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J

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

            
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli,  
ktoré sa uskutočnilo dňa 17. júna  2019 o 18 00 hod.  

 
 
 

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

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Ing. Peter Ďuriš Poslanec prítomný 18 00 hod. – 20 00 hod 

Ladislav Futej  Poslanec prítomný 18 00 hod. – 20 00 hod 

Ing. Vladimír Mačo Poslanec prítomný  18 00 hod. – 20 00 hod 

Mgr. Ivan Minárik Poslanec prítomný 18 00 hod. – 20 00 hod 

Ing. Stanislav Rimský Poslanec prítomný 18 00 hod. – 20 00 hod 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 18 00 hod. – 20 00 hod 

Ing. Alžbeta Semanová  
hlavná kontrolórka 

obce 
prítomná 

18 00 hod. – 19 20 hod 

Mgr. Štefánia Haviarová zapisovateľka prítomná 18 00 hod. – 19 20 hod 

 
  
 
Priebeh rokovania 
 

1. OTVORENIE ZASADNUTIA  
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   
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Zápis z rokovania: 

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. Prítomná bola aj 
hlavná kontrolórka obce Ing. Alžbeta Semanová. 

Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom zasadnutia. 
K navrhovanému programu nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky. 
 
Návrh na uznesenie č. 240/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s c h v a ľ u j e 
 
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli zo dňa 17.06.2019 v tomto 
znení: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 
zákona o sociálnych službách – Seniorvital, n. o.  Sabinov 

6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 a rozpočtové opatrenie č. 6/2019 – presuny medzi 
položkami a povolené prečerpanie rozpočtu 

7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019 a odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra k navrhovanej zmene 

8. Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2018   

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 

Správa audítorky k ročnej účtovnej závierke za rok 2018  

9. Rôzne  

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Záver 

 
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. 
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2. URČENIE ZAPISOVATE ĽA A OVEROVATE ĽOV ZÁPISNICE 
 

Predkladatelia: 
Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 

Za zapisovateľku bola starostkou obce určená pracovníčka obecného úradu Mgr. 
Štefánia Haviarová a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Peter Ďuriš a Mgr. 
Ivan Minárik. 

 
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 Ma čo 
 
Návrh na uznesenie č. 241/2019 
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 Ma čo 
 
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. KONTROLA PLNENIA UZNESENÉ 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Alžbeta Semanová kontrolórka obce   
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Zápis z rokovania: 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 4. apríla 2019 bolo prijaté uznesenie       
č. 239/2019, ktoré ukladalo starostke vyzvať občanov k predloženiu svojich pripomienok 
k zmenám územného plánu obce. Termín na podávanie návrhov k spracovaniu zmien 
a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Jakubova Voľa bol do 31.05.2019 a oblasťou zmien 
a doplnkov boli plochy bývania.  
Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že uznesenie je splnené, občania boli vyzvaní 
k podávaniu návrhov a k 31.05.2019 nikto z občanov návrh nepodal. 
 
Návrh na uznesenie č. 242/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
b e r i e   n a   v e d o m  i e 
 
správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 

 
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. ŽIADOSŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PREVÁDZKU POSKYTOVANEJ 
SOCIÁLNEJ SLUŽBY PODĽA § 75 ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH – 
SENIORVITAL, N.O. SABINOV 
 

Predkladatelia: 
Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 
Zápis z rokovania: 
Od 1.1.2018 zákon o sociálnych službách uložil obci povinnosť poskytovať finančný príspevok 
neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na klienta, ktorý je umiestnený v ich zariadení 
a má trvalý pobyt v obci. 
O vyššie uvedený finančný príspevok obec požiadalo zatiaľ jedno zariadenie a to 
SENIORVITAL Sabinov, n. o., v ktorom má obec umiestnených 4 občanov. 
Obec pri výpočte výšky príspevku postupovala podľa odseku §77 ods. 8, písm. e) zákona 
o sociálnych službách, teda podľa skutočných bežných výdavkov a skutočne dosiahnutých 
príjmov neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok. Podľa 
podkladov, ktoré poskytol neverejný poskytovateľ, rozdiel medzi príjmami a ekonomicky 
oprávnenými nákladmi v prepočte na jeden mesiac a jedného klienta je vo výške 11,60 Eur. 
Obec navrhuje výšku finančného príspevku na prevádzku poskytovateľovi sociálnej služby vo 
výške 12,00 Eur na 1 osobu na 1 mesiac 
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Návrh na uznesenie č. 243/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
výšku finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 zákona 
o sociálnych službách pre Seniorvital, n.o. Sabinov a to vo výške 12,00 Eur na 1 osobu na 1 
mesiac 

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. 
 
 

6. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA Č. 5/2019 A 6/2019 – PRESUNY MEDZI 
POLOŽKAMI A POVOLENÉ PRE ČERPANIE ROZPOČTU 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
 
Zákon o rozpočtových pravidlách umožňuje subjektom verejnej správy v rámci rozpočtového 
roka vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.  
Obec od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva vykonala dve rozpočtové opatrenia a to 
presunom medzi jednotlivými položkami a povoleným prekročením výdavkov v súvislosti 
s vyššími príjmami – dotáciami. Celkový rozpočet sa navýšil iba o položky, ktoré obecné 
zastupiteľstvo neschvaľuje a to o dotácie zo ŠR – životné prostredie, voľby do Európskeho 
parlamentu, voľby prezidenta SR, dotácie na rekonštrukciu kultúrneho domu a dotáciu na 
rekonštrukciu MK a vybudovanie odvodňovacieho kanála. 
 
 
Návrh na uznesenie č. 244/2019 
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. 5/2019 a 6/2019 – presuny medzi položkami a povolené prečerpanie 
rozpočtu 
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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. 
 

7. ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 7/2019  
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Zápis z rokovania: 
Rozpočet na rok 2019 bol schválený ako vyrovnaný a v čase jeho zostavovania sa vychádzalo 
z výšky podielovej dane v roku 2018. Rozpočet bol zmenený (navýšený) rozpočtovým 
opatrením č. 4/2019, ktoré bolo schválené uznesením č.235/2019 zo dňa 4.4.2019. 
Rozpočtové opatrenie č. 7 nenavyšuje celkový rozpočet, iba vykonáva presun medzi 
jednotlivými položkami. Keďže sa jedná o vyššie sumy, starostka predložila daný materiál na 
schválenie obecnému zastupiteľstvu.  
 
Navrhovaná zmena  je spracovaná na základe týchto potrieb: 

• povinnosť obce poukázať neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb finančný 
príspevok na klientov, ktorí sú u neverejného poskytovateľa umiestnení a ktorí majú 
trvalý pobyt v obci (bod č. 5) 

• potreba zamestnať človeka na zabezpečenie prác, ktoré súvisia s čistotou a údržbou 
obce, ale aj údržbou budov vo vlastníctve obce ( cez projekt úradu práce) 

• potreba navýšenia poistenia majetku, z dôvodu zmeny zákona ( daň z poistného) 
 
V mesiaci máj skončil pracovný pomer občanovi, ktorý bol zamestnaný cez projekt úradu práce 
na činnosti súvisiace s čistotou obce. V súčasnosti zostali už iba dvaja občania, aj to iba na 32 
hodín mesačne, ktorí nedokážu zabezpečiť potrebné úlohy. O prácu prejavil záujem uchádzač 
o zamestnanie zo Sabinova a tak obec v máji podala žiadosť na úrad práce o poskytnutie 
finančného príspevku.  Výsledok schvaľovania by mal byť známy okolo 20. júna.  Úrad práce 
na daného zamestnanca mesačne prispieva vo výške 85 % z celkovej ceny práce, max. 798 €. 
Zvyšok je potrebné pokryť z rozpočtu obce. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné spoluúčasť 
obce zapracovať do rozpočtu.  
 
Návrh na uznesenie č. 245/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 
s c h v a ľ u j e 
 
návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2019 Rozpočtovým opatrením č. 7/2019: 
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HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE ROZPOČET 2019 
v EUR po zmene 

100 Daňové príjmy 159.323,00 

200 Nedaňové príjmy 8.051,00 

300 Granty a transfery 207.936,62 

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 57.408,25 

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

 PRÍJMY SPOLU: 432.718,87 

600 Bežné výdavky  168.289,87 

700 Kapitálové výdavky 259.229,00  

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

 VÝDAVKY SPOLU: 432.718,87 

 

 
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. 
 

8. ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE JAKUBOVA VO ĽA ZA ROK 2018. STANOVISKO 
HLAVNEJ KONTROLÓRKY K ZÁVERE ČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2018. 
SPRÁVA AUDÍTORKY K RO ČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2018. 

 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018 
„Výsledok hospodárenia obce Jakubova Voľa za rok 2018 sa odvíjal od dosiahnutých celkových 
príjmov a výdavkov. Výsledkom hospodárenia je prebytok vo výške 52 519,44 €. V zmysle 
ustanovenia § 16, ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10, ods. 3, písm. a/ a b/ 
citovaného zákona z prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky vo výške 28 500 € a preddavky 
na potraviny vo výške 262,25 €.  
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Výsledok hospodárenia za rok 2018 po odrátaní vyššie uvedených a zdôvodnených čiastok je vo 
výške 24 049,06 €. Na základe návrhu uznesenia sa táto čiastka prevedie do rezervného fondu 
obce .   
Konštatujem, že záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2018 bol v súlade s § 9, ods. 3 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zverejnený 
na vývesnej tabuli Obecného úradu 15 dní pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva.  
Vyhodnotením hospodárenia obce Jakubova Voľa za rok 2018 môžem konštatovať, že splnilo 
svoje základné poslanie zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh a zámery 
rozpočtu v plnej miere realizovať. Vzhľadom na vyššie uvedené, odporúčam Obecnému 
zastupiteľstvu záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2018 schváliť bez výhrad .“ 
 

Správa audítorky k ročnej závierke za rok 2018 
„Na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, 
že obec Jakubova Voľa konala v súlade s požiadavkami zákona  o rozpočtových pravidlách.“ 
 
Návrh na uznesenie č. 246/2019 
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 hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2018 
2. správu nezávislej audítorky z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2018 

a 
s c h v a ľ u j e  
 

1. celoročné hospodárenie obce Jakubova Voľa za rok 2018 bez výhrad 
2. odvod prebytku hospodárenia obce za rok 2018 vo výške 24.049,06 Eur do rezervného 

fondu 
3. použitie prebytku hospodárenia na kapitálové výdavky 

 
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. 
 

9. RÔZNE 
 
Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková Starostka obce   
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Zápis z rokovania: 
 
V tomto bode informovala starostka poslancov o činnostiach úradu od posledného 
zastupiteľstva a to: 

Kolaudácia stavby Rekonštrukcia miestnych komunikácii smer cintorín – Kolaudácia sa 
konala 21.5.2019 a nezúčastnila žiadna zo  zainteresovaných organizácii aj napriek tomu, že 
oznámenie im bolo zaslané. Zo strany zhotoviteľa boli predložené doklady v zmysle stavebného 
povolenia. Zo strany obce je ešte potrebné doložiť porealizačné zameranie, nakoľko sa 
katastrálny úrad určitý čas GP podľa nového nariadenia ÚGKK nemohol overovať. Po overení 
GP na katastri obec ešte vypracuje zmluvu o zriadení vecného bremena, pretože časť miestnej 
komunikácie prechádza cez súkromný pozemok. Obec medzi cintorínmi zároveň osadila 
závoru, aby sa zabránilo prejazdu ťažkých áut a ničeniu nového asfaltu.  
Podanie žiadosti o poskytnutie dodatočnej lehoty na splnenie zmluvných podmienok – 
adresované Východoslovenskej  distribučnej spoločnosti  - z dôvodu prerušenia územného 
konania k stavbe IBV k Rožkovanom.  
V zmysle vyššie uvedenej zmluvy mala obec v termíne do marca 2019 dodať 
Východoslovenskej distribučnej spoločnosti právoplatné stavebné povolenie na stavbu IBV 
k Rožkovanom, na základe ktorej by VSD na svoje náklady zrealizovala vybudovanie NN, VN 
a trafostanice pre IBV k Rožkovanom.  
Vzhľadom k tomu, že na základe nesúhlasného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu 
bolo územné konanie zastavené, obec žiadala VSD o predĺženie lehoty na splnenie uvedených 
podmienok a to do 31. 3. 2020.   
Opätovné podanie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia IBV k Rožkovanom – obec 
opätovne zaslala žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii dotknutým orgánom. Do 
termínu podania žiadosti sa vyjadrili všetci okrem Slovenského pozemkového fondu, ktorý si 
vyžiadal doklady na doplnenie žiadosti. Do samotného konania obec ešte musí predložiť súhlas  
vlastníkov pozemkov, cez ktoré daná stavba bude realizovaná, že súhlasia s jej výstavbou.  
Zrealizovanie bezplatného pripojenia na kanál a vodu  - akcia NAPOJME SA.  
V rámci projektu bolo zrealizovaných 20 vodovodných a 10 kanalizačných prípojok. Trom 
žiadateľom prípojky neboli zrealizované z dôvodu nevyhovujúcich technických podmienok. Tí, 
ktorí neboli pripojení mali šancu pripojiť sa bezplatne. Obec na základe údajov z VVS bude 
vyzývať tých občanov, ktorí nie sú pripojení na kanál, aby preukázali, ako a kde likvidujú 
odpad.  
Oznámenie o neschválení dotácie na výstavbu detského ihriska v areáli materskej školy – 
10. mája 2019 bolo obci oznámené, že predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na vybudovanie detského ihriska v areáli materskej školy vo výške 
11 838 Eur nebola schválená.  
Katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte - v januári 2019 oznámil obci 
Katastrálny úrad začatie konania o oprave chyby v katastrálnom operáte. Obec žiadala 
zdôvodnenie uvedeného úkonu, na základe ktorého parcela registra C KN č. 296/6 (cesta cez 
most pri zastávke autobusu) nemá patriť obci (ako doteraz bolo uvedené v katastri), ale 
pozemkovému fondu. Zdôvodnenie – pri zápise GP  v roku 2012 došlo k chybe v zápise.  
Tá istá chyba bola aj pri zápise parcely C KN č. 278/2 (cesta okolo súpisného čísla 1).  
Porada k odpadom – Marius Pedersen – 13. júna 2019 sa starostka obce zúčastnila porady, 
ktorú organizovala zberová spoločnosť Marius Pedersen. Hlavným bodom bolo zhodnotenie 
roku 2018 z pohľadu úrovne triedenia odpadu a následne vplyvu na výšku poplatku za uloženie 
komunálneho odpadu. Hlavnou témou  porady bolo  zamerať sa na osvetu, ako predchádzať 
vzniku odpadu, ale aj ako správne triediť. 
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V nadväznosti na vyššie uvedenú poradu, starostka navštívila Okresný úrad odbor životného 
prostredia v Sabinove, kde zisťovala, aké podmienky je potrebné splniť pre zriadenie 
kompostoviska v obci (ročná produkcia do 100 ton – iba na základe registrácie). Prvou 
podmienkou je mať pozemok vo vlastníctve, ktorý nie je blízko vodného zdroja. Obec taký 
pozemok nemá.  
V súvislosti s nakladaním s odpadmi je potrebné prepracovať VZN o nakladaní s odpadmi, 
z dôvodu platieb za zberové nádoby  a termínov, kedy občanovi zberová nádoba bude vydaná – 
po koľkých rokoch používania. Taktiež je potrebné upraviť, pre koľkých členov domácnosti je 
určená jedna nádoba.  
Zaslanie upozornenia na povinnosť udržiavať svoje pozemky – starostka obce aj tento rok 
písomne vyzývala vlastníkov pozemkov, ktoré neboli v tomto období dostatočne udržiavané. 
Neudržiavané a zaburinené pozemky a presahujúce konáre stromov nie sú dobrou vizitkou ani 
pre ich vlastníkov, a taktiež ani pre obec. Vlastníci boli vyzvaní, aby zabezpečili kosenie, 
údržbu a úpravu pozemkov tak, aby nedochádzalo k porušovaniu platných právnych predpisov, 
ako aj zhoršovaniu životného prostredia a ohrozovaniu zdravia obyvateľov obce.  
Zaslanie žiadosti o odstránenie brehových porastov Slovenskému vodohospodárskemu 
podniku – obec zaslala žiadosť o údržbu brehových porastov na drobnom vodnom toku Kohút 
a Toryse. Dreviny dorastajú do veľkých rozmerov, pri nepriaznivom počasí dochádza k ich 
lámaniu a padaniu do vodného toku, čím dochádza k nánosom a k zmenšeniu prietoku koryta. 
Odpoveďou bola informácia o postúpení žiadosti do Košíc, odkiaľ obci zatiaľ žiadna odpoveď 
neprišla.  
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ – dňa 14. mája bolo opätovne 
vypísané výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ. Do určeného termínu sa do 
výberového konania nikto neprihlásil. Od 1.7.2019 bude opätovne poverená riadením Daša 
Alexiová.  
Doplnenie žiadosti Slovenskému pozemkovému fondu - obec podala žiadosť na bezplatný 
prevod pozemkov v správe SPF, cez ktoré bude realizovaná výstavba cyklotrasy Eurovelo 11. 
Vzhľadom k tomu, že na danom pozemku je aj neznámy vlastník, SPF vyžiadal dopracovanie 
znaleckého posudku. Obec dala posudok dopracovať a zaslala na SPF. Neznámeho vlastníka má 
vyhľadať obec, v opačnom prípade pozemok obci prevedený nebude. 
Podpísanie dohody s úradom práce , § 50 j, 85 % prepláca úrad práce  - pozícia školník 
v MŠ  - prijatá občianka z obce a  hlavnou náplňou jej práce je upratovanie v MŠ a starostlivosť 
o školský dvor. 
Osadenie betónových odvodňovacích rúr na konci obce smerom k Rožkovanom  - 
vzhľadom k tomu, že súkromný vlastník odpredal pozemok, ktorý slúžil ako cesta na  výstavbu 
rodinného domu, obec bola nútená vytvoriť priestor, kde bude možné otočiť sa autom 
a v nevyhnutných prípadoch prejsť smerom k Toryse. Do existujúcej priekopy bolo osadených 
8  ks betónových rúr, čím sa vytvorila spevnená plocha na otáčanie. 
V súvislosti s často sa opakujúcimi prípadmi zlej navigácie, ktorá kamióny zavedie na ulicu 
smerom k Rožkovanom (kde sa s kamiónom už nedá otočiť), dá obec vyrobiť informačnú 
tabuľu a osadí ju hneď ešte pred vstupom do dediny. Najideálnejšie miesto je za mostom, 
smerom do dediny tak, aby mali možnosť otočiť sa na ceste smerom k hospodárskemu dvoru. 
Rozhodnutie o umiestnení optického kábla – 16. mája 2019 bolo obci doručené rozhodnutie 
Stavebného úradu v Sabinove o umiestnení optického kábla. 
Reklamácia – vady na revitalizácii centra obce  - v rámci reklamácie boli dve požiadavky 
uznané. Reklamácia sadania dlažby pred úradom uznaná nebola, nakoľko podľa dodávateľa, 
sadanie dlažby nie je spôsobené nekvalitou vykonaných prác, ale vykonávaním iných prác, nie 
ich pracovníkmi a to súbežne v tom období, keď sa realizovala revitalizácia obce. Zároveň 
argumentovali tým, že táto plocha nie je určenia na prejazd ťažkých áut.  
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Podávanie návrhov zmien a doplnkov do územného plánu obce - 4. apríla  2019 bolo prijaté 
uznesenie č. 239/2019, v ktorom bol stanovený termín na podávanie návrhov zmien a doplnkov 
do územného plánu a to 31. mája 2019. Do uvedeného plánu zo strany občanov nebol podaný 
žiadny návrh. Zo strany poslancov bol podaný návrh Mgr. Ivana Minárika, ktorý chce 
zapracovať do územného plánu obce multifunkčné ihrisko. 
Zrealizované akcie obce v mesiaci máj a jún 2019: 

1. svätenie sochy sv. Floriána  a zástavy  
2. tvorivé dielne pred Dňom matiek 
3. kultúrna akcia Deň matiek  
4. Májová veselica 
5. Deň detí na letisku v Prešove (spolu s deťmi a učiteľkami z MŠ) 
6. diakónska vysviacka v Spišskej Kapitule 

 

10. DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 
Zápis z rokovania: 
 
Do diskusie sa zapojili všetci poslanci a diskutovali o možných úpravách, zmenách a doplnkoch 
do územného plánu. Keďže má každý poslanec na tieto zmeny a doplnky svoj názor a nevedeli 
sa jednohlasne zhodnúť na zmenách, navrhli, aby tomuto bodu bolo venované samostatné 
zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
Starostka navrhla, aby sa v treťom júlovom týždni konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva,  
ktorého hlavnými bodmi bude prezentácia návrhu zápisu do kroniky a zmeny a doplnky do 
územného plánu obce. S uvedeným návrhom súhlasili všetci poslanci.  
 

11. ZÁVER 
 

 Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
V Jakubovej Voli  21.06.2019 
Zapísala:  Mgr. Štefánia Haviarová 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Ďuriš  .......................................................... 
 
    Mgr. Ivan Minárik .......................................................... 
    
 
 
 
 

 
Ing. Magdaléna Sasaráková v.r. 
                 starostka obce 


