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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 
 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 11. októbra  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. – 19 00 hod. 

Ladislav Futej  Poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 00 hod 

Ján Hnath Poslanec prítomný  18 00 hod. – 19 00 hod 

Ing. Jozef Mizerák Poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 00 hod 

Ing. Stanislav Rimský Poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 00 hod 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 18 00 hod. – 19 00 hod 

Ing. Alžbeta Semanová  hlavný kontrolór obce neprítomná  

Mgr. Štefánia Haviarová zapisovateľka neprítomná  

  

 

Priebeh rokovania 

 

Bod č. 1:  OTVORENIE ZASADNUTIA  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Siedme  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. Prítomní poslanci 

s programom súhlasili. 
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Návrh na uznesenie č. 195/2018 zo dňa 11.10.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e 

 

program 7. 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. Zmena termínu začatia prác na rekonštrukcii miestnych komunikácií smerom cintorín 

6. Rôzne  

7. Diskusia a interpelácia poslancov 

8. Záver 

 

 

 Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák, 

Ladislav Futej, 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: 

Z dôvodu neprítomnosti pracovníčky obecného úradu za zapisovateľku bola navrhnutá Ing. 

Magdaléna Saaráková a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Mgr. Ivan Minárik a Ján 

Hnath. 

 

Návrh na uznesenie č. 196/2018 zo dňa 11.10.2018 

 

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 Mgr. Ivana Minárika a Jána Hnatha 
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Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák, 

Ladislav Futej, 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. Stanislav Rimský a Ladislav Futej  

 

Návrh na uznesenie č. 197/2018 zo dňa 11.10.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e  

 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislav Rimský a Ladislav Futej  
 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák, 

Ladislav Futej, 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: 

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. 198/2018 zo dňa 11.10.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
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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 
Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák, 

Ladislav Futej, Ján Hnath 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

 

Bod č. 5:  ZMENA TERMÍNU ZAČATIA PRÁC NA REKONŠTRUKCII MIESTNYCH 

KOMUNIKÁCII SMEROM NA CINTORÍN 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

 

Starostka obce informovala o procese, ktorý predchádzal vydaniu stavebného povolenia na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií smerom k cintorínu: 

 11.8.2017 bola spracovaná projektová dokumentácia na :  

- vetva A – rekonštrukcia miestnej komunikácie smerom k p. Lukčíkovi  

- vetva B – rekonštrukcia miestnej komunikácie smerom k cintorínu 

- SO 01.1 – odvodňovacia priekopa smerom k cintorínu 

 20.8.2017 obec rozposlala dotknutým orgánom žiadosti o zaslanie stanoviska 

k projektovej dokumentácií. Pripomienky k predloženej projektovej dokumentácii 

vzniesli: 

1. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie: 

a) k vydaniu stavebného povolenia je potrebné predložiť stavebné resp. 

kolaudačné rozhodnutie na existujúce odvodňovacie potrubie a stanovisko 

správcu vodného toku Kohút – stavebné povolenie ani kolaudačné rozhodnutie 

neexistuje, stanovisko správcu vodného toku predložené 

b) preukázať dostatočnú kapacitu existujúceho odvodňovacieho potrubia – 

projektant dopracoval, je súčasťou projektovej dokumentácie. 

2. Slovenský vodohospodársky podnik žiadal: 

      a)   do projektovej dokumentácie doplniť záchytné zariadenia zabezpečujúce záchyt   

plávajúcich a znečisťujúcich látok z odvádzaných zrážkových vôd z miestnych 

komunikácií  

      b) projektované odvodňovacie prvky v dotyku s podložím riešiť 

s vodonepriepustnou izolačnou vrstvou – projektant sa stretol so zástupcom  

SVP a podrobne vysvetlil, že súbežná dláždená odvodňovacia priekopa pri vetve 

„B“ je zaústená do existujúceho lapača splavením v km 0,043 00 a v km 0,004 

50 je navrhovaný odvodňovací žľab, ktorý je zaústený do uličného vpustu 

s košom na zachytávanie nečistôt. Teda lapače splavením sú umiestnené pred 

zaústením do potoka .  

 Súčasne starostka písala žiadosť o prehodnotenie stanoviska . Nakoniec SVP 

upustil od svojich požiadaviek. 



S t r a n a  5 | 6 
 

3. Správa a údržba ciest PSK žiadala doplniť projektovú dokumentáciu o riešenie 

odvedenia zrážkovej vody do recipient zo stavebného objektu smer k p. Lukčíkovi. 

Vzhľadom k tomu, že pozemok, na ktorý vyusťuje odvodňovacia rúra má 212 

vlastníkov, obec nedokázala v tak krátkom čase vyhovieť požiadavke SUC PSK. 

Škoda, že už pri realizácii záchytného žľabu a odvodňovacej rúry sa to 

nezrealizovalo tak, aby v súčasnom období s tým nebol problém. Vypustiť rúru 

niekomu na pozemok nie je bežné riešenie.  

Z vyššie uvedeného dôvodu bol tento stavebný objekt v tomto roku z reallizácie 

vypustený. Obec dá vypracovať projektovú dokumentáciu na odvedenie dažďovej 

vody tak, aby odvodňovacia rúra bola osadená v telese cesty a vyusťovala po 

obecných pozemkoch do recipientu potoka Kohút.   

         

                                 Po skompletizovaní všetkých stanovísk bolo verejnou vyhláškou zvolané územné 

konanie na 23. januára 2018. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 13. apríla 

2018.  

         Vzhľadom k tomu, že časť miestnej komunikácie sa nachádzala na pozemkoch, 

ktoré neboli vo vlastníctve obce, bolo potrebné tieto pozemky vysporiadať. Obec ich do 

majetku získala zámenou zmluvou. Nakoľko sa jednalo o ornú pôdu, dňa 30. 4. 2018 

požiadala obec Okresný úrad v Prešove, pozemkový odbor o vyňatie poľnohospodárskej 

pôdy.  

  

 Dňa 20. 6. 2018 bolo verejnou vyhláškou začaté stavebné konanie.  

 Dňa 28.8.2018 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie.  

 Dňa 6.9.2018 začalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.  

 Dňa 18.9.2018 bol oznámený výsledok verejného obstarania. 

 Dňa 27.9.2018 bola podpísaná zmluva s víťazom verejného obstarávania.  

 

 Zhotoviteľ stavby navrhoval začiatok prác od 15. 10.2018. Vzhľadom k tomu, že 

odovzdaním staveniska by sa cesta na cintorín uzatvorila a a blížil sa Sviatok všetkých 

svätých, bolo  potrebné rozhodnúť ako ďalej postupovať.  

 

 Starostka informovala, že sú dve možnosti riešenia: 

1. presunúť začiatok prác na 5. 11.2018 , t. j. po Sviatku všetkých svätých ( riziko, že už 

nebude dobré počasie) 

2. presunúť začiatok prác až na druhý rok , hneď po zime.  

 

Poslanci začali diskutovať. Padol návrh, či by zhotoviteľ nesúhlasil s tým, aby aspoň 

priekopu robil od toho 15.10.2018 a pokračoval po Sviatku všetkých svätých. Ak nie, tak 

nech začne so všetkými prácami 5.11.2018.  

Starostka daný návrh prediskutuje so zhotoviteľom stavby.  

  

 

Návrh na uznesenie č. 199/2018 zo dňa 11.10.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s ch v a ľ u j e  

dve alternatívy začiatku prác na rekonštrukcii miestnych komunikácii smer cintorín 

1. Od 15.10.2018 začať s prácami na odvodňovacej priekope a s rekonštrukciou  miestnej 

komunikácie a odstavnej plochy pri kostole začať 5.11.2018  

2. V prípade, že zhotoviteľ stavby nebude súhlasiť s alternatívou č. 1 , začať so všetkými 

prácami 5.11.2018 
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Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Mgr. Ivan Minárik, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Jozef Mizerák, 

Ladislav Futej, Ján Hnath 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

 

Bod č. 6: RôZNE 

 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková v rôznom informovala že : 

 

1. ju oslovil miestny podnikateľ, ktorý sa do obce prisťahoval a ktorý chce v rámci výzvy Nadácie 

SLSP podať projekt o získanie dotácie na vybudovanie náučného chodníka o včelách. 

Vzhľadom k tomu, že oprávneným žiadateľom môže byť obec, nie on, ako SHR, požiadal 

starostku, či nespracuje žiadosť. V rámci projektu by sa v obci osadilo 10 tabúľ s magnetkami. 

Tabule by informovali o význame včiel, nielen pre človeka , ale aj pre prírodu. Cieľom projektu 

je priblížiť všetkým vekovým kategóriám základné poznatky o včelách. Magnetky na tabuliach 

majú hravou formou  pritiahnuť hlavne mladšiu generáciu. Poslanci súhlasili, aby sa žiadosť 

podala.  

2. sa blíži posedenie pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším (17.10.2018). Na požiadanie 

výboru Klubu dôchodcov sa posedenie uskutoční v pracovný deň s tým, že deti materskej školy 

po vystúpení nezostanú v sále, ale pôjdu domov. Kultúrny program okrem deti MŠ zabezpečuje 

aj FS Voľančan.  

3. stále sa čaká na oficiálne výsledky podanej žiadosti o vybudovanie Multispoločenské centra. 

Máme informáciu, že žiadosť bola schválená, len oficiálne ešte oznámenie neprišlo. Jedná sa 

o projekt v hodnote 1 018 000,00 €.  

4. sa informovala o predaji rodinného domu č. 66. Zverejnená cena je 43 tis.€ a chcú ju ešte zvýšiť. 

Ako dôvod uviedli skutočnosť, že v Lipanoch sa buduje akvapark .  

 

 

7.       DISKUSIA A INTERPELACIE POSLANCOV 

 Do diskusie sa nikto  neprihlásil.  

 

8.      ZÁVER 

 Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila siedme  zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

V Jakubovej Voli  11. 10. 2018 

Zapísala: Ing. Magdaléna Sasaráková 

 

Overovatelia zápisnice:  Ján Hnath    .......................................................... 

 

    Mgr. Ivan Minárik   .......................................................... 

 

    

 

 

 

 

       Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r. 
                     starostka obce 


