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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. 08. 2022 o 19 00 hod. 

 

 

Miesto konania:    Zasadačka kultúrneho domu 

 

 

Prezenčná listina:  

 

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Ing. Peter Ďuriš Poslanec prítomný 19 00 hod. – 20 00 hod 

Ladislav Futej  Poslanec prítomný 19 00 hod. – 20 00 hod 

Ing. Vladimír Mačo Poslanec neprítomný Ospravedlnený  

Mgr. Ivan Minárik Poslanec prítomný 19 00 hod. – 20 00 hod 

Ing. Stanislav Rimský Poslanec prítomný 19 00 hod. – 20 00 hod 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 19 00 hod. – 20 00 hod 

Ing. Alžbeta Semanová  
hlavná kontrolórka 

obce 
prítomná 

19 00 hod. – 20 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 sú 
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prítomní  štyria poslanci  a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanec Ing. Mačo sa 

ospravedlnil. Na zasadnutí privítala hlavnú kontrolórku obce Ing. Alžbetu Semanovú 

Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom: 

 

Návrh na uznesenie č. 427/2022 

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: 

 

PROGRAM:  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Voľba návrhovej komisie  

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Schválenie Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu stavby „Jakubova 

Voľa – IBV k Rožkovanom – vodovod, kanalizácia  

6. Schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu na úhradu výdavkov na investičné akcie z 

dôvodu navýšenia cien materiálov a prác  

7. Rôzne  

8. Diskusia a interpelácie poslancov  

9. Záver 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo 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. Peter Ďuriš a Ladislav Futej. 
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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 

 

Návrh na uznesenie č.  428/2022 

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 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 

 

4. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Alžbeta Semanová kontrolórka obce   

 

Zápis z rokovania: 

 Hlavná kontrolórka konštatovala, že z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva 

neboli prijaté uznesenia, ktoré by ukladali plnenie úloh.  

 

Návrh na uznesenie č. 429 /2022 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

 

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

kontrolu plnenia uznesení z predošlého rokovania obecného zastupiteľstva. 
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 Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

5. SCHVÁLENIE ZMLUVY O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ 

STAVEBNÍKA NA REALIZÁCIU STAVBY „JAKUBOVA VOĽA – IBV K 

ROŽKOVANOM – VODOVOD, KANALIZÁCIA 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce informovala prítomných o  Zmluve o postúpení práv a povinností 

stavebníka na realizáciu stavby „Jakubova Voľa – IBV k Rožkovanom – voda, kanál. Starostka 

vysvetlila jednotlivé body zmluvy, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. Materiál, montáž, 

osadenie betónových šácht, osadenie poklopov, porealizačné zameranie a skolaudovanie bude  

realizovať vodárenská spoločnosť VVS a. s. Závod Prešov na svoje náklady.  VVS a. s. osadí 

hlavnú vetvu a odbočky na prípojky. Z rozpočtu obce sa budú uhrádzať: zemné práce pre 

uloženie potrubia, nákup a dodávka materiálu na obsyp, povrchové úpravy. Prstence šácht 

dorobí zhotoviteľ cesty v ďalšej etape. 

Mgr. Minárik – kedy sa začne stavba realizovať? 

Starostka – hneď po vysúťažení firmy realizujúcej výkopové a obsypové práce. 

 

Návrh na uznesenie č. 430/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a 

 

s c h v a ľ u j e :  

                     

                                                

- Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu stavby „Jakubova Voľa 

– IBV k Rožkovanom“ v rozsahu Dodávka a Montáž potrubia 

 

- Zriadenie vecného bremena na obecných parcelách bezodplatne, na cedovanej trase 

vodovodu a kanalizácie v obci Jakubova Voľa, v prospech VVS, a. s. Košice 
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Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

6. SCHVÁLENIE POUŽITIA PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU NA 

ÚHRADU VÝDAVKOV NA INVESTIČNÉ AKCIE Z DÔVODU NAVÝŠENIA 

CIEN MATERIÁLOV A PRÁC  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  starostka obce   

 

Zápis z rokovania 

Na schválenie bodu číslo 5 nadväzuje návrh schválenia použitia prostriedkov rezervného 

fondu. Vzhľadom k tomu, že ceny materiálu a prác stúpajú a predtým ako obec  mohla 

zrealizovať verejné obstarávanie, musela dať aktualizovať rozpočty na súčasné ceny. Vo 

všetkých prípadoch sa pôvodne ceny navýšili o približne 30 %. Verejným obstarávaním sa 

môže výsledná cena znížiť oproti očakávanému rozpočtu. Ale v súčasnej dobe je potrebné 

vytvorenie rezervy do rozpočtu. 

Ing. Rimský – aká je odhadovaná suma navýšenia? 

Starostka – približne 10 000 € 

Ing. Rimský – aká suma je navrhnutá? 

Starostka – navrhujem sumu 15 000 €, ktorá by už nemala byť presiahnutá 

 

 

Návrh na uznesenie č. 431/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s ch v a ľ u j e  

 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 15 000,00 € na úhradu výdavkov 

na investičné akcie z dôvodu navýšenia cien materiálov a prác 
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Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ing. Peter Ďuriš, Ladislav Futej, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

7. RÔZNE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková   starostka obce   

 

Zápis z rokovania 

 Starostka informovala, že na základe navyšovania vstupných nákladov pri príprave 

stravy v MŠ bude potrebné navýšiť poplatky v MŠ. Bude potrebné pripraviť nové VZN 

o poplatku za MŠ. 

 Starostka kontaktovala projektanta ohľadom vykonania zmien v projekte na tréningové 

ihrisko. 

 K 30.8.2022 boli odovzdané kandidátske listiny na voľbu starostu a poslancov obecného 

zastupiteľstva. Bude potrebné vytvorenie volebnej komisie. Volebná komisia má mať 

minimálne 5 členov. Keďže nominovaní kandidáti sú iba z dvoch politických strán a hnutí, 

ostatní sú nezávislí, je potrebné osloviť a doplniť minimálne 3 členov. 

 Starostka obce požiadala Ing. Rimského ako veliteľa DHZ v obci o vyčistenie kanála 

vedúceho popod cestu pri požiarnej zbrojnici, pretože je upchatý. Tiež objasnila prípady 

zaplavenia cesty, dvorov a objektov pri nedávnej prietrži mračien.  

 

 

 8. DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 

Mgr. Minárik – prečo nepokračujú práce na budovaní optickej siete?  

Starostka – stretla som sa s konateľom spoločnosti, ktorý potvrdil pokračovanie prác 

Mgr. Minárik – požiadal starostku, aby pôvodné stĺpy, ktoré budú odstránené boli použité či už 

pri osvetlení chodníka od obecného úradu, alebo oplotenia ihriska. 

Starostka danú požiadavku zobrala na vedomie.  
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 14. ZÁVER 

 

Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

V Jakubovej Voli  10.9.2022 

Zapísal:  Mgr. Ivan Minárik 

 

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

 

    Ladislav Futej   ......................................................... 

    

 

 

 

 

Ing. Magdaléna Sasaráková 
                 starostka obce 


