
Zápisnica
zo  14. zasadnutia obecného zastupiteľstva Juskova Voľa, konaného dňa  28.10.2021 

na Obecnom úrade Juskova Voľa

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesenia z 13. zasadnutia OZ. 
3. Správa o vykonanej kontrole hlavného kontrolóra č. 5,6,7,8/2021. 
4. Úprava rozpočtu obce v zmysle rozpočtového opatrenia č. 1/2021
5. Rôzne.
6. Uznesenie.

            9.   Ukončenie. 

1.    Otvorenie:
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Jozef Lukačin, ktorý prítomných privítal a oboznámil 
s programom zasadnutia. Vopred sa ospravedlnil poslanec Ing. Matúš Tkáč a Mgr. Blažena 
Litvinová.  
Návrh: 
OZ v Juskovej Voli schvaľuje do návrhovej komisie Bc. Luciu Ruščinovú a Jána Tkáča
Hlasovanie: Za: 3 – Mgr. B. Litvinová,  J. Tkáč, M. Senko.
Proti : 0, Zdržal sa: 0.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Bc. Lucia Ruščinová a Ján Tkáč. 
Za zapisovateľku bola určená Veronika Adamová, pracovníčka OcÚ.
Program: starosta žiada zaradiť Sadzobník poplatkov za majetok obce. 

Hlasovanie:  Za: 3 – Mgr. B. Litvinová,  J. Tkáč, M. Senko.
Proti : 0, Zdržal sa: 0.

2.    Kontrola plnenia uznesení z 13. zasadnutia OZ.
Návrh.
OZ v Juskovej Voli berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 13. zasadnutia OZ

3. Správa o vykonanej kontrole č. 5.6.7.8/2021
Návrh:
Obecné zastupiteľstvo v Juskovej Voli berie na vedomie Správu o vykonanej kontrole 
č.5,6,7,8/2021. 

4. Úprava rozpočtu obce za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021.
 Návrh rozpočtu bol už vopred doručený na preštudovanie poslancom. Prebytok navrhuje starosta 
ponechať na budúci rok a sporiť tak peniaze na rekonštrukciu novej ulice, pretože on nesúhlasí s 
provizornymi riešeniami, ale myslí si,  v budúcom roku treba zobrať uver a spolu s našporenými 
finančnými prostriedkami urobiť celu cestu a odvodnenie novej ulice. 
L. Ruščinová – táto realizácia sa mohla urobiť už dávno, všetko teraz zdraželo. Problém novej ulice
sa rieši celé obdobie a jej sa zdá, že sa čakalo až na volebný rok, kedy sa to bude realizovať. 
J. Jurčo – upozornil, že treba sledovať výzvy a v novom programovacom období žiadať na 
kanalizáciu a čov finančné prostriedky. Dovtedy však mať zaktualizované projektové dokumentácie
a povolenia. 
Návrh: 
Obecné zastupiteľstvo v Juskovej Voli schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2021 v zmysle 



rozpočtového opatrenia č. 1/2021. 
Hlasovanie:  Za: 3 – Mgr. B. Litvinová,  J. Tkáč, M. Senko.
Proti : 0, Zdržal sa: 0.

5. Sadzobník poplatkov za majetok obce

Návrh upraveného sadzobníku bol doručený poslancom vopred, hlavne sa tam zapracoval návrh na 
prenájom kultúrnej miestnosti, ktorá vznikla v zaniknutej škole. Taktiež sa odstránili niektoré 
položky, ktoré už neboli aktuálne. 

Obecné zastupiteľstvo v Juskovej Voli schvaľuje Sadzobník poplatkov za prenájom majektu obce 
Juskova Voľa.
Hlasovanie:  Za: 3 – Mgr. B. Litvinová,  J. Tkáč, M. Senko.
Proti : 0, Zdržal sa: 0.

6.  Rôzne
Tentoraz sa v bode rôzne neprerokovali žiadne podnety a pripomienky. 

     7. Uznesenie 
Návrh uznesení predniesla návrhová komisia, ktoré svojim hlasovaním schválili poslanci OZ 
Juskova Voľa. 
Hlasovanie:  Za: 3 – Mgr. B. Litvinová,  J. Tkáč, M. Senko.
Proti : 0, Zdržal sa: 0.

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

Zapísala: Veronika Adamová

Overovatelia:
Bc. Lucia Ruščinová                       ...............................

Ján Tkáč                                            ...............................

                                                                                            Jozef Lukačin , starosta obce


