
Zápisnica
zo   4. zasadnutia obecného zastupiteľstva Juskova Voľa, konaného dňa 26.4.2015

na Obecnom úrade v Juskovej Voli

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny.

PROGRAM
1.Otvorenie.
2.Kontrola plnenia uznesenia z 3. zasadnutia OZ.
3.Rokovanie s UaP-PS Juskova Voľa.
4.Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady ZŠ a MŠ.
5.Rôzne.
6.Uznesenie.
7.Ukončenie.

            1.    Otvorenie:
Zasadnutie  otvoril  a viedol  starosta  obce  Jozef  Lukačin,  ktorý  prítomných  privítal  a oboznámil 
s programom zasadnutia. Poslanec Peter Bodor sa na zasadnutie dostavil po prerokovaní bodu č. 3.
Návrh:
OZ v Juskovej Voli schvaľuje do návrhovej komisie  Mgr. Blaženu Litvinovú a Mariána Senka.
Hlasovanie: Za: 4 – Mgr. B. Litvinová,  J. Tkáč, Ing. M. Tkáč, M. Senko.  Proti: 0. Zdržal sa: 0.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Blažena Litvinová a Marián Senko.
Za zapisovateľku bola určená Veronika Adamová, pracovníčka OcÚ.

Program zasadnutia zostáva nezmenený.

Hlasovanie: Za: 4 – Mgr. B. Litvinová,  J. Tkáč, Ing. M. Tkáč, M. Senko.  Proti: 0. Zdržal sa: 0.

2.    Kontrola plnenia uznesení z 3.zasadnutia OZ.
Návrh.
OZ v Juskovej Voli berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 3.zasadnutia OZ.
Hlasovanie: Za: 4 – Mgr. B. Litvinová,  J. Tkáč, Ing. M. Tkáč, M. Senko.  Proti: 0. Zdržal sa: 0.

3.     Rokovanie s UaP-PS Juskova Voľa.
Na zasadnutie OZ bol prizvaný výbor Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva v 
Juskovej Voli.
Michal Lukačin, predseda UaP-PS – pred pár dňami oslovil urbársku spoločnosť záujemca o ručnú 
ťažbu v pozastavenom kameňolome Drina. Jednalo by sa len o štiepanie a vyťaženie napadaného 
kameňa ručným spôsobom.  Samozrejme by aj  tu  bolo  potrebné povolenie  banského úradu .  V 
prvom  rade  sa  však  urbár  obracia  na  obecný  úrad,  aby  zaujal  stanovisko  k  znovuotvoreniu 
kameňolomu . Názor obecného zastupiteľstva bude považovať za názor všetkých občanov.

M.Tkáč – aký je plán s kameňolomom do budúcna, čo sa týka revitalizácie ?
M.Lukačin – banská činnosť aká bola v kameňolome v minulosti ,tu už nikdy nebude, ručná ťažba 
je niečo iné. Treba si však uvedomiť , že otvorená stena sa už nikdy nedá do pôvodneho stavu a 
vždy bude problém s revitalizáciou.
Š.  Hominda-  urbársky výbor  o  tomto počuje  prvykrát.  Myslí  si  ,  že  výbor  si  to  mal   najskôr 
prerokovať sám, následne predložiť požiadavku obecnému zastupiteľstvu.
M. Lukačin – ak obec nedá súhlasné stanovisko, nie je o čom jednať.
B. Litvinová – čo vieme o záujemcovi?
M.Lukačin – jeho meno nie je dôležité, ak obec bude súhlasiť, potom s ním budeme jednať. Zatiaľ 
to nie je podstatné.



   

Starosta – vo štvrtok prišiel za starostom pán Lata a pán Borinský, ktorý sa zaujímali o ručnú ťažbu 
v kameňolome. Starosta ich upozornil, že kameňolom nie je obecný , ale urbársky ,preto oslovili  
predsedu M. Lukačina.
Odporúča zvolať verejné zhromaždenie, pretože si myslí, že je dôležitý názor občanov a zároveň 
má obavy , že občania nebudú súhlasiť so začatím akejkoľvek činnosti. Všetky rozhodnuti sú však 
na pleciach urbárskeho výboru, obec zaujme stanovisko , keď bude mať presnejšie  informácie.
M.Iľko – ako člen urbárskeho výboru absolútne nesúhlasí s obnovením akejkoľvek takejto činnosti 
v kameňolome.

V diskusii sa aj ostatní členovia urbáskeho výboru postavili k otázke ručnej ťažby záporne.
Následne predseda urbárskeho spoločenstva Michal Lukačin stiahol svoju požiadavku a považuje 
rokovanie o tejto veci za ukončené.

4.   Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady ZŠ a do Rady MŠ.
Starosta obce navrhol delegovať do Rady ZŠ a do Rady MŠ Mgr. Blaženu Litvinovú. Ostatní s jeho 
návrhom súhlasili.

Návrh:
Obecné zastupiteľstvo v Juskovej Voli berie na vedomie delegovanie Mgr. Blaženy Litvinovej za  
zástupcu zriaďovateľa do Rady MŠ a do Rady ZŠ.
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J. Tkáč, Ing. M. Tkáč, M. Senko.  Proti: 0.  
Zdržal sa: 0.

5.    Rôzne.
Nová obecná cesta :  nová obecná cesta na viacerých miestach praská, pravdepodobne kvôli tomu, 
že po nej jazdia ťažké nákladné vozidlá. Odporúča riešiť to upozornením , alebo usadením značiek 
obmedzujúcich vjazd.
Výzvy občanom vyčistiť  pozemky: je potrebné vyzvať občanov a vlastníkov pozemkov ,  ktorý 
majú pozemky v intraviláne obce , a tieto sú zarastené, aby si ich vyčistili. Taktiež treba vyčistiť 
obecné pozemky a priestranstvá.
Zverejňovanie zápisníc a uznesení : zápisnice a uznesenia zverejňovať na www stránke a na úradnej 
tabuli.  Obecný  úrad  upozornil,  že  uznesenia  sa  na  úradnej  tabuli  (vonku  )   zverejňujú  vždy, 
zápisnica z 3. zasadnutia bola zverejnená. Zverejňovať sa budú aj ďalšie.
Inventarizácia:  poslanci  sa  opätovne  zaujímali  o  termíne  vykonania  inventarizácie.  Starosta 
vyhlásil, , že termín vykonania inventarizácie určia poslanci. On sa prispôsobí. 
Pracovníci obecného úradu: starosta obce informoval, že obec zamestnáva troch pracovníkov. Obec 
prepláca z ich mzdy (minimálnej) 5 % nákladov. Ostatné platí úrad práce.  Poslanci upozornili na 
dodržiavanie pracovnej doby. Starosta však trval na tom, že pracovná doba sa dodržiava. Je vedená 
dôsledná evidencia dochádzky. 
Autobusová zastávka: je potrebné opraviť obrubník na autobusovej zastávke pri Ferkovi a taktiež 
osadiť smetný kôš na hornej autobusovej zastávke.
Odhalenie tabule: starosta oznámil poslancom , že 7.5.2015 o 17:00 hod sa uskutoční odhalenie 
tabule k 70. výročiu oslobodenia obce. Zároveň ich všetkých pozval na tento slávnostný akt. 

6.    Uznesenie.
Návrh  uznesení  predniesla  návrhová  komisia,  ktoré  svojim  hlasovaním  schválili  poslanci  OZ 
Juskova Voľa.
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J. Tkáč, Ing. M. Tkáč, M. Senko.  Proti: 0.  
Zdržal sa: 0.



             7.     Ukončenie.
Zasadnutie ukončil starosta obce Jozef Lukačin, ktorý poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť 
na zasadnutí OZ Juskova Voľa.

Zapísala: Veronika Adamová

Overovatelia:
Mgr. Blažena Litvinová           ...............................

Marián Senko                            ...............................

                                                                                            Jozef Lukačin , starosta obce


