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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 31. 05. 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. – 19 30 hod 

Ladislav Futej  Poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 30 hod 

Ing. Vladimír Mačo Poslanec prítomný  18 00 hod. – 19 30 hod 

Mgr. Ivan Minárik Poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 30 hod 

Ing. Stanislav Rimský Poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 30 hod 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 18 00 hod. – 19 30 hod 

Ing. Alžbeta Semanová  
hlavná kontrolórka 

obce 
prítomná 

18 00 hod. – 19 30 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. 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. 354/2021 

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. VZN č. 38/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školského zariadenia so sídlom na území Jakubova Voľa na rok 2021  

6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021  

7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021  

8. Návrh kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľnosti  

9. Žiadosť o povolenie na úpravu pozemku C KN p. č. 11/4 časti pozemku C KN 307/3  

10. Žiadosť o odstránenie odvodňovacej priekopy prechádzajúcej cez súkromný pozemok  

11. Rôzne  

12. Diskusia a interpelácia poslancov  

13. 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. 
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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 Ing. Peter Ďuriš. 

 

 

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, Ladislav Futej.  

 

Návrh na uznesenie č. 355/2021 

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 Ladislav Futej 

 

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. Alžbeta Semanová  hlavná kontrolórka obce   
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Zápis z rokovania: 

Hlavná kontrolórka konštatovala, že na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo  dňa 9. apríla 2021 neboli prijaté uznesenia , ktoré by ukladali plnenie úloh.  

 

Návrh na uznesenie č. 356/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

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

Vladimír Mačo, Mgr. Ivan Minárik 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

5. Návrh VZN Č. 38/2021, ktorým sa mení VZN č. 37/2020 O URČENÍ VÝŠKY 

DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A 

ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ JAKUBOVA VOĽA NA 

ROK 2021 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Vzhľadom k tomu, že údaje o výške poukázanej dane z príjmov fyzických osôb sú známe, 

je potrebné vykonať zmenu rozpočtu. Celkový rozpočet príjmov aj výdavkov je potrebné ponížiť 

o 9 862 €.  

Nakoľko sa uvedené zmeny dotýkajú aj výdavkov na materskú školu a školskú jedáleň, je 

potrebné prijať VZN, ktoré bude v súlade s navrhovanou zmenou rozpočtu.  

S vyššie uvedených dôvodov sa predkladá návrh VZN č. 38/2021. Dotácia na žiaka MŠ 

aj stravníka ŠJ sa ponižuje, nakoľko sa ponižuje celkový  rozpočet materskej školy aj školskej 

jedálne. Najväčšie zmeny smerom nadol sú na mzdových výdavkoch a to z dôvodu, že po 

odchode učiteľky na materskú dovolenku, bola prijatá nová sila , ale iba na polovičný úväzok. Pri 

počte deti 11 je to postačujúce.  

Nikto z prítomných nemal otázky. 
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Návrh na uznesenie č. 357/2021 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

s ch v a ľ u j e  

 

VZN č. 38/2021, ktorým sa mení VZN č. 37/2020  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území 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 ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2021 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  starostka obce   

 

Zápis z rokovania 

 Predkladaná zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami  č. 1/2021 bola spracovaná na 

základe skutočného plnenia príjmov, v prevažnej miere  na dotačných položkách poukázaných 

zo štátneho rozpočtu a to: 

- na stravu predškolákov 

- na výdavky spojené s testovaním občanov na ochorenie COVID 19 

- na výdavky spojené so sčítaním obyvateľov  

Ďalej sa do rozpočtu zapojili zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov 

z predchádzajúceho roka  a na základe predloženého vyúčtovania výdavkov na zabezpečenie 

spoločnej úradovne na úseku sociálnych služieb boli upravené aj tieto položky.  

Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o zapracovanie dotačných finančných prostriedkov a na 

ostatných položkách došlo iba k presunom, zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 

1/2021  sa predkladá poslancom iba na vedomie.  

Žiaden z poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

 

Návrh na uznesenie č. 358/2021 

 

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

 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021.  
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Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

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

Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa    

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

7. ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 2/2021 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  starostka obce   

 

Zápis z rokovania 

 Starostka obce informovala o predkladanej zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/2021, ktorá  bola spracovaná z dôvodu zreálnenia príjmovej aj výdajovej časti rozpočtu na 

základe oznámenia výšky podielu dane z príjmov fyzických osôb.  

V príjmovej časti rozpočtu sa : 

a) smerom nahor upravovali položky: 

- dotácia na úhradu výdavkov spojených s testovaním na ochorenie COVID 19 

- dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor 

- preplatky na energiách za rok 2020 

b) smerom dole sa upravovala položka výnos dane z príjmov fyzických osôb. 

Vo výdajovej časti bežného rozpočtu sa zapracovali vyššie uvedené príjmové položky. 

Ďalej sa na základe vyúčtovacích faktúr za energie upravovali výdavky na spotrebu elektrickej 

energie a plynu.  

Vo výdajovej časti kapitálového rozpočtu sú zapracované finančné prostriedky, ktoré boli 

v roku 2017 vynaložené na vypracovanie PD na multispoločenské a kultúrne centrum a v roku 

2021 , po predložení 1. monitorovacej správy k projektu HUSKROUA, boli riadiacim orgánom 

uznané ako oprávnené a poukázané obci.  

Starostka obce navrhuje použiť prostriedky na nákup pozemkov (uznesenie OZ č. 

348/2021) a zvyšok na vybudovanie odvodňovacieho kanála ponad záhrady v ulici smerom 

k Rožkovanom – niekoľkoročný problém zaplavovania rodinných domov pri dažďoch (stekanie 

z pozemkov nad rodinnými domami). 

Uvažovala tiež aj o zakúpení preliezok do materskej školy a oplotení v materskej škole.  

 

Ing. Rimský – o ktoré problematické domy sa jedná? Starostka mu odpovedala, že sú to 

nehnuteľnosti približne od p. Daňka. Osobne bola žiadať o riešenie tohto problému na Obecnom 

úrade pani Buriková. 
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Mgr. Minárik – ťažko sa teraz vyjadriť, keďže tento problém súvisí i s nasledujúcim bodom (kúpa 

pozemkov). 

 

Návrh na uznesenie č. 359/2021 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

s ch v a ľ u j e  

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021.   

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Peter Ďuriš, Ing. Stanislav Rimský, Mgr. Ivan Minárik, 

Ladislav Futej, Ing. Vladimír Mačo, 

Proti    

Zdržal sa    

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

8. NÁVRH KÚPNYCH ZMLÚV O PREVODE NEHNUTEĽNOSTI 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka informovala poslancov, že dňa 19. marca 2021 zaslala vlastníkovi pozemkov, 

ktorí zastupuje všetkých vlastníkov, e-mailovou poštou  uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

348/2021. 

Prílohou e-mailu bol aj sprievodný list, v ktorom obec žiadala vlastníka o písomné 

predloženie stanoviska k prijatému uzneseniu. Nakoľko obec písomné stanovisko neobdŕžala, 

starostka sa s vlastníkom spojila telefonicky. Vlastník k  prijatému uzneseniu  nemal žiadne 

pripomienky, tak sa dohodli, že vlastník pozemkov pripraví návrh zmlúv.  

18. 05. 2021 boli obci e-mailovou poštou zaslané návrhy kúpnych zmlúv o prevode 

nehnuteľnosti. Prvé dve kúpne zmluvy, kde sú vlastníkmi pozemkov všetci  súrodenci , sú 

v súlade s prijatým uznesením a ceny sú uvádzane v zmysle znaleckého posudku 157/2020, 

vypracovaného Ing. Stanislavom Turocim. 

Tretia kúpna zmluva, kde je vlastníkom iba jeden zo súrodencov (Ing. Albín Kropúch), 

nie je v súlade s prijatým uznesením. Jedná sa o zmluvu na  pozemok  CKN 309/21 – orná pôda 

o výmere 634 m2, LV č. 461. 

Na základe vyššie uvedených skutočnosti starostka  dňa 21. mája 2021 e – mailovou 

poštou žiadala o písomne zdôvodnenie nesúladu pripraveného návrhu s uznesením. Do dňa 

rokovania obecného zastupiteľstva odpoveď od Ing. Kropúcha neprišla.  
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Pán Futej – o ktorý pozemok v nesúlade sa konkrétne jedná? Starostka – je to pozemok, na ktorom 

plánujeme vybudovať odvodňovací kanál. Susedí s pozemkom pána Bujňáka. 

Mgr. Minárik – navrhuje podpísať zmluvy, ktoré sú v poriadku. Poznamenal, že pánovi 

Kropuchovi bolo schválené zameranie ďalších dvoch parciel naviac ako mal pôvodne v pláne, 

práve kvôli tomu, aby nebol v strate a mohol túto parcelu predať obci. Starostka obce reagovala 

tým, že najvhodnejšie by bolo, aby sa to vyriešilo všetko spolu, aby sa dala vypracovať projektová 

dokumentácia pre stavebné povolenie na všetky inžinierske siete.  

Ing. Mačo – reagoval tým, že vybudovanie kanála je vo verejnom záujme a preto je tu aj možnosť 

vyvlastnenia a nie len všetko platiť.. Ostatní poslanci mu odpovedali, že by to bolo zase časovo 

náročné a došlo by k ďalším prieťahom. 

Ing. Ďuriš – je za riešenie podpisu zmlúv, ktoré sú v poriadku. 

Pán Futej – sa informoval o sumách na jednotlivých zmluvách. Starostka – prvá zmluva je na 

sumu 255,71 €, druhá zmluva je na sumu 1 750,84 € a tretia je na sumu 3.180,00 Eur. 

Pán Futej - súhlasí s podpisom prvých dvoch zmlúv. 

Starostka obce uzavrela diskusiu tým, že o návrhu uznesenia sa bude hlasovať o schválení kúpy 

zmlúv, ktoré sú v súlade so znaleckým posudkom. Tretiu zmluvu akceptujeme, iba ak bude 

v súlade so znaleckým posudkom, tak ako bolo prijaté uznesenie na predošlom obecnom 

zastupiteľstve. 

 

Návrh na uznesenie č. 360/2021 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

s ch v a ľ u j e  

 

1. kúpnu  zmluvu o prevode nehnuteľností  

a)       zapísaných na LV č. 190 ako: 

- pozemok CKN p. č. 309/48, orná pôda o výmere 66 m2 

- pozemok CKN p. č. 304/34, orná pôda o výmere 62 m2   

  b)     zapísanej na LV č. 351:  

- pozemok CKN p. č. 305/2, orná pôda o výmere 153 m2  

2. kúpnu zmluvu o prevode nehnuteľnosti  

        zapísaných  na LV č. 190 ako:  

- pozemok CKN p. č. 304/33, orná pôda o výmere 1444 m2 

- pozemok CKN p. č. 309/45, orná pôda o výmere 480 m2  

za hodnotu znaleckého posudku č. č.157/2020, z 1.12.2020, vypracovaného Ing.Bartolomejom 

Turocim   

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Ing. Stanislav Rimský, Mgr. Ivan 

Minárik 

Proti  1 Ing. Vladimír Mačo 

Zdržal sa  0  
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Uznesenie bolo schválené. 

 

 

9. ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ÚPRAVU POZEMKU C KN p. č. 11/4 A ČASTI 

POZEMKU C KN p. č. 307/3 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  starostka obce   

 

Zápis z rokovania 

 Starostka obce poslancov informovala, že prijala žiadosť od pána Jána Slimáka, ktorý 

žiada obec o povolenie úpravy obecných pozemkov CKN p.č. 11/4 a CKN 307/3, ktoré obec 

neužíva, na vytvorenie otočiska na konci ulice a tiež na vytvorenie parkovacích miest. Starostka 

objasnila poslancom, že sa jedná o svahovitý terén, ktorý nie je obcou využívaný ani udržiavaný. 

V minulosti tam bolo uskladnené palivové drevo, ktoré sa odstránilo. Na tejto ulici je neustály 

problém s parkovaním a otáčaním áut počas údržby najmä v zimnom období. 

 

Ing. Rimský – potvrdil, že v zime nie je možné sa na konci ulice otočiť, pretože tam neustále 

parkujú občania svoje automobily, tiež nie je možné tam vykonať riadne odhrnutie snehu. Do 

ulice sa musí stále nacúvať. 

Pán Futej – potvrdil, že to isté platí aj pre vykonanie zberu odpadu, kedy smetiarske auto do ulice 

musí nacúvať. Stalo sa už aj, že vývoz nebol v tejto ulici zrealizovaný, práve kvôli neprístupnosti. 

Mgr. Minárik – myšlienka na úpravu pozemku pre vytvorenie otočiska na tomto mieste je vhodná. 

Ing. Rimský – keď tam budú neustále parkovať autá aj tak to nebude postačovať. 

Pán Futej – parkujú tam 2-3 autá a jeden menší valník. 

Ing. Mačo – pánovi Slimákovi bol už obcou odpredaný jeden pozemok na rozšírenie dvora (túto 

skutočnosť potvrdil aj pán Futej). 

Starostka – neviem akú by malo reakciu, aby by sa jednému z občanov povolilo parkovať na 

verejnom priestranstve, keďže máme prija+té VZN o zákaze svojvoľného parkovania na 

verejnom priestranstve. 

Ing. Ďuriš – nebolo by to vhodné, pretože by si to začal nárokovať každý občan. 

Mgr. Minárik – súhlasí s názorom, že by to mohlo byť zámienkou i pre ostatných. Spýtal sa ako 

potom budeme riešiť problém s parkovaním v tejto ulici, pristúpime k pokutovaniu? 

Starostka – je potrebné podať návrh na komisiu pre verejný poriadok a riešiť komplikácie 

s parkovaním na celom území obce. 

 

Návrh na uznesenie č. 361/2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

s ch v a ľ u j e  

 

žiadosť pána Slimáka na úpravu obecných pozemkov CKN p.č. 11/4 a CKN 307/3. 
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Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  0  

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

Minárik, Ing. Stanislav Rimský 

Zdržal sa  0  

Uznesenie nebolo schválené. 
 

 

10. ŽIADOSŤ O ODSTRÁNENIE ODVODŇOVACEJ PRIEKOPY 

PRECHÁDZAJÚCEJ CEZ SÚKROMNÝ POZEMOK 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  starostka obce   

 

Zápis z rokovania 

 Starostka obce predniesla žiadosť pani Boženy Frankovej a pána Jaroslava Pigulu 

o odstránení  priekopy umiestnenej na pozemku pani Frankovej a znehodnocovaní oplotenia 

vodou, ktorá preteká z obecnej priekopy na susedný pozemok pani Frankovej.  

Na konci obecnej priekopy, ktorá ústi do šachty a pokračuje rúrou pod telesom cesty je z obecnej 

priekopy vyvedená ďalšia rúra na pozemok pani Frankovej. Pri väčších búrkach preteká voda 

z obecnej priekopy okolo oplotenia pána Pigulu na pozemok pani Frakovej. 

Starostka obce nevie kto urobil prepojenie z obecnej priekopy na pozemok pani Frankovej. 

Starostka obce sa pýtala poslancov komu patrí priekopa na pozemku pani Frankovej. 

Poslanci sa vyjadrili, že to prepojenie je tam odjakživa. Čo sa týka priekopy, pán poslanec Mačo 

sa vyjadril, že obecná nie je. Je na súkromnom pozemku. Určite obec nemá právomoc zasahovať 

na cudzom majetku, ale ak je potrebné obec môže prispieť materiálne na úpravu priekopy tak ako 

prispela p. Červeňákovi. 

Starostka potvrdila, že nenašla žiadny záznam o vlastníctve tejto priekopy obcou. 

Poslanci sa rozhodli ísť na obhliadku miesta.  

Na mieste poslanci zistili, že do obecnej priekopy, ktorá prednostne slúži na odvod vody z polí 

a lúk nad obcou sú vyvedené ďalšie odtokové rúry z jazierka pána Hnatha a studne od pána 

Mackaniča. Ing. Mačo sa vyjadril, že si nie je istý či rúra na konci obecnej priekopy bude stíhať 

odvádzať všetku vodu, ale je potrebné to vyskúšať. 

Na mieste sa poslanci dohodli, že rúra na pozemok pani Frankovej bude zapečatená. Bude 

potrebné čistiť mriežku na výstupe z priekopy do rúry, aby sa neupchala a aby sa voda nevyliala 

na pozemok pani Frankovej. 
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11. RÔZNE 

 

Zápis z rokovania 

Starostka obce informovala o aktivitách obecného úradu: 

- od posledného zasadnutia boli uskutočnené 4 testovania na ochorenie COVID-19 

antigénovými testami 

- 17.5.2021 bolo v obci uskutočnené očkovanie na ochorenie COVID-19. Očkovania sa 

zúčastnilo 12 občanov. 

- Od 3.5.2021 do 13.6.2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov. V riadnom termíne 

bolo sčítaných 93 % obyvateľov. Doteraz nie sú sčítaný hlavne obyvatelia žijúci na č.d.0 

- Do MŠ bolo do dnešného dňa podaných 8 prihlášok. 

- Tento rok sa budú občanom doručovať do schránok rozhodnutia o vyrubení daní 

a poplatkov. Rozhodnutie bude obsahovať doložku o autorizácii. Vzhľadom na 

mimoriadnu situáciu búdu občania požiadaný, aby platbu realizovali elektronicky 

pomocou bankových prevodov. 

- Audítorke bol odoslaný záverečný účet za rok 2020. 

- Pripravuje sa nové VZN úhradu hrobových miest 

- Prijali sa žiadosti o využívanie sály KD. Sála bude prenajatá za podmienok dodržiavania 

platných hygienických nariadení. 

- Bola spracovaná prvá monitorovania správa k projektu Multispoločenského centra 

 

 

12. DISKUSIA A INTERPELÁCIA POSLANCOV 

 

Zápis z rokovania 

Mgr. Minárik – predstavil zámer odkúpenia pozemku pre vybudovanie ihriska s umelou 

trávou. Konkrétne sa jedná o časť pozemku CKN p.č. 302 vo vlastníctve Ing.A.Kropuch, 

Ing.S.Kropuch, Ing.M.Kropuch a M. Gálovej-Andrezly. Predbežne dohodnutá cena je 2,50 €/m2. 

Veľkosť pozemku by nemala presiahnuť 1200 m2. Všetky náklady spojené s kúpou musia byť 

v réžii obce (geometrický plán, poplatky).  

Pán Futej – aké rozmery má mať ihrisko? Mgr. Minárik – 42x24m 

Ing. Mačo – je potrebné zistiť či dané miesto nie je v záplavovom pásme a či je možné na tomto 

území stavať. 

Žiadny s poslancov nebol proti návrhu a požiadali starostku, aby na stavebnom úrade zistila, či je 

možné vybudovanie ihriska v tejto lokalite. 

 

 13. ZÁVER 

 

Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

V Jakubovej Voli  31.5.2021 

Zapísal:  Mgr. Ivan Minárik   
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Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Ďuriš .......................................................... 

 

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

    

 

 

 

 

 

Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r. 
                 starostka obce 


