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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 

13. 12. 2022 o 18 00 hod. 

 

 

Miesto konania:    Zasadačka kultúrneho domu 

 

 

Prezenčná listina:  

 

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Ing. Peter Ďuriš Poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 30 hod 

Ing. Peter Smolko 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 
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 sú 

prítomní piati poslanci  a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Hlavná kontrolórka obce 

Ing. Alžbeta Semanová sa ospravedlnila. Hneď na úvod pani starostka informovala všetkých 

prítomných , že v zmysle §13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení starosta v termíne do 60 dní 

od zloženia sľubu poverí zastupovaním svojho zástupcu. Nakoľko p. poslanec Minárik na toto 

funkčné obdobie poverenie neprijal, navrhuje doplniť bod programu a informovať prítomných 

poslancov o poverení iného poslanca. Zároveň sa pani starostka pánovi poslancovi Minárikovi 

poďakovať za jeho prácu , ochotu a záujem o veci verejné. Konštatovala že kedykoľvek 

požiadala o pomoc, nikdy neodmietol, ba dokonca aj bez toho aby ho bola požiadala, ak uznal 

že je to potrebné tak to urobil. Pani starostka navrhla za bod č. 3 doplniť bod č. 4 Poverenie 

poslanca zastupovaním starostky a ostatné body sa posunuli. 

 

Starostka obce oboznámila všetkých prítomných s programom: 

 

Návrh na uznesenie č. 449/2022 

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. Poverenie poslanca zastupovaním starostky  

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubova Voľa na rok 2023 

7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 

zariadení za školský rok 2021/2022 

8. Zmena rozpočtu rozpočtovým  opatrením  č. 10/2022 

9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2022  

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

nariadenia Obce Jakubova Voľa číslo 10/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z 

rozpočtu obce 

11. Návrh VZN č. 42/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpad 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jakubova Voľa č. 43/2022 o určení výšky 

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

území obce Jakubova Voľa na rok 2023 

13. Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025  a odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 

rozpočtu na roky 2023 – 2025 

14. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – programové obdobie 2021 – 2027 

s platnosťou do roku 2030 
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15. Rôzne  

16. Diskusia a interpelácie poslancov 

17. Záver 

  

  

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Vladimír Mačo, Ing. Peter Ďuriš, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský, Ing. Peter Smolko, PhD. 

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 Ing. Peter Ďuriš a za overovateľov 

zápisnice boli určení poslanci Ing. Vladimír Mačo 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: Ing. Stanislav Rimský, Ing. Peter Smolko, 

PhD. 
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Návrh na uznesenie č.  450/2022 

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, Ing. Peter Smolko, PhD. 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Vladimír Mačo, Ing. Peter Ďuriš, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský, Ing. Peter Smolko, PhD. 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

4. POVERENIE POSLANCA ZASTUPOVANÍM STAROSTKY 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková  starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

 Pani starostka informovala všetkých prítomných , že v zmysle §13b ods. 1 zákona o 

obecnom zriadení starosta v termíne do 60 dní od zloženia sľubu poverí zastupovaním svojho 

zástupcu. Nakoľko p. poslanec Minárik na toto funkčné obdobie poverenie neprijal, poverila 

poslanca Petra Ďuriša zastupovaním starostky na toto funkčné obdobie. 

 

Návrh na uznesenie č.  451/2022 

Obecné  zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a  

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

poverenie poslanca Ing. Petra Ďuriša zastupovaním starostky. 

 

 Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Vladimír Mačo, Ing. Peter Ďuriš, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský, Ing. Peter Smolko, PhD. 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 



S t r a n a  5 | 18 
 

 

5. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Alžbeta Semanová kontrolórka obce   

Zápis z rokovania: 

 Starostka obce informovala, že na predchádzajúcich zastupiteľstvách boli prijaté 

uznesenie, kde poslanci schválili Zmluvu o postúpení práv a povinnosti na realizáciu stavby 

„Jakubova Voľa – IBV k Rožkovanom“. Následne bola zmluva podpísaná, zverejnená a stavba 

je zrealizovaná. Čaká sa na skolaudovanie a následne bude splnená druhá časť uznesenia a to 

zriadenie vecného bremená na vybudovanej trase – uznesenie je v plnení. 

 

Návrh na uznesenie č.  452/2022 

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. 

 

 Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Vladimír Mačo, Ing. Peter Ďuriš, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský, Ing. Peter Smolko, PhD. 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

6. NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY 

OBCE JAKUBOVA VOĽA NA ROK 2023 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce v súlade s §18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1999 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov predložila návrh Plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 

rok 2023.  
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Podľa predloženého návrhu kontrolná činnosť v roku 2023 bude zameraná na : 

1.  Kontrolu pokladničných dokladov – kontrola správneho zaradenia výdavkov 

v zmysle Metodického usmernenia MF SR zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších zmien 

a doplnkov 

 ( ekonomická klasifikácia ). 

2.  Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov. 

3.  Kontrola čerpania rozpočtu – po ukončení druhého štvrťroka. 

4.  Ostatná kontrolná činnosť – vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce 

a stanoviska k návrhu rozpočtu. 

5.  Ostatná konzultačná činnosť. 

 

Poslanci: 

Mgr. Ivan Minárik žiadal vypracovanie analýzy spojenej s prevádzkovaním miestnych 

cintorínov. Analýza by sa mala zamerať hlavne na finančné náklady spojené s údržbou, 

zosumarizovať počet hrobových miest s uhradenými poplatkami a počet hrobových miest 

s neuhradenými poplatkami a identifikovať  neplatičov. Ing. Mačo: Poplatky za hrobové miesta 

sa môžu týkať len nových hrobových miest, nakoľko pre existujúce hrobové miesta bol vybraný 

jednorazový poplatok.    

 

Návrh na uznesenie č.  453/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a 

s ch v a ľ u j e  

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubova Voľa na rok 2023 doplnený 

o požiadavku poslanca Mgr. Minárika  

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Vladimír Mačo, Ing. Peter Ďuriš, Mgr. Ivan Minárik, 

Ing. Stanislav Rimský, Ing. Peter Smolko, PhD. 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

7.   SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

      ČINNOSTI ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA  ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková   starostka obce   
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Zápis z rokovania 

 Starostka obce predložila správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činností škôl a školských zariadení za školský rok 2021/2022 ktorú vypracovala Dáša Alexiová 

poverená riadením MŠ. 

 

Návrh na uznesenie č. 454/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

berie na vedomie  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 

za  školský rok 2021/2022  

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Vladimír Mačo, Ing. Peter Ďuriš, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský, Ing. Peter Smolko, PhD. 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 8. ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 10/2022   

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 

Zápis z rokovania: 

 Starostka obce predstavila rozpočtové opatrenie č. 10/2022 (prijaté v októbri 2022)  

ktoré bolo spracované  z dôvodu : 

V príjmovej časti rozpočtu   

- zmena ekonomickej klasifikácie platná v predošlých rokoch na správne poplatky sa zmenila a 

v dôsledku toho boli vykonané presuny rozpočtu na teraz platnú klasifikáciu (z 221004 na 

221002) 

- na základe skutočného plnenia bola upravená výška dotácie na REGOB, register adries a 

dotácie na predškolákov (312012) 

- na základe skutočného plnenia bola zapracovaná dotácia na voľby do OSO a OSK (312012) 

- na základe vyššieho počtu detí v materskej škole bola upravená aj položka potraviny MŚ a 

zamestnanci (223003) 

- vzhľadom k tomu, že ešte nebola podaná posledná monitorovacia správa k projektu 

HUSKROUA (projekt na žiadosť ukrajinského partnera predlžený do konca januára 2023), 
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neboli preplatené všetky výdavky a z toho dôvodu sa ponižuje príjem dotácie na realizáciu 

projektu v bežných (331002) aj kapitálových (332002) príjmoch 

- v rámci finančných operácii boli zrealizované presuny dotácie medzi bežnými a kapitálovými 

príjmami, ktorá sa nevyčerpala v roku 2021 (453) 

 

Vo výdajovej časti rozpočtu  

- Všetko to , čo sa zmenilo v príjmoch, sa upravilo aj vo výdavkoch  

- Naviac, upravili sa položky na úroveň skutočnosti , presunom medzi jednotlivými 

položkami, bez navýšenia rozpočtu 

Poslanci : 

Mgr. Ivan Minárik vzniesol požiadavku na zakúpenie umývačku riadu, alebo konvektomatu pre 

miestnu Materskú školu. 

Starostka obce vysvetlila že v rozpočte sú zapracované iba zazmluvnené financie. Výsledný 

rozpočet bude až po zverejnení štátneho rozpočtu a následného vypočítania výšky podielovej 

dane. Nakoniec dodala že s kúpou konvektomatu alebo umývačky riadu počíta v roku 2023 ak 

to dovolia finančné podmienky.  

 

Návrh na uznesenie č. 455/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

berie na vedomie  

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2022 

 

 Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Vladimír Mačo, Ing. Peter Ďuriš, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský, Ing. Peter Smolko, PhD. 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

9. ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 11/2022   

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  
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Zápis z rokovania: 

   

Starostka obce predstavila rozpočtové opatrenie č. 11/2022 . Bolo spracované z dôvodu 

blížiaceho sa konca rozpočtového roka, kedy je potrebné položky zosúladiť so skutočnosťou v 

rámci presunu medzi položkami.  

Vo výdajovej časti  je jedna väčšia úprava a to v objeme 4 092 € sa ponižuje položka dohody 

mimo pracovného pomeru, nakoľko mzda bude vyplatená až v januári 2023. Je to úhrada za 

stavebný dozor na stavbe : Rekonštrukcia MK a chodníka a verejného osvetlenia.   

Poslanci nemali doplňujúce návrhy a otázky. 

 

Návrh na uznesenie č. 456/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

berie na vedomie  

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2022 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Vladimír Mačo, Ing. Peter Ďuriš, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský, Ing. Peter Smolko, PhD. 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

10. ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z ROZPOČTU 

OBCE V ZMYSLE VZN Č. 10/2015 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ Z 

ROZPOČTU OBCE    

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 

 

Zápis z rokovania: 

 V zmysle VZN č. 10/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce boli 

v termíne do 30.11.2022 doručené 4 žiadosti : 
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P. 

č. 

Žiadateľ Požadovaná 

suma v € na 

rok 2023 

Zapracované 

do rozpočtu 

2023 

1.  TJ Sokol Jakubova Voľa – futbal  3 600,00  1 375,00 

2. TJ Sokol Jakubova Voľa – stolný tenis     500,00    250,00 

3. ZO Jednoty dôchodcov, klub J. Voľa  2 573,00 1 287,00 

4. DHZ  1 900,00    950,00 

  

Z dôvodu, že rozpočet na rok 2023 sa zostavuje v čase, keď nie je schválený štátny rozpočet, 

prihliadnuc na všetky riziká, ktoré obec v roku 2023 čakajú, starostka obce navrhla, aby sa 

schválili dotácie vo výške 50 % z požadovanej sumy a v roku 2023 , keď bude známa výška 

podielovej dane, sumy sa môžu upraviť. V čase , keď starostka obce pripravovala rozpočet, 

nepoznala požadovanú výšku od TJ, preto je do rozpočtu zapracovaných 50 %  z roku 2022.  

 

Poslanci: 

Mgr. Ivan Minárik: predniesol pripomienku že Futbalový oddiel  má nízku úroveň dotácie 

z ktorej musí spätne platiť náhradu za energie a platiť opravy na obecnom majetku ktorý majú 

v prenájme ( oprava strechy a WC na šatniach ). 

Starostka obce vysvetlila že futbalový oddiel síce podal žiadosť o dotáciu v stanovenom termíne 

podľa VZN, ale o 4 dni neskôr ako bol pripravený materiál pre zasadanie Obecného 

zastupiteľstva a preto bola výška dotácie vypočítaná podľa roku 2022. Navrhla, aby sa upravilo 

VZN a aby sa v priebehu roka ,  podľa finančnej situácie , žiadosti ešte raz prerokovali 

a doplatili. Čo sa týka financií s opravami majetku obci v užívaní futbalového oddielu, je 

potrebné otvoriť nájomná zmluva a prehodnotiť jej  podmienky. 

Návrh na uznesenie č. 457/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

schvaľuje  
 

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

poskytovania dotácií z rozpočtu obce nasledovne: 

Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM Jakubova Voľa – Futbalový oddiel vo výške  1 375,00 Eur, 

Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM Jakubova Voľa – Stolnotenisový oddiel vo výške      250,00 Eur, 
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Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku - klub Jakubova Voľa vo výške    1 287,00 Eur 

Dobrovoľný hasičský zbor                                                                                                        950,00 Eur 

ukladá  

pripraviť VZN, ktorým sa upravia podmienky schvaľovania dotácií z rozpočtu obce – prehodnotenie 

žiadosti dva krát ; pri návrhu rozpočtu  do 15.12. a v priebehu roka do 30.4. 

 Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Vladimír Mačo, Ing. Peter Ďuriš, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský, Ing. Peter Smolko, PhD. 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

11. NÁVRH VZN Č. 42/2022 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM 

POPLATKU  ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 

Zápis z rokovania: 

 Na rokovanie obecného zastupiteľstva bol predložený  Návrh VZN č. 42 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad, kde sa navrhuje  zvýšenie poplatku 

z terajších 12 €/osoba/rok na 16 €/osoba/rok a to z dôvodu, že náklady na likvidáciu odpadov 

vysoko presahujú príjmy. Rozdiel je uhrádzaný z rozpočtu obce.  

          Rok 2022      v € 

Príjem:  

             Poplatok za  komunálny odpad  4 873,00 

             Dotácia z recyklačného fondu  451,00 

Príjem spolu: 5 324,00  

Výdaj:  

             Odvoz a likvidácia odpadu  5 552,00 

             Spracovanie BRO  465,00 

              Šatstvo  100,00 

              Nákup odpadových nádob 270,00 
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              Nákup softvéru na evidenciu odpadu 316,00 

Výdaje spolu: 6 703,00  

ROZDIEL: 1 379,00 

  

Poslanci: 

Mgr. Ivan Minárik  navrhol 30% - nú  zľavu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady pre osoby v hmotnej núdzi a deti do veku 5 rokov. 

Ing. Vladimír Mačo sa vyjadril k danému návrhu že obec nemá k dispozícii údaje a prehľad 

o osobách v hmotnej núdzi. 

Ing. Peter Ďuriš sa vyjadril k danej téma že náklady občana spojené s dokladovaním hmotnej 

núdze by sa vyrovnali alebo boli možno vyššie ako pomoc vo výške 30%-nej úľavy. Že ak sa 

občan ocitne v hmotnej núdzi obec môže poskytnúť pomoc v inej forme. 

Starostka obce sa vyjadrila že si nevie predstaviť dokladovanie dĺžky doby počas ktorej by bol 

občan v hmotnej núdzi z ktorej by sa vypočítavala zľava. 

 Nakoniec pani starostka obce dala hlasovať o návrhu poslanca Ivana Minárika o 30%-nej 

zľave: 

Hlasovanie o 30%-nej zľave 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  1 Mgr. Ivan Minárik,  

Proti  0  

Zdržal sa  4 
Ing. Vladimír Mačo, Ing. Peter Ďuriš, Ing. Stanislav Rimský,  

Ing. Peter Smolko, PhD. 

 

Mgr. Ivan Minárik  navrhol zvýšiť daň za psa z doterajších 5 € / rok na výšku 8 € / rok. 

  

Návrh na uznesenie č. 458/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

schvaľuje   

      

VZN č. 42/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady so zapracovaním poplatku za psa vo výške 8 € 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Vladimír Mačo, Ing. Peter Ďuriš, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský, Ing. Peter Smolko, PhD. 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 
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12. NÁVRH VZN Č. 43/2022 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU 

A MZDY NA DIEŤA V MATERSKEJ ŠKOLE A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA SO 

SÍDLOM NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVA VOĽA NA ROK 2023 

   

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 

Zápis z rokovania: 

 VZN o určení výšky dotácie sa prijíma vždy, keď sa schvaľuje nový rozpočet , alebo 

keď dochádza k zmene rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že na dnešnom rokovaní sa schvaľuje 

rozpočet na rok 2023 , je potrebné na jeho základe prijať aj VZN. Počet detí v MŠ v šk. roku 

2022/2023 je 17.  

Poslanci nemali doplňujúce návrhy a otázky. 

 

Návrh na uznesenie č. 459/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

schvaľuje        

VZN č. 43/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole 

a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2023 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Vladimír Mačo, Ing. Peter Ďuriš, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský, Ing. Peter Smolko, PhD. 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 13. NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023 – 2025 A ODBORNÉ STANOVISKO 

HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROKY 2023-2025 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

Ing. Alžbeta Semanová hlavná kontrolórka obce  
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Zápis z rokovania: 

  Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2023 zabezpečuje plynulé financovanie základných funkcií 

samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy len za hospodárneho a efektívneho 

vynakladania rozpočtových prostriedkov. 

Finančné vzťahy budú realizované prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. 

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

zdroje – úvery. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu 

na roky 2024 a 2025 je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom 

o rozpočtových pravidlách a zásadami na zostavovanie rozpočtu. Celkový návrh rozpočtu na 

rok 2023 je koncipovaný ako vyrovnaný a hlavná kontrolórka obce odporúča Obecnému 

zastupiteľstvu uvedený návrh rozpočtu schváliť. 

  

Návrh na uznesenie č. 460/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh 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 2023 - 2025 

b) návrh rozpočtu na roky 2024 – 2025 

 

a 

2. s c h v a ľ u j e  

Návrh rozpočtu na rok 2023 bez programového rozpočtu nasledovne: 

HLAVNÁ KATEGÓRIA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE ROZPOČET 2023 

v EUR 

100 Daňové príjmy 170 941,00 

200 Nedaňové príjmy 5 571,00 

300 Granty a transfery 273 751,00 

400 Príjmy s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 19 016,00 

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

 PRÍJMY SPOLU: 469 279,00 

600 Bežné výdavky  173 386,14 

700 Kapitálové výdavky 135 752,86  

800 Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a pasívami 160 140,00 

 VÝDAVKY SPOLU: 469 279,00 
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Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Vladimír Mačo, Ing. Peter Ďuriš, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský, Ing. Peter Smolko, PhD. 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 14. PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE – 

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 – 2027 S PLATNOSŤOU DO ROKU 2030 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce  

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce predstavila Program rozvoja obce ktorý je strategický rozvojový dokument. Má 

byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. 

Spracovaním PRO dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, 

pričom v podobe dokumentu PRO získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na 

iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať 

dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach. Ide o 

dokument, ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne 

zmeny východiskových podmienok. Aby bol PRO skutočne živým dokumentom, musí byť permanentne 

aktualizovaný. Cieľom PRO je vypracovať takú rozvojovú stratégiu obce, ktorá vyjadruje ekonomické 

a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného 

celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, príp. rezortnými stratégiami, záujmami ochrany 

životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod. V konečnom dôsledku by mal prispieť k vyváženému 

rozvoju obce. Hlavným zámerom programu je zvrátenie nepriaznivých tendencií a rozvoj tých 

ukazovateľov a oblastí, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska vytvoriť podmienky pre dlhodobo udržateľný 

rozvoj celého územia a jeho zatraktívnenie. 

 

Vzhľadom k tomu, že v roku 2022 končí platnosť existujúci PHSR obce, predkladá sa na  

rokovanie zastupiteľstva nový PHSR na ďalšie obdobie.  

 

 Bol spracovaný na základe návrhov starostky a zástupcu starostky (nakoľko iné návrhy neboli 

predložené). Je spracovaný ako maximalistický, t. z. , je tam zapracované všetko, čo by bolo potrebné 

v obci zrealizovať. Sumy sú taktiež nadhodnotené, nakoľko nevieme predvídať cenový vývoj na tak dlhé 

obdobie.  

 

Poslanci: 

Mgr. Ivan Minárik sa vyjadril že je sklamaný z neúčasti ostatných poslancov na príprave materiálu. 
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Ing. Peter Ďuriš k uvedenému materiálu povedal že je dobre pripravený v takej podobe ako bol 

predložený na schválenie a v budúcnosti si vie predstaviť skoro všetky rozvojové aktivity z uvedeného 

plánu. 

Ing. Stanislav Rimský poznamenal že uvedený dokument je aj po schválení otvoreným dokumentom , 

ktorý sa môže každoročne aktualizovať a nepotreboval zatiaľ doň viac vkladať. 

 

Návrh na uznesenie č. 461/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

a) berie na vedomie  
Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – programové obdobie 2021 – 2027 

s platnosťou do doku 2030 

 

b) schvaľuje    

predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 

2016 – 2022 a to na obdobie do schválenia nového Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce na roky 2021 – 2027 s platnosťou do roku 2030, najneskôr však do 31.12.2023. 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ing. Vladimír Mačo, Ing. Peter Ďuriš, Mgr. Ivan Minárik, Ing. 

Stanislav Rimský, Ing. Peter Smolko, PhD. 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

15. RÔZNE 

Pani starostka obce poďakovala poslancom za pomoc pri roznášaní Mikulášskych balíčkov. Na druhý 

rok , ak súhlasíte, budem to smerovať do sály KD –nejaké vystúpenie, Mikuláš , rozdanie balíčkov. 

Pani starostka obce informovala poslancov OcZ že dňa 30. novembra sa uskutočnilo preberacie konanie 

stavby – rekonštrukcia MK a chodníka IBV k Rožkovanom . Na 15.12. je zvolané kolaudačné konanie. 

Následne sa predložia doklady na zúčtovanie poskytnutej dotácie.  

 

Vysúťažená suma :       180 187,92 € 

Vyfakturovaná na základe skutočného vyhotovenia diela : 175 264,37 € 

Rozdiel:           4 923,55 € 

 

Spôsob financovania fakturovanej sumy:   158 254,40 € z dotácie 

          17 009,97 € z RF obce  

 
        V projekte nebolo riešené napojenie existujúcej priekopy na novovybudovaný odvodňovací žľab, 

ktorý vedie cez. Zdôvodnenie projektanta – podľa výškopisu existujúca priekopa je spádovaná smerom 

do obce, nie smerom k novej výstavbe, tak preto tam neprojektoval napojenie.  

Ale ak má s tým byť problém, alebo ak máme vedomosť, že je to tam potrebné , tak prosí, aby sa to 

odsúhlasilo a napojenie sa dorobí. Je tam tá obava, že akonáhle sa urobí prepojenie na existujúcu 

priekopu, voda , ktorá príde z kopca nepôjde iba do odvodňovacieho žľabu cez cestu a do Torysy, ale 

časť bude vtekať aj do existujúcej priekopy a môže situáciu ešte zhoršiť. Prosí,  
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aby sa poslanci k tomuto problému vyjadrili a našli spolu najvhodnejšie riešenie.  

Taktiež priekopa smerom k Torysa nebola súčasťou projektu, tú sme vyčistili na základe objednávky – 

stálo to 600 €. Požiadavka na vyčistenie skruže pod cestou bola posunutá na DHZ.  

 

Taktiež voda , kanál ,  zrealizované – VVS pripravuje kolaudáciu – hradené z úveru  

Verejné osvetlenie v zemi urobené, pätky osadené, 15.12.  prídu namontovať stĺpy a namontovať 

svietidla – financované z úveru , 658 € z RF.  

 

Ďalej na 27. 12.2022 je naplánované otvorenie centra – starosta poprosila o pomoc, hlavne 26.12. po 

skončení divadelného predstavenia  bude potrebné usporiadať stoly a stoličky. Taktiež, ak napadne sneh, 

bude potrebné odpratať celú plochu – prístup k budove.  

Uvidíme, aká príde podielová daň, ale bezpodmienečne potrebujem zamestnať zamestnanca (chlapa), 

ktorý sa bude starať o všetko vonku a taktiež o budovu MSC. Tam treba vypracovať poriadok návštev 

a na to tiež musí niekto dohliadnuť .  

 

Starostka obce informovala že zástupca PSK , ktorý má na starosti Projekt Svätomariánska púť, ktorá 

vedie z Ľutiny , cez Jakubovu Voľu až do Levoče na Mariansku horu nás kontaktoval a plánuje nás 

zapojiť do projektu. Oboznámila som ho s našou predstavou vybudovania krížovej cesty na vrch Kohút , 

čo ho celkom zaujalo a chce to zapracovať do tohto projektu. Taktiež sa informoval, či v rámci púte bude 

možné v našej obci zabezpečiť nejaké ubytovanie – sála KD, poprípade nové centrum.  

Ešte porozmýšľam, podľa toho , koľko ľudí potvrdí účasť na otvorení MSC, ale treba zrealizovať aj deň 

otvorených dverí v MSC  pre našich občanov . Možno že aj toho 27.12.  

 

Mgr. Ivan Minárik sa pýtal v akom stave je preklenovací úver ktorý obec brala na dokončenie 

kultúrneho centra. 

 

Starostka obce podala informáciu , že partner z Ukrajiny požiadal o predĺženie doby výstavby jeho 

projektu do konca januára 2023. Musíme počkať kým budú oba projekty dokončené, až potom bude 

uvoľnená posledná platba a následné vyplatenie úveru. Zatiaľ žiaľ musíme platiť úroky z úveru, ktoré 

však nie sú vysoké. 

 

Mgr. Ivan Minárik poukázal na nedisciplinovanosť poniektorých občanov obce, ktorý voľne parkujú 

osobné motorové vozidlá na miestnych komunikáciách, alebo v ich tesnej blízkosti. Následkom čoho 

bolo že pri zimnej údržbe miestnych komunikácií nebolo možné dostatočne a bezpečne odhrnúť sneh vo 

všetkých častiach obce čo sa nakoniec odzrkadlilo aj pri vývoze komunálneho odpadu v obci, kedy 

vodič nákladného vozidla na odvoz komunálneho odpadu nebol schopný sa s vozidlom dostať do vyššie 

položenej časti obce a musel byť organizovaný následný druhý termín odvozu. 

 

Mgr. Ivan Minárik sa dotazoval, kde skončil rošt z konca ulice, keď sa rekonštruovala cesta. Starostka 

odpovedala, že v rámci rekonštrukcie sa osadzoval nový odvodňovací žľab. Starý žľab spolu s roštom 

bol pri búracích prácach odstránený. Ale požiadavku postúpi zhotoviteľovi stavby.  
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Mgr. Ivan Minárik navrhol osloviť pani Pigovú ohľadom písania obecnej kroniky.  

 

16.  Diskusia a interpelácie poslancov  

- 

 

17. ZÁVER 

 

Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Týmto bodom ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

V Jakubovej Voli  13.12.2022 

Zapísal:  Ing. Peter Ďuriš 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Vladimír Mačo   ....................................................... 

 

    Mgr. Ivan Minárik   ......................................................... 

    

 

 

 

 

 

 

Ing. Magdaléna Sasaráková 
                 starostka obce 


