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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 mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 14. marca  2019 o 19 00 hod.  

 

 

 

 

Miesto konania:    zasadačka obecného úradu (1. posch.) 

 

Prezenčná listina:  

 

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Ing. Peter Ďuriš Poslanec prítomný 19 00 hod. – 21 00 hod 

Ladislav Futej  Poslanec prítomný 19 00 hod. – 21 00 hod 

Ing. Vladimír Mačo Poslanec prítomný  19 00 hod. – 21 00 hod 

Mgr. Ivan Minárik Poslanec prítomný 19 00 hod. – 21 00 hod 

Ing. Stanislav Rimský Poslanec prítomný 19 00 hod. – 21 00 hod 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 19 00 hod. – 21 00 hod 

Ing. Alžbeta Semanová  
hlavná kontrolórka 

obce 
neprítomná 

Ospr. 

Mgr. Štefánia Haviarová zapisovateľka neprítomná Ospr. 

 

  

 

Priebeh rokovania 

 

1. OTVORENIE ZASADNUTIA  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   
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Zápis z rokovania: 

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli otvorila a viedla 

starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, 

že počet prítomných poslancov je päť a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom zasadnutia. 

K navrhovanému programu nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie č. 227/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e 

program mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli zo dňa 14.3.2019 

v tomto znení: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Odsúhlasenie prác naviac a prác menej na stavbe „Rekonštrukcia miestnej 

komunikácie smer cintorín“ a schválenie ich financovania (na základe záverov zo 

zasadnutia ObZ konaného dňa 7. marca 2019) 

5. Rôzne  

6. Diskusia a interpelácia poslancov 

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan 

Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 

 

 

2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Za zapisovateľa bol starostkou obce určený poslanec obecného úradu Mgr. Ivana 

Minárika a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Peter Ďuriš a Ing. Stanislav 

Rimský. 
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3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ladislav Futej a Ing. Vladimír Mačo 

 

Návrh na uznesenie č. 228/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e  

návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Futej a Ing. Vladimír Mačo 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan 

Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 

 

 

4. ODSÚHLASENIE PRÁC NAVIAC A PRÁC MENEJ NA STAVBE 

„REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE SMER CINTORÍN“ A 

SCHVÁLENIE ICH FINANCOVANIA (NA ZÁKLADE ZÁVEROV ZO 

ZASADNUTIA ObZ KONANÉHO DŇA 7. MARCA 2019) 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce podrobne vysvetlila prítomným poslancom celý priebeh investície 

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie smer cintorín“ od zadania objednávky až po súčasný 

stav.  

Parkovisko, resp. spevnená plocha pri cintoríne mala byť riešená v budúcom období a to 

najlepšie, prostredníctvom dotačných zdrojov, alebo podľa výsledku hospodárenia obce.  

Vzhľadom k tomu, že práve prebieha rekonštrukcia miestnej komunikácie smerom cintorín 

a obec disponuje finančnými zdrojmi, ktoré získala na preplatkoch za energie, na výjazdovom 

zastupiteľstve starostka navrhla, aby sa spevnili plochy pri cintoríne a pri p. Slimákovej, p. 
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Osifovi a záhrade p. Pigulovej  a tak by jednak vznikli nové parkovacie miesta a zviedla by sa aj 

časť vody, ktorá by nepoškodzovala novo vybudovanú miestnu komunikáciu.  

Dňa 7. 3. 2019 bola starostka poverená dať vypracovať cenovú kalkuláciu na uloženie 

makadamu v hrúbke 30 cm. Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ cenovú kalkuláciu predložil 

v alternatívach, je potrebné vybrať jednu – najvhodnejšiu. 

1. alternatíva 20 cm makadam, plocha 300 m2  3 369,46 € (po odpočítaní  nezrealizovaných 

prác) 

2. alternatíva 25 cm makadam, plocha 300 m2  3 970,66 €(po odpočítaní nezrealizovaných 

prác) 

3. alternatíva 30 cm makadam, plocha 300 m2  4 499,86 €(po odpočítaní nezrealizovaných 

prác) 

 

Ušetrené finančné prostriedky na energiách sú vo výške 4 571,00 €. Z týchto prostriedkov bude 

financovaná vybraná alternatíva.  

Poslanci si po vzájomnej diskusii vybrali pôvodnú alternatívu, t. j. v hrúbke 30 cm s postupným 

vrstvením frakcii.  

 

 

Návrh na uznesenie č. 229/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e  

a) práce naviac na stavbe „Rekonštrukcia miestnych komunikácií smer cintorín“ 

v celkovom objeme 4 571,00 € (po odpočítaní nezrealizovaných prác) 

b) financovanie prác naviac z ušetrených finančných prostriedkov nasledovne : 

1. preplatok za energie za rok 2018    2 065,00 € 

2. nižšie preddavky na energie v roku 2019 (MŠ)  1 202,00 € 

3. nižšie preddavky na energie v roku 2019 (obec)  1 304,00 € 

u k l a d á 

vyššie uvedené zmeny zapracovať do rozpočtu a predložiť na najbližšie zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

   

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan 

Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

5. RÔZNE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka obce   
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Zápis z rokovania: 

 

1. Dňa 13.3.2019 sa za účastí zhotoviteľa, stavebného dozoru, poslanca obecného 

zastupiteľstva a starostky obce uskutočnil kontrolný deň na stavbe Rekonštrukcia 

miestnych komunikácii smer cintorín.  

 

Zo strany obce boli vznesené nasledujúce požiadavky: 

a) osadenie priekopového žľabu – naviac 5 m , z dôvodu, aby stekajúca voda z cesty 

nezatekala poza žľab – zhotoviteľ súhlasí 

b) napojenie prepadu z vodojemu na novovybudovanú odvodňovaciu priekopu – 

zhotoviteľ súhlasí 

c) plochu pri cintoríne dať do pôvodného stavu – zhotoviteľ si ju upravil v čase 

rekonštrukcie, aby mal lepší prístup k odvodňovacej priekope – zhotoviteľ súhlasí  

d) vyčíslenie nákladov na spevnené plochy pri cintoríne a od  p. Slimákovej až po 

záhradu p. Pigulovej – termín do 14. 3. 2019 – zhotoviteľ súhlasí 

 

2. Starostka sa stretla s projektantom ohľadom rekonštrukcie miestnej komunikácie 

a vybudovanie odvodňovacej priekopy smer p. Lukčík. 

Alternatíva, ktorú navrhli poslanci na výjazdovom zasadnutí zasahuje do pozemkov 212 

súkromných vlastníkov, pozemkov SPF a pozemku obce . Prekážku tvorí aj cesta III. 

triedy, ktorú spravuje PSK.  

Následne sa starostka  stretla s Ing. Petríkom na stavebnom úrade. Ten potvrdil, že pre 

vydanie stavebného povolenia je potrebné predložiť vzťah k pozemkom, cez ktoré 

prechádza plánovaná stavba. To znamená, súhlas všetkých vlastníkov.  

Vzhľadom k tomu, že na danú stavbu žiadala obec dotáciu z rezervy predsedu vlády, 

starostka dáva na zváženie, či predsa len nezvoliť tú druhú alternatívu a odvodňovaciu 

priekopu viesť v telese cesty – miestnej komunikácie, ktorú plánujeme rekonštruovať , 

prepychom cez miestnu komunikáciu pri kríži a do miestneho potoka. Pozemky patria 

obci a Slovenskému pozemkovému fondu. Po rokovaní s pozemkovým fondom bol daný 

prísľub, že na základe žiadosti obce a predloženia PD , pozemkový fond bezodplatne 

prevedie daný pozemok na obec.  

 

3. Od pondelka VSD prostredníctvom zhotoviteľa stavby začala s výkopovými prácami 

súvisiacimi s výmenou stĺpov elektrického vedenia. Asi rok pred samotnou realizáciou 

doručil projektant každému, na koho pozemku stojí stĺp tlačivo, na ktorom mal vlastník 

pozemku vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas s preložením existujúceho stĺpa na miesto vedľa 

neho.  

Veľa občanov tomuto tlačivo nevenovalo dostatočnú pozornosť a teraz sa obracajú na 

starostku, že oni stĺp na svojom pozemku nechcú.  

Vzhľadom k tomu, že nevzniesli svoju požiadavku v čase prípravy projektovej 

dokumentácie , projektant vypracoval PD s osadím stĺpov na existujúcich pozemkoch.  

4. Zo strany členov klubu dôchodcov bola vznesená požiadavka, aby sa na Majáles pozval 

Sabinovčan, resp. Čavargoše, v ktorých tancuje aj náš mladý spoluobčan. Starostka 
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zisťovala ceny: za vystúpenie  600,00 € ( možná ešte nejaká zľava ) + ozvučenie, ktoré 

stojí 300,00 €. Vzhľadom k tomu, že je to vysoká suma, starostka navrhla, aby sme ich 

toho roku vynechali a na druhý rok požiadali o dotáciu na podporu folklóru. Ak budeme 

úspešný, tak ich pozveme.  

5. Vzhľadom k tomu, zamestnanec ktorý zabezpečuje prípravu volebnej miestnosti je PN, 

obrátila sa starostka na poslancov s požiadavkou pomoci pri príprave volebnej 

miestnosti ( prevoz stolov a stoličiek).   

 

 

6. DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 

Zápis z rokovania: 

Poslanec Ladislav Futej navrhol, či by nebolo vhodnejšie, aby si napojenie prepadu z vodojemu 

na novovybudovanú odvodňovaciu priekopu urobila VVS sama alebo privolať pracovníka, 

ktorý by pripojenie odobril. Predišlo by sa tým prípadným komplikáciám. 

 

7. ZÁVER 

 

 Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na mimoriadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude vo štvrtok 28. marca 2019. 
Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva . 
 

V Jakubovej Voli  14.03.2019 

Zapísal: Mgr. Ivan Minárik 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Peter Ďuriš   .......................................................... 

 

    Ing. Stanislav Rimský  .......................................................... 

 

    

 

 

 

 

 

       Ing. Magdaléna Sasaráková 

                     starostka obce 


