
S t r a n a  1 | 12 
 

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 14. 12. 2020 o 17 00 hod. 

 

 

Miesto konania:    Sála kultúrneho domu 

 

 

Prezenčná listina:  

 

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Ing. Peter Ďuriš Poslanec prítomný 17 00 hod. – 18 00 hod 

Ladislav Futej  Poslanec prítomný 17 00 hod. – 18 00 hod 

Ing. Vladimír Mačo Poslanec prítomný  17 00 hod. – 18 00 hod 

Mgr. Ivan Minárik Poslanec prítomný 17 00 hod. – 18 00 hod 

Ing. Stanislav Rimský Poslanec prítomný 17 00 hod. – 18 00 hod 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 17 00 hod. – 18 00 hod 

Ing. Alžbeta Semanová  
hlavná kontrolórka 

obce 
prítomná 

17 00 hod. – 18 00 hod 

  

Priebeh rokovania 

 

1. OTVORENIE ZASADNUTIA  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková 

 
starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli otvorila a viedla starostka obce            

Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala všetkých prítomných. Starostka konštatovala, že 

počet prítomných poslancov je päť a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
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Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom. K navrhovanému 

programu nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie č. 327/2020 zo dňa 14.12.2020 

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  v tomto znení: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2021 

6. Zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 11/2020, 13/2020, 14/2020 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 

11/2020, 13/2020, 14/2020 

7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2020 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 

15/2020 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubova Voľa č. 36/2020 o miestnych 

daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Jakubova Voľa č. 10/2015 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce 

10. Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023 

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubova Voľa č. 37/2020 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školského zariadenia so sídlom 

na území obce Jakubova Voľa na rok 2021 

12. Návrh na schválenie zámeru obce Jakubova Voľa previesť nehnuteľný majetok obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle  §9a ods. 8, písm. e) zákona  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou zámeny 

pozemkov. 

13. Rôzne  

14. Diskusia a interpelácia poslancov 

15. Záver 
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Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. 

Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik 

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 Mgr. Ivan Minárik a za overovateľov 

zápisnice boli určení poslanci Ing. Vladimír Mačo a Stanislav Rimský. 
 

 

3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Do návrhovej komisie bol navrhnutý poslanec: Ing. Peter Ďuriš.  

 

Návrh na uznesenie č. 328/2020 zo dňa 14.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e  

 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Ďuriš 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. 

Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 
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4. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Alžbeta Semanová  hlavná kontrolórka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Hlavná kontrolórka obce predniesla úlohy, ktoré vyplynuli starostke obce z minulého 

rokovania:  

1. vypracovať návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady so zapracovanou zmenou – návrh je súčasťou dnešného 

programu. 

2. oznámiť žiadateľovi o prístupovú cestu, aby doložil návrh alebo projekt pre realizáciu 

prístupovej cesty k jeho pozemku – oznámenie bolo odoslané, žiadateľ sa zatiaľ nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie č. 329/2020 zo dňa 14.12.2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 

berie na vedomie  

 

správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva  v Jakubovej Voli 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. 

Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

5. NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA 

ROK 2021 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Alžbeta Semanová  hlavná kontrolórka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Hlavná kontrolórka obce predniesla svoj návrh kontrolnej činnosti na rok 2021, v ktorej 

sa zameriava na: 

1. Kontrola pokladničných dokladov, 

2. Kontrola riešenia a vymáhania daňových nedoplatkov, 

3. Kontrola čerpania rozpočtu, 

4. Ostatná kontrolná činnosť, 

5. Ostatná konzultačná činnosť. 

Žiaden s poslancov nemal doplňujúci návrh ku kontrolnej činnosti. 
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Návrh na uznesenie č. 330/2020 zo dňa 14.12.2020 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

s ch v a ľ u j e 

  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubova Voľa na rok 2021 

 

 Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. 

Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

6. ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝMI OPATRENIAMI č. 11/2020, 13/2020, 

14/2020. STANOVISKO HLAVJE KONTROLÓRKY K ZMENE ROZPOČTU 

ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM č. 11/2020, 13/2020, 14/2020 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  starostka obce   

 

 

Zápis z rokovania 

 Starostka obce oboznámila prítomných so zmenami rozpočtu, ktoré sa vykonali 

presunmi medzi položkami. Hlavný dôvod zmien v rozpočte boli výdavky na organizáciu 

testovania COVID-19. Z prvého kola bola obci preplatená suma 808,- € zo žiadaných 1200,- €. 

Z ďalších kôl boli obci preplatené všetky výdavky v sume 2664,- €. 

K rozpočtovým opatreniam sa vyjadrila i hlavná kontrolórka, konštatovala tiež, že výška 

rozpočtu obce ostáva nezmenená.  

Žiaden z poslancov nemal doplňujúce otázky. 

 

Návrh na uznesenie č. 331/2020 zo dňa 14.12.2020 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

b e r i e     n a      v e d o m i e 

a)  stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu rozpočtovými opatreniami č . 11/2020,     

     13/2020 a 14/2020 

b)   zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 11/2020, 13/2020 a 14/2020  
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Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. Peter Ďuriš, Ing. 

Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

7. NÁVRH ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM č. 15/2020 a 

STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K ZMENE ROZPOČTU 

ROZPOČTOVÝMI OPATRENIAMI č. 15/2020 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  starostka obce   

 

Zápis z rokovania 

 Starostka obce informovala prítomných poslancov o rozpočtom opatrení č.15/2020 

týkajúce sa práce naviac, ktoré vznikli pri odvodňovacích prácach  v okolí KD. Práce vznikli pri 

stabilizácii rohu budovy, ktorý sa pri nesúdržných základoch zosypal. Suma vykonaných prác 

tvorí sumu 5742,86 €. Zhotoviteľ je ochotný 1000,- € nefakturovať, čím sa výsledná suma 

stanovila na 4742,86 €.  

Stanovisko hlavnej kontrolórky: firma realizujúca stavu odvodnenia KD žiada o doplatok, ktorý 

jej vznikol mimo rozpočtu plánovaného pri verejnom obstarávaní. Výdavky vznikli pri 

havarijnom stave, ktorý nastal pri destabilizácii rohu budovy. Je na rozhodnutí poslancov či 

firme schváli preplatenie týchto prác, ktoré vznikli mimo rozpočtového plánu.  

Ing. Mačo má za to, že sú to neoprávnené finančné náklady. Zhotoviteľ má znášať náklady, 

ktoré mu vznikli pri realizácií prác. Pred začiatkom stavby za účasti projektanta si mal realizátor 

prác z akých materiálov je stavba postavená, ako aj skontrolovať vnútorné priestory pivnice 

a upozorniť na možný vznik poškodenia stavby, ktorú išiel odvodňovať. 

Pán Futej sa dotazoval ako je to so zárukou, či platí aj na tie práce naviac? Starostka mu 

odpovedala, že by to malo tak byť, keďže je vystavená faktúra aj za tieto práce. 

Mgr. Minárik nie je stotožnený s mierou zavinenia na oboch stranách. Ťažké je rozhodnúť kto 

zapríčinil nestabilitu rohu, či to bolo zavineným zhotoviteľa pri výkopových prácach alebo bol 

roh nestabilný už niekoľko rokov. 

Starostka obce navrhla prípadné stretnutie na vysvetlenie a objasnenie prác, ktoré súviseli 

s prácami vykonanými so stabilizáciou rohu budovy KD. 
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Návrh na uznesenie č. 332/2020 zo dňa 14.12.2020 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

b e r i e   n a    v e d o m i e  

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2020 

s ch v a ľ u j e  

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2020 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  2 Ing. Peter Ďuriš, Ing. Stanislav Rimský  

Proti  1 Ing. Vladimír Mačo, 

Zdržal sa  2 Mgr. Ivan Minárik, Ladislav Futej 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

8. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE JAKUBOVA 

VOĽA Č. 36/2020 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTOM POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

Zápis z rokovania: 

 Starostka obce informovala poslancov o návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe výsledkov rokovania 

z predošlého zastupiteľstva. Na predošlom zasadnutí bol navrhnutý poplatok 12,00 € na 

osobu/rok. Hlavná kontrolórka upozornila, že presná výška poplatku je 12,09 € na osobu a rok, 

keďže podľa zákona sa vypočítava suma na osobu a deň, čo v prípade obce Jakubova Voľa je 

0,0329 €. 

Pán Futej by ocenil iniciatívu zo stany vývozu Marius Pedersen zameranú na osvetu v triedení 

odpadov. Potrebné je opätovné pripomenutie nutnosti separovania odpadov. 

 

Návrh na uznesenie č. 333/2020 zo dňa 14.12.2020 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

s ch v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubova Voľa č. 36/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 18/2015  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. 

Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik 

Proti  0  

Zdržal sa  0  
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Uznesenie bolo schválené. 

9. ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z ROZPOČTU 

OBCE V ZMYSLE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE 

JAKUBOVA VOĽA č. 10/2015 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ 

Z ROZPOČTU OBCE 

 

Zápis z rokovania 

 Do podateľne Obecného úradu boli doručené 3 žiadosti o dotáciu od obce. Žiadosti boli 

doručené od TJ Sokol Jakubova Voľa – futbalový oddiel, TJ Sokol Jakubova Voľa – 

stolnotenisový oddiel, Jednoty dôchodcov na Slovensku – klub Jakubova Voľa. Starostka obce 

na základe dostupných informácii o výške podielovej dane na rok 2021, ktorá nie je pre obce 

priaznivá, podala návrh na poskytnutie 30% z požadovanej výšky dotácie pre všetky žiadajúce 

subjekty. Ak bude výška podielovej dane v priebehu roku 2021 vyššia, môžu sa požiadavky 

opäť prerokovať a dotácie zapracovať do rozpočtu v plnej výške. Žiaden z poslancov nemal 

k tomuto bodu otázky. 

 

Návrh na uznesenie č. 334/2020 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

s ch v a ľ u j e  

 

poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce v zmysle VZN číslo 10/2015 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce nasledovne: 

Telovýchovná jednota SOKOL Jakubova Voľa – Futbalový oddiel vo výške 720,00 Eur, 

Telovýchovná jednota SOKOL Jakubova Voľa – Stolnotenisový oddiel vo výške 150,00 Eur, 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku - klub Jakubova Voľa vo výške 660,00 

Eur. 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. 

Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 
 

 

10. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2021-2023. STANOVISKO 

HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE NA 

ROKY 2021-2023 

 

Zápis z rokovania 

 Starostka obce predložila návrh rozpočtu na roky 2021-2023. 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce: Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2021 zabezpečuje 

plynulé financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy  len 

za hospodárneho a efektívneho  vynakladania rozpočtovaných prostriedkov.  
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Finančné vzťahy budú realizované prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. 

Obec neplánuje kapitálové výdavky, na krytie ktorých sú potrebné nové návratné finančné 

zdroje. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky  

2022– 2023  je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o 

rozpočtových pravidlách a zásadami na zostavenie rozpočtu.   

Konštatovala, že bolo dodržané ustanovenie § 9 odst.2) zákona NR SR č.369/90 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a obec zverejnila návrh rozpočtu 15 dní pred jeho 

schválením.   Predložený návrh rozpočtu na rok 2021, odporúčila Obecnému zastupiteľstvu v 

uvedenej  podobe schváliť. 

Ing. Ďuriš sa zaujímal o výšku podielovej dane v predošlých rokoch, akú má tendenciu. 

Starostka mu odpovedala, že v tomto roku je podielová daň nižšia oproti roku 2019 a v roku 

2021 bude nižšia ako v roku 2020. Zníženia sú odozvou na krízu, ktorá nastala v celosvetovom 

meradle ako reakcia na COVID-19. Žiaden ďalší poslanec nemal doplňujúce otázky. 

 

Návrh na uznesenie č. 335/2020 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

1. b e r i e   n a     v e d  o m  i e  

 

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 

b) návrh rozpočtu obce  na roky 2022 – 2023 

a 

2. s c h v a ľ u j e  

 

Návrh rozpočtu na rok 2021 bez programového rozpočtu nasledovne: 

 

HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE ROZPOČET 

2020 v EUR 

100 Daňové príjmy 147 080,00 

200 Nedaňové príjmy 2 195,00 

300 Granty a transfery 462 210,90 

400 Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 93 121,44 

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

 PRÍJMY SPOLU: 704 607,34 

600 Bežné výdavky  169 221,00 

700 Kapitálové výdavky 535 386,34  

800 Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 0,00 

 VÝDAVKY SPOLU: 704 607,34 

 

 

 

 

 



S t r a n a  10 | 12 
 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. 

Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

11. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE JAKUBOVA 

VOĽA č. 37/2020 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY 

MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ 

OBCE JAKUBOVA VOĽA NA ROK 2021 

 

Zápis z rokovania 

 Východiskom pre stanovenie výšky dotácie je chválený rozpočet na príslušný 

kalendárny rok. Pri zmene rozpočtu je potrebné upraviť aj VZN. Rozpočtované výdavky na 

materskú školu sa ponížia o príjmy od rodičov a o dotáciu na predškolákov. Výsledok sa vydelí 

počtom detí navštevujúcich materskú školu. 

Rozpočtované výdavky na školskú jedáleň sa ponížia o príjmy zo stravného a o dotáciu na 

stravu poskytovanú úradom práce. Výsledok sa vydelí počtom stravníkov.  

Dotácia na prevádzku materskej školy je stavená na 4403,75 €. 

Dotácia na prevádzku jedálne je stanovená na 1990,87 €. 
 

 

Návrh na uznesenie č. 336/2020 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

s ch v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubova Voľa č. 37/2020 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce 

Jakubova Voľa  na rok 2021 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Ing. 

Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

12. NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU OBCE JAKUBOVA VOĽA 

PREVIESŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA V ZMYSLE  §9A ODS. 8, PÍSM. E) ZÁKONA  Č. 

138/1991 ZB. O MAJETKU OBCÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

FORMOU ZÁMENY POZEMKOV 
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Zápis z rokovania 

 Starostka obce predniesla návrh na schválenie zámeru obce previesť nehnuteľný 

majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec Jakubova Voľa predkladá zámer 

zámeny: obecného pozemku parcelné číslo EKN 407/2 vodná plocha, o výmere 720 m2 , 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Jakubova Voľa, obec Jakubova Voľa, okres Sabinov, 

vedeného Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, zapísaný na liste vlastníctva č. 352,  

 

za pozemky parcelné čísla:  

CKN 309/45 – orná pôda o výmere 480 m2, LV č. 190,  

CKN 309/21 – orná pôda o výmere 634 m2, LV č. 461,  

CKN 304/34 – orná pôda o výmere 62 m2, LV č. 190,  

CKN 305/2 – orná pôda o výmere 153 m2, LV č. 351,  

CKN 309/48 – orná pôda o výmere 66 m2, LV č. 190,  

CKN 304/33 – orná pôda o výmere 1444 m2, LV č. 190, 

vo vlastníctve Ing. Albína Kropucha, Ing. Mariána Kropucha , Ing. Stanislava Kropucha, Márie 

Galovej - Andrezly 

Hodnota pozemku obce bola znaleckým posudkom č. 155/2020, vypracovaným Ing. 

Bartolomejom Turocim, vyčíslená na 110,00 €. Hodnota pozemkov rod. Kropuchovej  bola 

znaleckým posudkom č. 157/2020 , vypracovaným Ing. Bartolomejom Turocim, vyčíslená na 

2 580,00 €. 

Pozemky za zamieňajú bez doplatku. 

Zámerom obce je na týchto parcelách vybudovať infraštruktúru. Takýto návrh bol už skôr 

prerokovaný i s Ing. Albínom Kropuchom zastupujúcim rodinu Kropuchovú, ktorý 

s podmienkami súhlasil. 

V nedeľu 13.12.2020 bol starostke obce doručený email od Ing. Kropucha. Starostka obce 

predmetný email prečítala poslancom. Rodina Kropuchová s predošlým návrhom nesúhlasí 

a požaduje výmenu s doplatkom so strany obce. Ing. Kropuch predložil vlastný návrh s cenou 

pozemkov i rozpis výdavkov, ktoré mu vznikli s vypracovaním geometrického plánu či 

znaleckého posudku. 

Do diskusie sa prihlásil pán Futej, ktorý argumentoval tým, aké má obec náklady 

s vysporiadaním pozemkov, posudkov, zápismi na katastri, vypracovaním územného plánu 

vďaka ktorému rodina Kropuchová môže predávať pozemky na výstavbu. 

Ing. Mačo poukázal na to, že pán Kropuch predal pozemky ako stavebné parcely, pričom na 

liste vlastníctva sú parcely vedené ako orná pôda. Pritom nemá vyriešené inžinierske siete. 

Teraz, keď parcely predal a občania si na nich začali stavať obydlia, požaduje od obce, aby od 

neho kúpila pozemky pre vybudovanie prístupových ciest k pozemkom. 

Mgr. Minárik navrhol informovať občanov, ktorí si kúpili pozemky od pána Kropucha o 

situácii, ktorá nastala. 

Ing. Ďuriš navrhol, aby kupcovia podali obci informáciu za akú cenu im bol predaný 1 m2. 

Poslanci v závere navrhli, aby sa opäť vyvolalo jednanie s Ing. Kropuchom. 

 

Návrh na uznesenie č. 337/2020 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

p o v e r u j e 

 

starostku obce Ing. Magdalénu Sasarákovú osloviť pána Ing. Kropucha zastupujúceho 

vlastníkov predmetných pozemkov na opätovné prejednanie zámeru výmeny pozemkov bez 

doplatku.  
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Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, Mgr. Ivan 

Minárik 

Proti  0  

Zdržal sa  1 Ing. Stanislav Rimský 

 

13. RÔZNE  

Zápis z rokovania 

 Starostka obce sa informoval u poslancov, či u nich nastala zmena zdravotnej poisťovne, 

kvôli vyplácaniu odmien poslancov. 

 

 14. DISKUSIA A INTERPELÁCIA POSLANCOV 

Žiaden z poslancov nemal príspevok do diskusie. 

 

 15. ZÁVER 

Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

V Jakubovej Voli  14.12.2020 

Zapísal:  Mgr. Ivan Minárik   

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Stanislav Rimský .......................................................... 

 

    Ing. Vladimír Mačo   .......................................................... 

    

 

 

 

 

 

Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r. 
                 starostka obce 


