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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 zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 09. 04. 2021 o 18 00 hod. 

 

 

Miesto konania:    Sála kultúrneho domu 

 

 

Prezenčná listina:  

 

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Ing. Peter Ďuriš poslanec Prítomný 18 00 hod. – 18 30 hod 

Ladislav Futej  poslanec prítomný 18 00 hod. – 18 30 hod 

Ing. Vladimír Mačo poslanec prítomný  18 00 hod. – 18 30 hod 

Mgr. Ivan Minárik poslanec prítomný 18 00 hod. – 18 30 hod 

Ing. Stanislav Rimský poslanec prítomný 18 00 hod. – 18 30 hod 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 18 00 hod. – 18 30 hod 

Ing. Alžbeta Semanová  
hlavná kontrolórka 

obce 
neprítomná 

Ospravedlnená 

  

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. Starostka konštatovala, že 

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

Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom. K navrhovanému 

programu nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie č. 350/2021 

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. Žiadosť o vybudovanie optickej siete FTTH Jakubova Voľa – predloženie    

    projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie  

6. Diskusia a interpelácia poslancov  

7. Záver 

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 Ladislav Futej a Ing. Peter Ďuriš. 
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3. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Do návrhovej komisie bol navrhnutý poslanec: Ing. Stanislav Rimský a Ing. Vladimir 

Mačo  

 

Návrh na uznesenie č. 351/2021 

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 Ing. Vladimír Mačo  

 

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. 

 

 

4. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  Starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Nakoľko sa hlavná kontrolórka obce Ing. Semanová ospravedlnila zo  zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, starostka obce konštatovala, že na poslednom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva nebolo prijaté uznesenie, ktoré by ukladalo plnenie úloh.  

  

Návrh na uznesenie č. 352/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   
 

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

 

informáciu o kontrole plnenia uznesení. 
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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 bolo schválené. 

 

 

 

5. ŽIADOSŤ O VYBUDOVANIE OPTICKEJ SIETE FTTH JAKUBOVA VOĽA – 

PREDLOŽENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE ÚZEMNÉ 

ROZHODNUTIE  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

 Starostka obce privítala na zasadnutí konateľa firmy pána Kandráča, ktorá má záujem 

o vybudovanie optickej siete FTTH v obci Jakubova Voľa. Obecnému úradu a následne aj 

poslancom bola preposlaná projektová dokumentácia, ktorú požadovali poslanci na predošlom 

zasadnutí. Následne udelila pani starostka slovo pánovi Kandráčovi. 

 Pán Kandráč prestavil záujem jeho spoločnosti o vybudovanie optickej siete. Keďže 

prítomní boli oboznámení s projektovou dokumentáciou zhrnul najdôležitejšie body a to, že 

optická sieť bude budovaná vzdušnou závesnou trasou pomocou stĺpov obecného rozhlasu, 

rýchlosť výstavby odhaduje na 2 mesiace, služby budú zákazníkom poskytované v plnom 

rozsahu. Vysvetlil jednotlivé etapy budovania siete ako aj spôsoby pripájania sa zákazníkov 

k sieti.  

Ing. Rimský – ako bude výstavba a pripájanie prebiehať v úseku č. d. 1 – 11, keďže tam je 

vedenie obecného rozhlasu prichytené na stĺpoch verejného osvetlenia? Pán Kandrač 

odpovedal, že v tomto prípade bude potrebné postaviť nové stĺpy. 

Tiež dodal, že všade tam, kde sa zistí, že daný stĺp nevyhovuje z rôznych príčin (nevhodne 

postavený, značne skorodovaný a iné) budú stĺpy vymenené na náklady zhotoviteľa. 

Ing. Mačo – ako sa bude viesť optická sieť v lokalite k Rožkovanom? Pán Kandráč navrhuje, 

aby v tejto časti boli siete uložené do zeme, nakoľko tam ešte nie je vybudovaná infraštruktúra. 

Mgr. Minárik – odkiaľ bude vedené primárne pripojenie pre obec? Pán Kandráč odpovedal 

smerom od obce Rožkovany. 

Pani starostka – sa opýtala ako to bude so stĺpmi, ktoré budú vymenené a nahradené novými. 

Koho budú majetkom? Pán Kandráč odpovedal, že všetky stĺpy, ktoré sa vymenia za nové 

ostanú vo vlastníctve obce, taktiež aj stĺpy ktoré budú doplnené na miestach kde chýbajú.  

Pani starostka – po ukončení stavby bude potrebné spísať nájomnú zmluvu. 



S t r a n a  5 | 6 
 

Pani starostka – upozornila, že  v predloženej projektovej dokumentácii nie je zapracované 

vybudovanie optickej siete sa na ulici k p. Šašalovi.  Aj keď pozemky pod telesom cesty nie ju 

vo vlastníctve obce, je potrebné aj na tejto ulici výstavbu optickej siete naplánovať.  

Pán Kandráč – nevie o všetkých skutočnostiach, ale keď je to tak, bude musieť osloviť 

vlastníkov pozemkov. Tiež upozornil na to, že počas výstavby bude určite potrebné 

spolupracovať s Obecným úradom ako aj vlastníkmi domov, kde presne si želajú osadzovať 

nové podperné body, aby nedošlo k zbytočným konfliktom. 

Mgr. Minárik – sa pýtal pani starostky či by nebolo vhodné hneď na náklady obce omaľovať 

stĺpy, ktoré sa nebudú meniť a budú vyhovovať. Starostka obce odpovedala, že pán Kandráč už 

predbežne súhlasil, že dobré stĺpy omaľuje na svoje náklady. 

Nikto ďalší nemal doplňujúce otázky. Pán Kandráč sa poďakoval za pozvanie. 

 

Návrh na uznesenie č. 353/2021 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

 

s c h v a ľ u j e 

  

výstavbu optickej siete FTTP v obci Jakubova Voľa, realizovanú v časti obce nadzemným 

závesným vedením na  podperných bodoch (stĺpoch) obecného rozhlasu a v časti obce zemným 

vedením v miestach nespevnených plôch 

 

 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. DISKUSIA A INTERPELÁCIA POSLANCOV 

 

Zápis z rokovania 

 Žiaden s poslancov nemal otázky. 
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7. ZÁVER 

 

Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

V Jakubovej Voli  10.04.2021 

Zapísal:  Mgr. Ivan Minárik   

 

Overovatelia zápisnice: Ladislav Futej           .......................................................... 

 

    Ing. Peter Ďuriš    .......................................................... 

    

 

 

 

 

 

Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r. 
                 starostka obce 


