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

ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018, ktoré sa uskutočnilo
dňa 27. júna 2018 o 17 00 hod.

Miesto konania:

zasadačka obecného úradu (1. posch.)

Prezenčná listina:
Funkcia

Prítomnosť

Čas

zástupca starostky obce

prítomný

17 00 hod. – 20 30 hod.

Ladislav Futej

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 20 30 hod.

Ján Hnath

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 20 30 hod

Ing. Jozef Mizerák

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 20 30 hod

Ing. Stanislav Rimský

Poslanec

prítomný

17 00 hod. – 20 30 hod.

starostka obce

prítomná

17 00 hod. – 20 30 hod.

Mgr. Slavomír Karabinoš

hlavný kontrolór obce

neprítomný

Obec nemá toho času
HK

Mgr. Štefánia Haviarová

zapisovateľka

neprítomná

ospr..

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:
Štvrté 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 päť a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom zasadnutia. Navrhla doplniť do
programu bod:
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9. Prejednanie žiadosti občana obce o prenájom obecného pozemku
10. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 – presuny medzi položkami a rozpočtové opatrenie č.
8/2018 – schválenie použitia rezervného fondu na rekonštrukciu obecného rozhlasu.
Prítomní poslanci s doplnením programu súhlasili.
Návrh na uznesenie č. 174/2018 zo dňa 27. 06. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh zápisu udalostí roku 2017 do obecnej kroniky
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
Preskúmanie územného plánu v zmysle zákona o územnom plánovaní
Prejednanie žiadosti občana obce o prenájom obecného pozemku
10. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 – presuny medzi položkami a rozpočtové opatrenie č.
8/2018 – schválenie použitia rezervného fondu na rekonštrukciu obecného rozhlasu
11. Rôzne
12. Diskusia a interpelácia poslancov
13. 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:
Vzhľadom k tomu, že pracovníčka obecného úradu nebola prítomná za zapisovateľku bola
navrhnutá starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí
poslanci Ing. Jozef Mizerák a Mgr. Ivan Minárik.
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Návrh na uznesenie č. 175/2018 zo dňa 27. 06. 2018

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
určuje
a) za zapisovateľku zápisnice Ing. Magdalénu Sasarákovú
b) za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Mizeráka a Mgr. Ivana Minárika
Hlasovanie :
Stanovisko
Počet
Meno
Za

5

Proti

0

Zdržal sa
Uznesenie schválené.

0

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

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: Ján Hnath a Ing. Stanislav Rímsky
Návrh na uznesenie č. 176/2018 zo dňa 27. 06. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ján Hnath a Ing. Stanislav Rimský
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
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Bod č. 4: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Vzhľadom k tomu, že hlavný kontrolór sa vzdal funkcie pre pracovnú zaneprázdnenosť, tento
bod predniesla starostka obce, ktorá skonštatovala, že na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva
nebolo prijaté žiadne uznesenie, ktoré by ukladalo plnenie nejakých úloh.
Návrh na uznesenie č. 177/2018 zo dňa 27. 06. 2018
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

Za

5

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené.

Bod č. 5: NÁVRH ZÁPISU UDALOSTÍ ROKU 2017 DO OBECNEJ KRONIKY
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Mgr. Marián Mikulec

Kronikár obce

Útvar/Orgán

Zápis z rokovania:
Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2017 prečítal kronikár obce Mgr. Marián Mikulec. Hneď na
začiatku oboznámil prítomných, že zápis je prvý krát spracovaný podľa určitých štandardov písania
kroník. Po prečítaní zápisu nasledovala diskusia. Poslanec Mgr. Minárik žiadal, aby sa zo zápisu
vypustili kapitoly:
- popis stavieb rodinných domov
- určitá časť z náboženstva
- krstné mená
- poľnohospodársky škodcovia
- klimatické zmeny
-
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Návrh na uznesenie č. 178/2018 zo dňa 27. 06 .2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
s ch v a ľ u j e
zápis udalostí roku 2017 do obecnej kroniky s navrhnutými zmenami
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

4

Proti

0

Zdržal sa
1
Znenie uznesenia bolo schválené.

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

Bod č. 6: VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONROLÓRA OBCE JAKUBOVA VOĽA
Predkladatelia:
Meno
Ing. Magdaléna Sasaráková

Funkcia

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce už na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva informovala
poslancov o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.
V zmysle zákona o obecnom zriadení hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo. Pred
samotnými voľbami vyhlasuje termín konania voľby hlavného kontrolóra a schvaľuje postup voľby
hlavného kontrolóra.
Návrh na uznesenie č. 179/2018 zo dňa 27. 06. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 6. augusta 2018 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Jakubovej Voli

s ch v a ľ u j e
postup voľby hlavného kontrolóra
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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. 7: SCHVÁLENIE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala, že oblasť sociálnej politiky významne ovplyvnil proces decentralizácie a
reformy verejnej správy, čo sa prejavilo prechodom rozsiahlych kompetencií na miestnu samosprávu.
Mestá a obce sa tak stali významným realizátorom sociálnej politiky a od miestnej samosprávy v
súčasnosti vo veľkej miere závisí rozsah, podmienky a v neposlednom rade kvalita poskytovaných
sociálnych služieb. Sociálne služby sú teda súčasťou verejných politík, v ktorých sa jednoznačne
presadzuje ľudskoprávny rozmer a orientácia na potreby a preferencie ich prijímateľov.
Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona o
sociálnych službách a tiež s ohľadom na národné priority rozvoja sociálnych služieb, berúc do úvahy
miestne podmienky, potreby a špecifiká. Jeho základnou ideou je komunitný rozvoj, skvalitnenie a
humanizácia poskytovaných sociálnych služieb, resp. doplnenie chýbajúcich sociálnych služieb na
základe požiadaviek a záujmu občanov obce.
Návrh na uznesenie č. 180/2018 zo dňa 27. 06. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
s ch v a ľ u j e
Komunitný plán sociálnych služieb obce Jakubova Voľa 2018-2023
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
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Bod č. 8: PRESKÚMANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU V ZMYSLE ZÁKONA O ÚZEMNOM
PLÁNOVANÍ
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov, že v zmysle zákona o územnom plánovaní je obec povinná raz za
štyri roky preskúmať územný plán. V prípade, že je potrebné vykonať zmeny alebo doplnky, je potrebné
územný plán zmeniť.
Vzhľadom k tomu, že danému bodu je potrebné venovať dlhší čas, na návrh poslanca Futeja bol tento bod
z programu stiahnutý a presunutý na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva.
Bod č. 9: PREJEDNANIE ŽIADOSTI OBČANA OBCE O DLHODOBÝ PRENÁJOM
OBECNÉHO POZEMKU
Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov, že dňa 25. júna 2018 bola obecnému úradu doručená
žiadosť o prenájom obecného pozemku občanovi obce.
Jedna sa o pozemok, ktorý je v územnom pláne obce určený sa výstavbu prístupovej cesty –
miestnej komunikácie k novým rodinným domom. Zatiaľ obec plánuje daný pozemok využívať ako
otočisko pre autá, ktoré z dôvodu úzkej miestnej komunikácie sa nemajú kde otočiť.
Ešte pred samotným podaním žiadosti o prenájom uvedeného pozemku bola zo strany
žiadateľky podaná sťažnosť na suseda, ktorý na uvedenom obecnom pozemku uskladňoval palivové
drevo. Po písomnom upozornení starostkou obce palivové drevo vypratal.
Návrh na uznesenie č. 181/2018 zo dňa 27. 06. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
n e s ch v a ľ u j e
žiadosť o prenájom obecného pozemku C KN p. č. 307/3 a p. č. 11/4 z dôvodu, že pozemok je v zmysle
Územného plánu obce určený na iný verejno-prospešný účel
Hlasovanie :
Stanovisko

Počet

Za

5

Proti

0

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

0
Zdržal sa
Znenie uznesenia bolo schválené
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Bod č. 10:
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7/2018 – presuny medzi položkami
a ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 8/2018 – schválenie použitia rezervného fondu na
rekonštrukciu obecného rozhlasu

Predkladatelia:
Meno

Funkcia

Ing. Magdaléna Sasaráková

Útvar/Orgán

Starostka obce

Zápis z rokovania:
Starostka obce informovala poslancov o presunoch medzi jednotlivými položkami rozpočtu,
pričom celkový rozpočet sa nemenil.
Ďalej na rokovanie predložila návrh na použitie rezervného fondu na rekonštrukciu obecného
rozhlasu vo výške 4 500,00 €. Rekonštrukcia zahŕňa demontáž existujúceho káblového vedenia,
demontáž existujúcich reproduktorov, montáž nového závesného káblu v dĺžke 1 600 m, montáž 19 ks
reproduktorov. Kábel a reproduktory sa budú osadzovať na existujúce stĺpy, ktoré sú vo vlastníctve
obce. Pred realizáciou bude zo stĺpov odstránená hrdza a budú natreté sivou farbou.
Vzhľadom k tomu, že existujúce káblové vedenie ja vo veľmi zlom stave, v dôsledku čoho dochádza
k opakovaným poruchám a ich následnému odstraňovaniu, rekonštrukcia je nevyhnutná.

Návrh na uznesenie č. 182/2018 zo dňa 27. 06. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 7/2018 – presuny medzi položkami a
s ch v a ľ u j e
použitie rezervného fondu vo výške 4 500,00 € na rekonštrukciu obecného rozhlasu
Hlasovanie :
Stanovisko
Počet
Meno
Za

4

Proti

0

Zdržal sa
1
Znenie uznesenia bolo schválené

Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák, Ján
Hnath
Ladislav Futej
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Bod č. 11: RôZNE
V rôznom starostka informovala :
1. Dňa 16. 5. 2018 bolo vyhlásené opätovné výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky
MŠ. V termíne do 6.6.2018 bola podaná jedna žiadosť. Následne zasadla komisia v zložení starostka,
pracovníčka obecného úradu a predseda rady školy, ktorí overovali, či žiadosť obsahuje požadované
doklady.
Vzhľadom k tomu, že v žiadosti žiadateľka žiadala o prijatie do zamestnania na pozíciu učiteľky
materskej školy a nesplnila ani požadované vzdelanie a prax, z výberového konania bola vylúčená.
Riadením materskej školy je naďalej poverená Dáša Alexiová.
2. Počet prihlásených detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019 je 21 ( z toho 5 z okolitých
obcí).
3. Na základe vyjadrení dotknutých orgánov k výstavbe infraštruktúry IBV k Rožkovanom bola
dopracovaná PD o objekt miestnej komunikácie s obrátiskom a chodníka. Vzhľadom k tomu, že
obrátisko zasahuje do súkromného pozemku, obec vstúpi do jednania s vlastníkom.
4. Obec podpísala zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s vlastníkmi
pozemkov, cez ktoré plánuje vybudovať odvodňovacie kanály na zachytenie a odvedenie
zrážkovej vody v ulici nad domami smerom k Rožkovanom. V čase intenzívneho dažďa voda,
ktorá steká z pozemkov nad domami spôsobuje značné škody na majetku občanov. Z uvedeného
dôvodu obec plánuje vybudovať odvodňovacie kanály ako súčasť protipovodňových opatrení.
5. V termíne do 30. 6. 2018 by mali byť vyhodnotené žiadosti o dotáciu na Multispoločenské
centrum a na zakúpenie traktora a kompostérov. O výsledku bude starostka informovať.
6. V sobotu 30. 6. 2018 organizujeme brigádu pri stavaní altánku v areáli materskej školy .Kto by
mal čas a chuť podieľať sa svojou prácou na spoločnom diele, začíname ráno o 8.00 hod.
7. 26.6.2018 bola zverejnená verejná vyhláška na vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu
miestnej komunikácie na cintorín, priekopy z cintorína a odstavných plôch pri kostole .
8. Vyššie uvedená rekonštrukcia by mala byť financovaná z dotačných zdrojov. Jedna dotácia na
financovanie je už na obecnom účte, druhá mala byť do 30. 6. vyhodnotená, ale pravdepodobne
termín sa posunie.
9. Na Detskú letnú stanovačku je prihlásených 28 detí, 5 dospelí ako organizátori.

Bod č. 12: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
Do diskusie sa prihlásil kronikár obce. Poslanci súhlasili, aby predniesol svoju požiadavku.
Kronikár poslancom bližšie opísal činnosť pri písaní kroniky, spomenul podklady z ktorých čerpá
a ktoré si musí zaobstarať. Vyslovil nesúhlas, aby mal za písanie kroniky vyplatených iba 150,00 € (
pôvodný návrh do rozpočtu bol 250,00 €).
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Mizerák, ktorý skonštatoval, že prvý krát je kronika písaná
tak, ako si to poslanci predstavovali a ako to určujú aj nejaké štandardy písania kroník. Ostatní poslanci
mali totožný názor. Nakoniec odsúhlasili odmenu pre kronikára v sume 300,00 €.
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Starostka oslovila poslancov, aby v tomto bode predniesli svoje požiadavky, resp. požiadavky
občanov. Nakoľko mala informácie, že na členskej schôdzi dôchodcov boli vznesené nejaké
požiadavky, požiadala člena výboru pána Mikulca a člena klubu dôchodcov pána Hnatha, aby ich
tlmočili. Tí však žiadnu konkrétnu požiadavku nepredniesli. V závere pán Hnath požiadal, aby sa
oslovil správca vodného roku Torysa s požiadavkou o vyčistenie brehov pri moste pred vstupom do
dediny.
Zo strany ostatných poslancov neboli vznesené žiadne požiadavky.
Bod č. 13: ZÁVER
Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť
a ukončila 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 o 20 30 hod.
V Jakubovej Voli 02.07.2018
Zapísala: Ing. Magdaléna Sasaráková
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Ivan Minárik

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

Ing. Jozef Mizerák

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

Ing. Magdaléna Sasaráková
starostka obce, v. r.
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