zdrojov takúto investíciu nemôže dovoliť
b) vysušenie vzlínajúcej vlhkosti muriva ( v budove bola nameraná vlhkosť stien 33 %;
norma stanovuje max. 12%) prístrojom OSMO DRY. Prístroj vytvára elektromagnetické
pole, ktoré ovplyvňuje molekuly vody v stene a tlačí ich späť do zeme. Ide o postupné
vysúšanie zamoknutého muriva. Prístroj sa napája na zdroj energie, má ročnú spotrebu
vo výške cca 12 eur. Pri montáži sa platí záloha vo výške 960,00 eur. Po deviatich
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mesiacoch sa vykoná kontrolné meranie. V prípade, že vlhkosť neklesne minimálne o 20
% oproti teraz nameranej vlhkosti, záloha sa vráti späť. Ak vlhkosť klesne o 20 % , čiže
prístroj splní účel, doplatí sa zvyšok a to 960,00 €.
Vzhľadom k tomu, že je potrebné stanoviť ďalší postup, starostka obce predložila tento
materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva, aby spoločne rozhodli o jednej
z navrhovaných alternatív, alebo, aby poslanci navrhli inú vhodnejšiu formu.
O problematike sa dlho diskutovalo. Poslanci nakoniec neodsúhlasili ani jednu
z navrhovaných alternatív. Ale v tom čase nevedeli navrhnúť ani inú alternatívu.
Poslanec Ladislav Futej, navrhol, aby sa tento bod presunul do najbližšieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, kedy aj on sám predloží návrh na riešenie. Návrhy na riešenie
sú očakávané aj od ostatných poslancov
Starostka do toho času osloví ešte firmu z Pečovskej Novej Vsi, ktorá sa danou
problematikou zaoberá.
Návrh na uznesenie č. 126/2017 zo dňa 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
informáciu o havarijnom stave budovy obecného úradu
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

5

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

Proti

0

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.

Návrh na uznesenie č. 127/2017 zo dňa 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
zakúpenie prístroja na vysušenie vzlínajúcej vlhkosti muriva obecného úradu
Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

1

Ing. Stanislav Rimský

Proti

1

Ladislav Futej

Ing. Jozef Mizerák, Mgr. Ivan Minárik, Ján Hnath
Zdržal sa
3
Znenie uznesenia nebolo schválené.
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Bod č. 10: INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAVY ŽIADOSTI O NFP – CEZHRANIČNÁ
SPOLUPRÁCA HUSKROUA
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala, že v rámci Programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko- Ukrajina
sa obec zapojila do dvoch projektov. Jedného v rámci zachovania kultúrneho dedičstva a druhého
v rámci ochrany životného prostredia a nakladania s odpadmi.
V obidvoch projektoch ako partner vystupuje Ukrajina – konkrétne mesto Veľké Berezné a Perečín.
V prvom projekte – zachovanie kultúrneho dedičstva obec plánuje vybudovať Multispoločenské
a kultúrne centrum, v ktorom bude vytvárať podmienky pre zachovanie hlavne divadelníctva a folklóru
v obci. No nezabudne sa ani na dlhoročnú tradíciu futbalu a hasičstva. Okrem vybudovania uvedeného
centra v rámci projektu sa uskutočnia výmenné pobyty na Ukrajine, kde mesto Veľké Berezné
odprezentuje svoje kultúrne dedičstvo a mesto Perečín sfilmuje život Lemkov . U nás je naplánované
vydanie spoločného CD folklórnych súborov pôsobiacich v Jakubovej Voli, Veľkom Bereznom
a Perečíne. Veľké Berezné je významné aj tým, že tam pôsobí FS LIPTAKY, ktorý na Ukrajine
prezentuje slovenský folklór. Taktiež úvodná a záverečná konferencia je naplánovaná v našej obci.
V druhom projekte – ochrana životného prostredia a nakladanie s odpadmi plánuje obec zakúpiť
záhradné kompostery do každej domácnosti. Ďalej malotraktor s vlečkou a prídavnými zariadeniami.
Taktiež v rámci tohto projektu sa v našej obci uskutoční spoločná aktivita za účastí ukrajinských
partnerov – pod názvom „Torysa nie je odpadkový kôš“. Z vyzbieraných druhov odpadov sa vyhotoví
výstavná tabuľa s popisom doby rozkladu jednotlivých odpadov v prírode.
Príprava obidvoch projektoch si vyžiadala značnú dávku energie. S partnermi z Ukrajiny sa
komunikovalo po rusky a celý projekt sa písal v anglickom jazyku. Projekty budú odoslané 30.
novembra 2017.
Návrh na uznesenie č. 128/2017 zo dňa 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
informáciu o stave prípravy žiadosti o NFP – cezhraničná spolupráca HUSKROUA
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. 11: INFORMÁCIA O STAVE ROZPRACOVANOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA NA
REKONŠTRUKCIU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A STAVE PRÍPRAVY PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE NA VYBUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY K NOVOVYTVORENEJ
LOKALITE NA VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV – SMER K ROŽKOVANOM
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka informovala, že jednou z plánovaných investičných akcií roku 2017 bola aj
rekonštrukcia miestnych komunikácií – komunikácia k cintorínu, k p.Lukčíkovi a plocha pred kostolom.
Jej samotná realizácia bola v rozpočte plánovaná čiastočne z rozpočtu obce, čiastočne z rezervného
fondu a čiastočne z dotácie z MF SR.
Vzhľadom k tomu, že pozemok, ktorý viedol k obecnému cintorínu a na ktorom mala byť
zrekonštruovaná prístupová cesta nebol vo vlastníctve obce, už v roku 2016 Uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 43/2016 zo dňa 14. septembra 2016 bol trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
schválený spôsob prevodu majetku formou zámeny medzi obcou Jakubova Voľa a Ing. Albínom
Kropuchom (splnomocnený konať za ostatných vlastníkov).
No vzhľadom k tomu, že na pozemku Ing. Kropucha bola exekúcia, bolo potrebné tento stav
vysporiadať a až potom pristúpiť k zámene.
Tento proces trval takmer rok a až Uznesením č . 114/2017 z 30. augusta 2017 bol schválený prevod
majetku formou zámeny. Po ňom nasledoval vklad do katastra a po zápise vlastníkov na list vlastníctva
bolo možné požiadať o územné konanie.
To však stanovilo, že je potrebné požiadať pozemkový úrad o vyňatie poľnohospodárskej pôdy
z pôdneho fondu, pretože pozemok na liste vlastníctva je vedený ako orná pôda. Dané úkony spôsobili,
že plánovanú akciu nie je možné zrealizovať v roku 2017 ( v novembri sa nedajú rekonštruovať MK). V
súčasnom období pripravujem žiadosť o vyňatie. Po obdŕžaní odpovede z pozemkového úradu sa bude
pokračovať v územnom konaní. Následne bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Akcia bude zapracovaná do rozpočtu roku 2018. Termín realizácie apríl – máj 2017.
Pravdepodobne akcia bude financovaná z prebytku hospodárenia za rok 2017 a z rezervného fondu.
Dotácia na túto akciu schválená nebola.
Je tu ešte možnosť požiadať o dotáciu v rámci Miestnej akčnej skupiny Horná Torysa (
v prípade , ak MASKA bude schválená), no realizácia by sa posunula až do druhého polroka 2018.
Ďalej starostka informovala o stave prípravy projektovej dokumentácie na vybudovanie
infraštruktúry k novovytvorenej lokalite na výstavbu rodinných domov – smer k Rožkovanom. PD pre
územné rozhodnutie mala byť hotová v novembri, no vzhľadom na vyjadrenie elektrárni, nebolo možné
tento termín dodržať.
Na základe žiadosti projektanta k pripravovanej projektovej dokumentácii Východoslovenská
distribučná spoločnosť stanovila podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby dala kladné stanovisko
k pripojeniu nových odberných miest. Jednou podmienkou je vybudovanie novej VN prípojky z dôvodu,
že doterajšia kapacita nie je postačujúca.
Trasu VN prípojky určili napojením na VN stožiar pri obecnom úrade, cez súkromné pozemky
až na koniec terajšej výstavby smerom k Rožkovanom.
Vzhľadom k tomu, že je to dosť zložité riešenie, obec prostredníctvom projektanta požiadala
o zmenu trasovania a to nie cez súkromné pozemky niekoľkých vlastníkov, ale okolo Torysy, cez
súkromný pozemok jedného vlastníka. Zatiaľ sa čaká na vyjadrenie.
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Toto vyjadrenie v značnej miere spomalilo práce na príprave projektovej dokumentácie.
Dokonca na obecný úrad bola prijatá už aj prvá žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Veríme, že
VSD požiadavke vyhovie a určí novú – prijateľnejšiu trasu vybudovania VN prípojky.

Návrh na uznesenie č. 129/2017 zo dňa 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
informáciu o stave rozpracovanosti stavebného povolenia na rekonštrukciu miestnych komunikácií
a stave prípravy projektovej dokumentácie na vybudovanie infraštruktúry k novovytvorenej lokalite na
výstavbu rodinných domov – smer k Rožkovanom
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. 12: INFORMÁCIA O PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÝCH ZÁMEROCH V ROKU 2018
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:

Investičné akcie:
1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií – cesta na cintorín, odstavná plocha pri
kostole, cesta k Lukčíkovi
2. Kompostéry - ak bude schválený projekt
3. Infraštruktúra k IBV – smer Rožkovany
4. Cyklotrasa Eurovelo – bude podaná žiadosť na realizáciu, realizácia bude
v nadväznosti na vybudovanie infraštruktúry k IBV smer Rožkovany
5. Multispoločenské a kultúrne centrum - ak bude schválený projekt
Neinvestičné akcie:
1. Novoročný ohňostroj
2. Zimné olympijské hry
3. Obecná zabíjačka – ak bude záujem
4. Karneval
5. Deň matiek
6. Detská letná stanovačka
7. Denný - poldenný tábor
8. Úvodná konferencia k Projektu ENI
9. Nahrávanie CD
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10. Rieka nie je odpadová nádoba 11. Výstup na vrch Kohút – lesná pedagogika
12. A čo lipa? a čo my?
13. Deň detí
14. Úcta k starším
15. Športové podujatie – futbalisti, stolný tenis, požiarnici
16. Mikuláš
17. Rozsvietenie vianočnej výzdoby
Návrh na uznesenie č. 130/2017 zo dňa 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
informáciu o plánovaných investičných zámeroch v roku 2018
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. 13: ZMENA ROZPOČTU NA ROK 2017 VYKONANÁ ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM
Č. 18/2017 A INFORMOVANIE O ROZPOČTOVÝCH OPATRENIACH Č. 14/2017, 15/2017,
16/2017 A 17/2017 – PRESUNY MEDZI POLOŽKAMI A POVOLENÉ PREČERPANIE
ROZPOČTU
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka informovala, že zmena rozpočtu na rok 2017 vykonaná rozpočtovým opatrením č. 18/2017
bola na rokovanie pripravená pre prípad, že by poslanci boli odsúhlasili riešensie havarijného stavu
budovy formou zakúpenia prístroja OSMO DRY. Nakoľko predložený návrh na riešenie nebol obecným
zastupiteľstvom schválený, nepredkladá sa ani návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2017 rozpočtovým
opatrením č. 18/2017. Časť tohto bodu bola teda vypustená.
Starostka obce ďalej poslancov informovala o zmenách rozpočtu vykonané Rozpočtovými opatreniami
č. 14/2017, 15/2017, 16/2017, 17/2017 - presun medzi položkami bez zmeny celkovej výšky rozpočtu a
povolené prečerpanie rozpočtu (dotácie zo ŠR napr. Voľby, ÚPSVaR).
Návrh na uznesenie č. 131/2017 zo dňa 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
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informáciu o rozpočtových opatreniach č. 14/2017, 15/2017, 16/2017a
položkami a povolené prečerpanie rozpočtu
Hlasovanie
Stanovisko

17/2017 – presuny medzi

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. 14: NÁVRH NA ÚPRAVU PLATU STAROSTKY
Predkladatelia:
Meno
Mgr. Ivan Minárik

Funkcia

Útvar/Orgán

Poslanec OcZ

Zápis z rokovania:
Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení (ďalej len "zákon"): „Starostovi patrí plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4
ods. 1alebo násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.“
Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona: „Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich
platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobok pre Obec Jakubova Voľa je pri
obyvateľoch do 500 násobok 1,49.
Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona: „Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1.
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.“
Poslanec Mgr. Ivan Minárik navrhol navýšenie platu starostky od 01.01.2018. Vo svojom návrhu
uvádza, že práca starostky obce je urobená kvalitne, je prínosom pre obec a taktiež ma pozitívne ohlasy
na akcie, ktoré sú v obci organizované pre jej obyvateľov. Starostka sa zapája do výziev, podáva žiadosti
o finančné dotácie na podporu v rôznych oblastiach. Poslanec Mgr. Ivan Minárik navrhol navýšenie
platu starostky od 01.01.2018 o 10%.
Okrem poslanca Jána Hnatha, s predloženým návrhom súhlasili všetci poslanci. Poslanec, Ján Hnath mal
k návrhu pripomienku v tom zmysle, že vidí snahu starostky, no ľudia by radi videli niečo, čo by malo
slúžiť všetkým obyvateľom obce. Hlasovania sa zdržal.
Návrh na uznesenie č . 132/2017 zo dňa 22.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
zvýšenie platu starostky od 01.01.2018 o 10%
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Hlasovanie
Stanovisko

Počet

Meno

Za

4

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

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenia schválené.

1

Ján Hnath

Bod č. 15: RÔZNE
V bode rôzne sa poslanec Ladislav Futej informoval u starostky, či by nebolo dobré nejakou formou
ohodnotiť resp. odmeniť pracovníkov Menších obecných služieb, ktorí za posledný polrok vykonávajú
prácu, ktorá je kvalitná a výsledky je vidieť po celej obci. K práci MOS sa vyjadrili aj ostatní poslanci
a súhlasili s tým, že ich prácu je vidieť na obci výraznejšie a aj cintorín je pekne upravený.
Starostka poslancov informovala o tom, že pre všetkých pracovníkov obce vrátane uchádzačov
o zamestnanie, ktorí pre obec vykonávajú dobrovoľnícku službu a menšie obecné služby, bude v mesiaci
december, tak ako v iných organizáciách , zorganizované koncoročné posedenie.

Bod č. 16: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
Starostka oslovila poslancov, aby v tomto bode predniesli svoje požiadavky, resp. požiadavky občanov.
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne požiadavky.

Bod č. 17: ZÁVER
Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť
a ukončila 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 o 2030 hod..
V Jakubovej Voli 28.11.2017
Zapísala: Mgr. Štefánia Haviarová

Overovatelia zápisnice:

Ján Hnath

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

Ing. Jozef Mizerák

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

Ing. Magdaléna Sasaráková
starostka obce, v.r.
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