
Zápisnica
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva Juskova Voľa, konaného dňa 7.9.2015 

na Obecnom úrade Juskova Voľa

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesenia z 5. zasadnutia OZ.
3. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.
4. Rekonštrukcia komunikácie III/3615
5. Platnosť PHSR.
6. Rôzne.
7. Uznesenie. 
8. Ukončenie.

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

Hlasovanie o navrhovanom programe :  Za: 4 – Mgr.  B. Litvinová,  Ing.  P. Bodor, J.  Tkáč,   M. 
Senko.  Proti: 0. Zdržal sa: 0.

2.    Kontrola plnenia uznesení zo 6. zasadnutia OZ.
Návrh.
OZ v Juskovej Voli berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 6.zasadnutia OZ.
Hlasovanie: Za: 4 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J
. Tkáč,  M. Senko.  Proti: 0. Zdržal sa: 0.

3.     Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.
Plán kontrólnej činnosti bol riadne zverejnený na úradnej tabuli, bez pripomienok. 
Návrh: 
OZ v Juskovej Voli schvaľuje Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.
Hlasovanie: Za: 4 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J. Tkáč,  M. Senko.  Proti: 0. Zdržal sa: 0.

4.     Záverečný účet obce Juskova Voľa za rok 2014.
Záverečný účet obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce, poslanci ho obdržali mailom. Neboli 
k nemu žiadne pripomienky .  Obec dala spracovať audit, správa auditora je poskytnutá poslancom 
k nahliadnutie.  Hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k záverečnému účtu obce, v 
ktorom odporúča schváliť celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad. 

Diskusia:
RNDr. Pavol Kaňuch (hosť) – v stanovisku hlavného kontrolora zaregistroval, že rozpočet obce bol 
schválený v mesiaci marec 2014. V priebehu roka sa nerobili žiadne úpravy rozpočtu, ale hlavný 
kontrolór sa v stanovisku vyjadril, že rozpočet sa v priebehu roka upravil podľa skutočného 
čerpania. Ako je možné upravovať rozpočet bez rozpočtového opatrenia.



V. Adamová – pán Kaňuch musel zle porozumieť stanovisku hlavného kontrolóra. Rozpočet obce sa 
naozaj schválil v marci 2014 a odvtedy neboli robené žiadne zmeny, úpravy ani presuny. Práve 
kvôli tomu sú niektoré rozpočtové položky prečerpané a naopak niektoré nedostatočne naplnené. 
Obec sa bude v budúcnosti vyvarovať tomu, aby nastal takýto stav. 

Návrh:
OZ v Juskovej Voli berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za 
rok 2014.
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J. Tkáč, Ing. M. Tkáč,  M. Senko.  Proti: 0. 
Zdržal sa: 0.

Návrh:
OZ v Juskovej Voli berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce  
za rok 2014.
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J. Tkáč, Ing. M. Tkáč,  M. Senko.  Proti: 0. 
Zdržal sa: 0.

Návrh:
OZ v Juskovej Voli schvaľuje celoročné hospodárenie obce Juskova Voľa za rok 2014 bez výhrad.
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J. Tkáč, Ing. M. Tkáč,  M. Senko.  Proti: 0. 
Zdržal sa: 0.

Návrh:
OZ v Juskovej Voli schvaľuje výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014: schodok vo výške 
33.320,23 Eur.
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J. Tkáč, Ing. M. Tkáč,  M. Senko.  Proti: 0. 
Zdržal sa: 0.

Návrh:
OZ v Juskovej  Voli  schvaľuje  použitie  prebytku  finančných  prostriedkov  k 31.12.2014  vo  výške 
7.679,74 Eur v roku  2015 na krytie výdavkov obce preúčtovaním cez finančné operácie .
Hlasovanie: Za: 5 – Mgr. B. Litvinová, Ing. P. Bodor, J. Tkáč, Ing. M. Tkáč,  M. Senko.  Proti: 0.  
Zdržal sa: 0.

5.   Rôzne.
RNDr. Pavol Kaňuch požiadal o zapojenie jeho pripomienok do bodu Rôzne. V hlasovaní poslanci 
jeho pripomienku jednohlasne podporili.
RNDr. P. Kaňuch:
Opravy ciest: z plánu činnosti vyplýva, že obec pripravuje rekonštrukciu a opravu cesty III. triedy 
( zákruty pred Dubinami ) a cestu k škole v prírode. Zaujíma ho čo konktrétne obec plánuje urobiť, 
kto vykoná opravy, kedy sa budú vykonávať a koľko finančných prostriedkov obec na tieto opravy 
a rekonštrukciu vyčlenila zo svojho rozpočtu. 
Starosta: v pláne činnosti nie je rekonštrukcia ani oprava cesty pred Dubinami. Je to štátna cesta , 
opravy uskutočňujú Správa a údržba ciest PSK. Čo sa týka cesty k škole v prírode, rekonštrukciu 
bude realizovať obec, finančne ju zabezpečia Lesy SR, Eurovia a Správa a udržba ciest PSK. Bude 
sa realizovať tohoto roku, dodávateľ sa vyberia vo verejnom obstarávaní. 
RNDr. Pavol Kaňuch – ako môže obec realizovať opravu cesty , ktorú minulého roka predala PSK . 
Je o tom predsa uznesenie.
Starosta – uznesenie je prijaté, ale predaj sa neuskutočnil.

Ján Tkáč:
Sprístupnenie areálu školy: na pracovných stretnutiach sa pripravil prevádzkový poriadok areálu 



školy. V akom štádiu je to teraz?
Starosta: počas prázdnin sprístupnime areál školy. Určím človeka, ktorý bude mať na starosti 
odomykania a zamykanie areálu. K vstupu umiestnime tabuĺku, v ktorej upozorníme návštevníkov 
na bezpečnostné opatrenia a na zodpovednosť každého sám za seba, alebo za svoje maloleté dieťa. 
Počas toho viackrát osobne skontroluje ako to funguje, či sa nepoškodzuju zariadenia , ktoré sú tam 
a či sa dodržiava poriadok. Ak to nebude fungovať areál zatvoríme, naopak, ak uvidíme , že je to v 
poriadku, od septembra príjmeme prevádzkový poriadok, v ktorom budú presne zadefinované 
podmienky prevádzkovania. 
Poskytnutie fin. prostriedkov pre spevácku skupinu Lomnička: starosta oznámil poslancom, že 
spevácka skupina Lomnička požiadala o fin. dotáciu 150 € na ušitie blúzok. Poslanci s tým 
jednohlasne súhlasili. 
Odpadkové koše: odpadkový kôš bol umiestnený na hornej zastávke. Bolo však potrebné ho ešte 
opraviť, avšak do konca týždňa bude vrátený na miesto.  Kôš na ihrisko sme neinštalovali, starosta 
sa skôr prikláňa k tomu, aby sa tam umiestnila tabuľka s upozornením, aby si návštevníci altánku 
svoj odpad za sebou upratali a odniesli. 

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:
Ján Tkáč                                   ...............................

Ing. Peter Bodor                        ...............................

                                                                                            Jozef Lukačin , starosta obce


