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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 
 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018, ktoré sa uskutočnilo  
dňa 23. mája 2018 o 18 00 hod.  

 
 
 

Miesto konania:    kancelária starostky obce (1. posch.) 
 
Prezenčná listina:  

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Mgr. Ivan Minárik zástupca starostky obce prítomný 18 00 hod. – 2000 hod. 

Ladislav Futej  Poslanec prítomný 18 00 hod. – 2000 hod. 

Ján Hnath Poslanec neprítomný  ospr. 

Ing. Jozef Mizerák Poslanec prítomný 18 00 hod. – 2000 hod. 

Ing. Stanislav Rimský Poslanec prítomný 18 00 hod. – 2000 hod. 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 18 00 hod. – 2000 hod.. 

Mgr. Slavomír Karabinoš hlavný kontrolór obce neprítomný ospr. 

Mgr. Štefánia Haviarová zapisovateľka prítomná 18 00 hod. – 2000 hod. 

  
 
Priebeh rokovania 
 
Bod č. 1:  OTVORENIE ZASADNUTIA  
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 otvorila a viedla 
starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala poslancov. Konštatovala, že počet prítomných 
poslancov je štyri a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Na obecnom zastupiteľstve sa 
nezúčastnil poslanec pán Ján Hnath a hlavný kontrolór obce. Obaja sa vopred ospravedlnili. 

Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom zasadnutia. Do programu bol 
doplnený bod č. 9 Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa, ktoré obec prijala 
22.05.2018. K navrhovanému programu nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky. 
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Návrh na uznesenie č. 165/2018 zo dňa 23.05.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s c h v a ľ u j e 
 
program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 v tomto znení: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jakubova Voľa č. 28/2018 štatút obecného 

kronikára 
6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 – presuny medzi položkami 
7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018 a odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra k navrhovanej zmene 
8. Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2017 – Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu za rok 2017 
9. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa – doplnený bod 
10. Rôzne 
11. Diskusia a interpelácia poslancov 
12. Záver 
 

 Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
 
Bod č. 2:  URČENIE ZAPISOVATE ĽA A OVEROVATE ĽOV ZÁPISNICE 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Za zapisovateľku bola navrhnutá pracovníčka obecného úradu Mgr. Štefánia Haviarová a za 
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Ing. Stanislav Rimský a Ladislav Futej. 
 
Návrh na uznesenie č. 166/2018 zo dňa 23.05.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
u r č u j e  
 

a) za zapisovateľku zápisnice Mgr. Štefánia Haviarová 
b) za overovateľov zápisnice Ing. Stanislav Rimský a Ladislav Futej 
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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  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 Mgr. Ivan Minárik 
 
Návrh na uznesenie č. 167/2018 zo dňa 23.05.2018 
 
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 Mgr. Ivan Minárik   
 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

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

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: 

Vzhľadom k tomu, že hlavný kontrolór na zasadnutí nebol prítomný, tento bod predniesla 
starostka obce, ktorá skonštatovala, že na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva nebolo prijaté 
žiadne uznesenie, ktoré by ukladalo plnenie nejakých úloh.  
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Návrh na uznesenie č. 168/2018 zo dňa 23.05.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
b e r i e   n a     v e d  o m  i e  
 
správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva  v Jakubovej Voli  
 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
 
Bod č. 5:  NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA OBCE JAK UBOVA VOĽA Č. 
28/2018 ŠTATÚT OBECNÉHO KRONIKÁRA 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Návrh VZN č. 28/2018 štatút obecného kronikára bol poslancom obecného zastupiteľstva 
predložený na preštudovanie vopred. K predloženému navrhol Mgr. Minárik doplniť: 

1. aby sa kronika viedla aj v elektronickej podobe 
2. aby sa skrátil termín zápisu do kroniky z novembra na september.  

 
S navrhovaným VZN č. 28/2018 a zmenami súhlasili všetci prítomní poslanci.  
 
Návrh na uznesenie č. 169/2018 zo dňa 23.05.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s ch v a ľ u j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jakubova Voľa č. 28/2018 štatút obecného kronikára 
 

Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
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Bod č. 6:  ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 5/2018 – PRESUNY MEDZI POLOŽKAMI 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Starostka obce informovala poslancov, že v mesiaci apríl 2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 
5/2018, v ktorom išlo o presuny medzi jednotlivými položkami. 
 
Návrh na uznesenie č. 170/2018 zo dňa 23.05.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
b e r i e   n a     v e d  o m  i e  
 
rozpočtové opatrenie č. 5/2018 – presuny medzi položkami 
 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 
 
Bod č. 7:  ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 6/2018 A ODBORNÉ 
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NAVRHOVANEJ ZMENE 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

 
Starostka obce informovala poslancov, že od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

nastali nové skutočnosti, ktoré je potrebné zapracovať do rozpočtu. 
Obecný úrad prijal v mesiaci máj oznámenie o poskytnutí dotácie na základe uznesenie vlády č. 

139 zo dňa 4. apríla 2018. Podľa tohto oznámenia bude obci poskytnutá dotácie v celkovej výške 
15.000,00 Eur, ktorá je určená na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Obec ju použije na 
rekonštrukcie miestnej komunikácie smerom na cintorín. Prijatie tejto dotácie, ako aj samotné jej 
použitie je zapracované do príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu RO č. 6/2018. 

To, že bola obci schválená dotácia na rekonštrukciu miestnych komunikácii znamená, že 
pôvodne rozpočtované vlastné prostriedky z rezervného fondu, určené na tento účel, nie je potrebné 
použiť.  Finančné prostriedky na tento účel prevádzané z rezervného fondu nebudú. Aj táto zmena je 
zapracovaná v RO č. 6/2018. 

Starostka obce zároveň informovala poslancov o nutnosti rekonštrukcie miestneho rozhlasu. 
Navrhla, aby sa časť finančných prostriedkov, ktoré mali byť pôvodne použité práve na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií, použila na rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Kompletná rekonštrukcia 
miestneho rozhlasu zahŕňa výmenu približne 1600 m káblov a 19 reproduktorov. Starostka obce dostala 
zatiaľ dve cenové ponuky v približnej sume 4.500,00 Eur a pracuje sa na projektovej dokumentácii. 
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V mesiaci jún by už mala byť kompletne spracovaná a starostka obce bude o nej poslancov informovať 
na najbližšom zastupiteľstve, ktoré by malo byť už júni.  

 
S predloženým návrhom rozpočtového opatrenia súhlasili všetci prítomní poslanci. 
 
K predloženej zmene rozpočtu sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce Mgr. Slavomír Karabinoš, 

ktorý svoje stanovisko dodal písomne: 
„Na základe vyhodnotenia procesov prípravy a  tvorby  návrhu predkladanej  zmeny a následne 
spracovaného stanoviska,  ako aj skutočností uvedených  v tomto dokumente odporúčam  poslancom 
obecného zastupiteľstva obce Jakubova Voľa  predložený materiál  Zmena rozpočtu obce Jakubova Voľa 
na  rok 2018 schváliť.“ 
 
Návrh na uznesenie č. 171/2018 zo dňa 23.05.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
b e r i e   n a    v e d  o m i e 
 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanej zmene 
 
a 
s ch v a ľ u j e  
 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018 nasledovne: 

HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE 
ROZPOČET 2018 

v EUR po zmene 

100 Daňové príjmy 145.314,00 

200 Nedaňové príjmy 7.369,24 

300 Granty a transfery 25.247,17 

400 Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 8.804,76 

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

 PRÍJMY SPOLU: 186.735,17 

600 Bežné výdavky  141.245,17 

700 Kapitálové výdavky 40.290,00  

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

 VÝDAVKY SPOLU: 186.735,17 

 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
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Bod č. 8:  ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE JAKUBOVA VO ĽA ZA ROK 2017. STANOVISKO 
HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVERE ČNÉMU ÚČTU OBCE ZA ROK 2017 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Keďže sa hlavný kontrolór obce, Mgr. Slavomír Karabinoš, nezúčastnil osobne, vyjadrenie 
k záverečnému účtu doručil v písomnej forme. 

Hlavný kontrolór sa písomne vyjadril, že návrh záverečného účtu obce Jakubova Voľa za 
rok 2017 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu obce Jakubova Voľa bol 
v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Riadna účtovná 
závierka k 31.12.2017 bola overená audítorom v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Jakubova 
Voľa za rok 2017 odporúča schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách výrokom bez výhrad. 
Kompletne spracovaný materiál k Záverečnému účtu obce za rok 2017 je zverejnený na internetovej 
stránke obce v záložke úradná tabuľa.  
 
 

Návrh na uznesenie č. 172/2018 zo dňa 23.5.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a 
 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
 

1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017 
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2017 

a 
s c h v a ľ u j e  
 

1. celoročné hospodárenie obce Jakubova Voľa za rok 2017 bez výhrad 
2. odvod prebytku hospodárenia obce za rok 2017 vo výške 17.143,52 € do rezervného fondu 
3. použitie prebytku hospodárenia na kapitálové výdavky 

 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Uznesenie schválené. 
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Bod č. 9:  VZDANIE SA FUNKCIE HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE J AKUBOVA VO ĽA 
K 31.05.2018 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Dňa 22.05.2018 bolo poštou prijaté Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Jakubova 
Voľa k 31.05.2018. Mgr. Slavomír Karabinoš vo svojom vzdaní sa funkcie ako dôvod uviedol 
pracovnú zaneprázdnenosť. Za doterajšiu spoluprácu sa poďakoval starostke obce a tiež poslancom 
obecného zastupiteľstva. 

 
Návrh na uznesenie č. 173/2018 zo dňa 23.5.2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a 
 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
 
vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa k 31.05.2018 
Hlasovanie : 
Stanovisko  Počet  Meno 

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

Proti  0  

Zdržal sa  0  
Znenie uznesenia bolo schválené 
 
Bod č. 10: RÔZNE 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
 
Starostka v rôznom informovala poslancov o udalostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
 

1. Zúčastnila sa medzinárodného seminára, ktorý bol zameraný na zníženie rizika povodní 
budovaním vodozádržných zariadení. V rámci seminára navštívila obec Dúbravku, kde 
takéto zariadenia majú vybudované. Seminára sa zúčastnila z dôvodu, že ministerstvo 
životného prostredia zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku zameraného na budovanie vodozádržných zariadení 
v intraviláne obce. Obec v rámci tejto výzvy plánuje zrekonštruovať všetky existujúce 
odvodňovacie priekopy a kanály a vybudovať nové, na miestach, kde chýbajú.  
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2. V súvislosti s vyššie uvedenou výzvou spolu s projektantom vykonala miestnu 
obhliadku problémového úseku a to smerom k domu p. Lukčíka. Vzhľadom k tomu, že 
odvodňovacie potrubie bolo v minulosti vybudované v telese cesty a zvedené na 
súkromné pozemky, je potrebné nájsť najvhodnejší, pritom finančne nenáročný postup, 
zvedenia zrážkovej vody do recipientu.  

3. Zúčastnila sa výjazdového rokovania vlády v Sabinove. Na rokovaní vláda prijala 
uznesenie o poskytnutí dotácií pre obce v jednom z najmenej rozvinutých okresoch – 
Sabinov. V rámci uznesenia bola obci Jakubova Voľa schválená dotácia v objeme 
15 000,00 € na rekonštrukciu miestnej komunikácie k obecnému cintorínu.   

4. Podala návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti na zápis odkúpených parciel od p. 
Kropucha, ktoré budú slúžiť  na vybudovanie cyklotrasy Eurovelo 11. Dnes bolo obci 
doručené rozhodnutie, že katastrálny úrad konanie prerušuje. Starostka zajtra navštívi 
katastrálny úrad, aby zistila dôvody prerušenia.  

5. Na základe sťažnosti občanov z ulice nad kostolom bolo v uvedenej lokalite  
zrealizované zameranie obecných pozemkov, ktoré po nenáročnej úprave budú slúžiť 
ako otočisko pre autá. Taktiež bola zameraná hranica obecného pozemku a pozemku 
Jána Slimáka a Moniky Slimákovej.  

6. Z dôvodu dopracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu plochy pod 
kostolom (cesta a odstavná plocha) bolo vykonané geodetické zameranie hraníc 
obecného pozemku a pozemku p. č. 24. Vzhľadom k tomu, že sa tam objavili určité 
nezrovnalosti, zistené údaje sa preverujú na katastri.  

7. Minulý týždeň bolo obci doručené územné rozhodnutie na stavbu EUROVELO 11 
v regióne ZOHT, úsek Červenica pri Sabinove, Jakubova Voľa, Rožkovany a Lipany. 
Po nadobudnutí právoplatnosti podá obec žiadosť o stavebné povolenie.  

8. V týchto dňoch nadobudlo právoplatnosť aj územné rozhodnutie na rekonštrukciu 
miestnych komunikácii. Obec pripravuje žiadosť o stavebné povolenie. Na túto akciu 
bola z úradu vlády poukázaná dotácia v objeme 15 000,00 €.  

9. Obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie z nadácie SPP v objeme  1 350,00 € na 
zakúpenie vojenského stanu, ktorý bude slúžiť na detskú letnú stanovačku, ale aj na iné 
obecné akcie. 

10. Obec podala opätovne žiadosť o poskytnutie dotácie na vytvorenie jedného pracovného 
miesta v rámci projektu úradu práce. Žiadosť bola schválená od júna na obdobie jedného 
roka . 

11. Blížia sa prázdniny a ešte pred tým Deň detí, preto obec ponúkla rodičom a deťom 
niekoľko možnosti, ako zmysluplne využiť dané obdobie. Do domácnosti, kde žijú deti 
vo veku do 18 rokov boli distribuované letáčiky s ponukou prihlásiť sa na jednotlivé 
aktivity.  

12. Opätovne bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky materskej 
školy. Výzva je zverejnená na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.  

13. Obec podala na stavebný úrad ohlásenie drobnej stavby – výstavba altánku v reáli 
materskej školy. Na stavbu bude použité drevo, ktoré sa získalo pri výrube drevín 
v lokalite, kde budú vybudované inžinierske siete pre individuálnu bytovú výstavbu. 

14. Obec vstúpila do jednania s Ing. Kropuchom, ohľadom pozemku, ktorý má byť 
predmetom dlhodobého prenájmu. Vzhľadom k tomu, že pozemok je zaťažený 
exekúciou, hľadajú sa možnosti zrušenia exekúcie.  
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15. Obec podala žiadosť o územné konanie - vybudovanie  infraštruktúry k IBV v lokalite 
k Rožkovanom. Na základe vyjadrení ORHZ bola projektová dokumentácia 
dopracovaná o miestnu komunikáciu, otočisko a chodník.  Na základe toho bude 
potrebné znova vstúpiť do jednania s vlastníkmi pozemkov, na ktorých má byť 
vybudovaný odvodňovací kanál a otočisko. Dané pozemky bude potrebné odčleniť 
geometrickým plánom.  

16. Obec podala žiadosť o vyňatie poľnohospodárskej pôdy na vybudovanie miestnej 
komunikácie k cintorínu. Žiadosť bola schválená,  prebieha zápis na katastri.  

17. Starostka informovala, že stále dochádza k ukladaniu odpadu na nepovolených 
miestach, parkovanie áut pred domami na ceste a v križovatke stále pretrváva 
a neodstránilo sa ani budovanie drobných stavieb bez ohlásenia. Poslanec Mgr. Minárik 
navrhol, aby sa za porušenie vyššie uvedených bodov začali vyrubovať pokuty, s čím 
súhlasili všetci prítomní poslanci. 

 
Bod č. 11: 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. 12: ZÁVER 
 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť 
a ukončila 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 o 20 00 hod.  
 
V Jakubovej Voli  29.05.2018 
Zapísala: Mgr. Štefánia Haviarová 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Stanislav Rimský  .......................................................... 
 
    Ladislav Futej   .......................................................... 
 
    
 
 
 
 
 

 
       Ing. Magdaléna Sasaráková 
                     starostka obce, v.r. 


