
 

     Z á p i s n i c a  z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 7/2015 v Jarabine  

konaného dňa 9. decembra 2015 

 

Prítomní:  Lívia Kovalčíková, starostka obce  

  Ing. Vladimír Čokina 

                        Ing. Ľuboš Derevjaník 

                        Štefan Sýkora 

                        Anna Sukovatá  

                        PhDr. Žaneta Štefaniková 

                        Mgr. Stanislava Vidová 

                        p. Peter Baňas 

Ostatní prítomní: PhDr. Ivan Bulík, zapisovateľ 

                                    p. Jana Mytníková, ekonómka obce 

                                    p. Andrea Petriľáková, ekonómka ZŠ s MŠ 

                                    p. Magdaléna Špesová, kontrolórka obce 

                                    p. Jozef Ňaňko, lesný hospodár  

                                    JUDr. Andrej Kažimír  

                                    p. Ján Janoščík 

                                    p. Ladislav Plavčko 

                                    p. Ján Saloň, č.d. 317 

                                    p. Ivan Kindja 

                                   sl. Katarína Ňaňková 

                                    p. Anna Derevianíková, č.d. 182 

                                    p. Ján Ňaňko, č.d. 264 

                                    p. Peter Ňaňko 

                                    p. Pavol Knapík 

                                    p. Božena Kuzárová 

                                    p. Katarína Jarabinská 

                                    p. Michal Saloň, č.d. 135 

                                    p. Jozef Strenk, č.d. 255 

                                    p. Vladislav Ňaňko ml. č.d. 164  

  

                                 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jarabine otvorila a viedla starostka obce Lívia 

Kovalčíková. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva, ostatných prítomných 

a konštatovala, že prítomných je 6 poslancov, t.j. Obecné zastupiteľstvo v Jarabine je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. Starostka obce zároveň ospravedlnila neprítomnosť na 

rokovaní poslanca p. Petra Herka zo zdravotných dôvodov.  

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu 

s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 



2. Schválenie programu zasadnutia  

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Interpelácie poslancov 

5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2015  o miestnych daniach                    

            a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2015 o poskytovaní dotácií  

            právnickým a fyzickým osobám na území obce Jarabina 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.7/2015 o určení miesta a času zápisu  

            dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej  

            zriaďovateľom je obec Jarabina 

9. Návrh rozpočtu obce a Základnej školy s materskou školou v Jarabine na obdobie 

            2016 – 2018 

10. Modernizácia miestneho rozhlasu 

11. Prerokovanie písomných žiadostí 

12. Schválenie strategického dokumentu – Stratégia CLLD „Partnerstva pre región“ 

13. Prerokovanie podmienok výberového konania 

14. Rôzne 

15. Návrh na uznesenie 

16. Záver 

 

 V úvode zasadnutia starostka obce p. Lívia Kovalčíková navrhla za bod č. 9 doplniť 

a zaradiť do programu bod – Žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie dotácie na vyplatenie 

mimoriadnych odmien.  Starostka obce navrhla bod č. 13. Podmienky výberového konania 

vyradiť z rokovania obecného zastupiteľstva. Ďalej navrhla zaradiť za bod „Rôzne“ ďalší bod 

a to: Žiadosť p. Jozefa Ňaňka – OLH o prerokovanie situácie v obecných lesoch, 

personálnych otázok a ďalších súvislostí.   

 

O tejto navrhovanej zmene programu dala starostka hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina x x 

Ing. Ľuboš Derevjaník x x 

Peter Herko (neprítomný) - - 

Anna Sukovatá x x 

Štefan Sýkora x x 

PhDr. Žaneta Štefaniková x x 

Mgr. Stanislava Vidová x x 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený takto: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 



4. Interpelácie poslancov 

5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2015  o miestnych daniach                    

            a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2015 o poskytovaní dotácií 

            právnickým a fyzickým osobám na území obce Jarabina 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.7/2015 o určení miesta a času zápisu  

            dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej  

            zriaďovateľom je obec Jarabina 

9. Návrh rozpočtu obce a Základnej školy s materskou školou v Jarabine na obdobie 

            2016 – 2018 

10.       Žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie dotácie na vyplatenie mimoriadnych odmien 

11. Modernizácia miestneho rozhlasu 

12. Prerokovanie písomných žiadostí 

13. Schválenie strategického dokumentu – Stratégia CLLD „Partnerstva pre región“ 

14. Rôzne 

15.       Žiadosť p. Jozefa Ňaňka – OLH o prerokovanie situácie v obecných lesoch,  

            personálnych otázok a ďalších súvislostí 

16. Návrh na uznesenie 

17. Záver 

 

3. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľ:       PhDr. Ivan Bulík 

 

Návrhová komisia:         Mgr. Stanislava Vidová 

                                       Anna Sukovatá 

                                  

Overovatelia zápisnice:  PhDr. Žaneta Štefaniková 

                                       Štefan  Sýkora 

 

             

4. Interpelácia poslancov  

  

- starostka obce na úvod OZ poďakovala členkám ZPOZ p. Anne Derevianíkovej, p. 

Anne Sukovatej, p. Márii Kaňovej a p. PhDr. Žanete Štefanikovej za pomoc pri 

príprave a účasti na slávnostnom akte jubilantom v kultúrnom dome   

- starostka poďakovala aj poslancom OZ p. Petrovi Herkovi, p. Štefanovi Sýkorovi, 

členkám FS Poľana a pedagógom Mgr.Petrovi Argalášovi a PhDr. Žanete Štefanikovej 

za pomoc pri organizovaní lampiónového sprievodu a stretnutia s Mikulášom  a 

členom DHZ za inštalovanie novej vianočnej výzdoby 

    

 

5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Neboli 

 

 

 



6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č.5/2015 o miestnych daniach                    

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     

Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe schváliť Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. Poplatky vyberané doposiaľ zostanú v pôvodnej výške, ale 

starostka navrhla zaviesť poplatok za drobné stavebné odpady vo výške 0,02 € za 1 kg.  

Po krátkej diskusii starostka dala o predloženom návrhu hlasovať.  

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

za proti zdržali sa 

  

Ing. Vladimír Čokina X X 

Ing. Ľuboš Derevjaník X X 

Peter Herko (neprítomný) - - 

Anna Sukovatá X X 

Štefan Sýkora X X 

PhDr. Žaneta Štefaniková X X 

Mgr. Stanislava Vidová X X 

Návrh bol na základe hlasovania prijatý s účinnosťou od 1. januára 2016. 

 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2015 o poskytovaní dotácii 

právnickým a fyzickým osobám na území obce Jarabina 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe schváliť uznesenie, ktoré bude 

upravovať spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jarabina podľa okruhu oblastí, 

ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytnuté. 

Starostka obce bližšie špecifikovala podmienky uvedené v návrhu VZN. Po diskusii boli 

prítomní poslanci vyzvaní k hlasovaniu o predmetnom návrhu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina X X 

Ing. Ľuboš Derevjaník X X 

Peter Herko (neprítomný) - - 

Anna Sukovatá X X 

Štefan Sýkora X X 

PhDr. Žaneta Štefaniková X X 

Mgr. Stanislava Vidová X X 

 

Návrh bol na základe hlasovania prijatý s účinnosťou od 1. januára 2016. 

 

 



8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej 

zriaďovateľom je obec Jarabina  

  

      Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe schváliť návrh VZN, v ktorom sa 

určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 

ktorej zriaďovateľom je obec Jarabina. Návrh VZN upravuje spomínané podmienky. 

Starostka obce odporúčala poslancom návrh schváliť.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina X X 

Ing. Ľuboš Derevjaník X X 

Peter Herko (neprítomný) - - 

Anna Sukovatá X X 

Štefan Sýkora X X 

PhDr. Žaneta Štefaniková X X 

Mgr. Stanislava Vidová X X 

 

Návrh bol na základe hlasovania prijatý s účinnosťou od 1. januára 2016.  

 

 

9. Návrh rozpočtu obce a Základnej školy s materskou školou v Jarabine na obdobie 

2016 - 2018 

 

        Ekonómka obce p. Jana Mytníková predniesla OZ čerpanie rozpočtu obce a zároveň 

informovala prítomných o plánovaných príjmoch a výdajoch v súvislosti s  rozpočtom obce 

na nasledujúce obdobie. Poslankyňa OZ p. Mgr. Stanislava Vidová vyjadrila spokojnosť 

s prácou p. Mytníkovej a vyslovila poďakovanie a uznanie za pripravené podklady i jej prácu.  

       Rozpočet ZŠ s MŠ predniesla ekonómka školy p. Andrea Petriľáková, ktorá informovala 

poslancov o príjmovej i výdajovej časti. Ďalšie pripomienky a otázky k rozpočtu obce 

poslanci ani ostatní prítomní nemali. Starostka  požiadala návrhovú komisiu, aby o návrhu 

rozpočtu dala OZ hlasovať.   

       

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina X X 

Ing. Ľuboš Derevjaník X X 

Peter Herko (neprítomný) - - 

Anna Sukovatá X X 

Štefan Sýkora X X 

PhDr. Žaneta Štefaniková X X 

Mgr. Stanislava Vidová X X 

 

Návrh bol na základe hlasovania prijatý. 



 

10. Žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie dotácie na vyplatenie mimoriadnych odmien 

  

 Starostka obce požiadala poslanca OZ Ing. Ľuboša Derevjaníka, aby prečítal 

žiadosť ZŠ s MŠ, v ktorej žiadajú o poskytnutie dotácie na vyplatenie mimoriadnych 

odmien v celkovej výške 1 200,- €. Poslankyňa OZ p. Anna Sukovatá vysvetlila 

prítomným opodstatnenosť žiadosti. Ide o odmenu pre zamestnancov  a dvoch 

pedagógov ZŠ, ktorí sú financovaní z originálnych kompetencií. Po diskusii sa 

poslanci OZ zhodli na schválení príspevku vo výške 1 000,- €. O predloženom návrhu 

dala starostka obce prítomným poslancom OZ hlasovať.        

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina X X 

Ing. Ľuboš Derevjaník X X 

Peter Herko (Neprítomný) - - 

Anna Sukovatá X X 

Štefan Sýkora X X 

PhDr. Žaneta Štefaniková X X 

Mgr. Stanislava Vidová X X 

 

Návrh bol na základe hlasovania prijatý. 

 

11. Modernizácia miestneho rozhlasu 

 

- starostka obce informovala poslancov OZ i ostatných prítomných o predloženej 

ponuke spoločnosti MK Hlas na modernizáciu miestneho rozhlasu. Vysvetlila im 

výhodnosť a účelnosť modernizácie (zasielanie SMS správ občanov o hlásených 

informáciách v obecnom rozhlase a pod.). Vstupná investícia do modernizácie 

obecného rozhlasu by bola vo výške cca 2 000,- €. Mesačné poplatky by boli vo výške 

6,- € za predplatený počet správ. Po diskusii poslanci odporúčali nateraz modernizáciu 

miestneho rozhlasu nerealizovať. Starostka obce následne poverila finančnú komisiu 

zistiť  tri cenové ponuky, na základe ktorých OZ rozhodne neskôr.  O dojednanom 

postupe vyzvala starostka poslancov k hlasovaniu. 

Hlasovanie o predloženom návrhu  

 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina X X 

Ing. Ľuboš Derevjaník X X 

Peter Herko (neprítomný) - - 

Anna Sukovatá X X 

Štefan Sýkora X X 

PhDr. Žaneta Štefaniková X X 

Mgr. Stanislava Vidová X X 

 



Návrh bol na základe hlasovania prijatý. 

 

12. Prerokovanie písomných žiadostí 

 

- starostka obce informovala prítomných o obdŕžaní stanoviska po vládnom audite, 

z ktorého vyplýva povinnosť obci Jarabina vrátiť neoprávnené výdavky použité pri 

výstavbe kanalizácie v celkovej výške 7 939,48 €. Starostka rovnako informovala 

poslancov o prebiehajúcich jednaniach s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, kde sa 

obec bude usilovať o to, aby argumentácie ministerstva boli vyvrátené a aby obec 

nemusela spomínanú sumu uhradiť 

Prítomní poslanci OZ vzali túto informáciu na vedomie.  

 

- starostka obce požiadala poslanca Ing. Vladimíra Čokinu o prednesenie žiadosti 

vedúcej školskej jedálne, v ktorej žiada OZ o dotáciu na nákup umývačky riadu do 

školskej jedálne. Starostka navrhla vedúcej školskej jedálne hľadať finančné 

prostriedky cez rôzne výzvy.  Poslanec OZ p. Ing. Vladimír Čokina navrhol zistiť 

ceny zariadenia prostredníctvom zabezpečenia cenových ponúk. Po diskusii poslanci 

OZ nákup umývačky riadu nateraz zamietli, informáciu v tejto veci berú na vedomie 

a poverujú vedúcu školskej jedálne prieskumom trhu a sledovaním výziev do polovice 

roku 2016. V tejto súvislosti je potrebné konzultovať celú vec aj s Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni. Zároveň ukladajú vyriešiť celú 

situáciu do 01.09.2016.  O predloženom návrhu dala starostka obce poslancom OZ 

hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina X X 

Ing. Ľuboš Derevjaník X X 

Peter Herko (neprítomný) - - 

Anna Sukovatá X X 

Štefan Sýkora X X 

PhDr. Žaneta Štefaniková X X 

Mgr. Stanislava Vidová X X 

 

Návrh bol na základe hlasovania prijatý. 

 

- starostka obce požiadala poslanca p. Ing. Ľuboša Derevjaníka o prečítanie žiadosti p. 

Mikuláša Derevjaníka zo Starej Ľubovne o odkúpenie obecného pozemku v blízkosti 

jeho chaty súp. č. 234. Predmetná parcela je susediaca s pozemkom p. Derevjaníka.  

Na obecnom pozemku sa v minulosti nachádzala žumpa MŠ, ktorá bola po pripojení 

na verejnú kanalizáciu zasypaná. Poslanci navrhli parcelu obhliadnuť na mieste. 

Nateraz nesúhlasia s odpredajom. Starostka vyzvala poslancov k hlasovaniu k žiadosti 

p. Derevjaníka k odkúpeniu pozemku.   

 

 

 

 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

za proti zdržali sa 

   

X Ing. Vladimír Čokina X 

X Ing. Ľuboš Derevjaník X 

- Peter Herko (neprítomný) - 

X Anna Sukovatá X 

X Štefan Sýkora X 

X PhDr. Žaneta Štefaniková X 

X Mgr. Stanislava Vidová X 

 

Návrh na základe hlasovania nebol prijatý. 

 

 

13. Schválenie strategického dokumentu – Stratégia CLLD „Partnerstva pre región“ 

 

Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe schváliť uznesenie, ktorým sa 

obec Jarabina zapojí do výzvy v rámci projektu – Stratégia CLLD „Partnerstva pre región“. 

Starostka obce vysvetlila poslancom výhody zapojenia sa do tohto programu, cez ktorý je 

možné získať finančné prostriedky na investičné projekty v obci. Finančná spoluúčasť obce 

Jarabina v tomto projekte je 0 %. Starostka obce dala prítomným poslancom o tomto návrhu 

hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina X X 

Ing. Ľuboš Derevjaník X X 

Peter Herko (neprítomný) - - 

Anna Sukovatá X X 

Štefan Sýkora X X 

PhDr. Žaneta Štefaniková X X 

Mgr. Stanislava Vidová X X 

 

Návrh bol na základe hlasovania prijatý. 

 

14. Rôzne 

 

- starostka obce informovala poslancov o prebiehajúcich pozemkových úpravách 

i o podmienkach úprav poľných ciest. Na predstavenstve PPÚ bolo navrhnuté, aby 

poľné cesty prešli na obec na úkor obecnej poľnohospodárskej pôdy. Ide o celkovú 

výmeru cca 10 ha. Starostka nesúhlasila, aby obec prišla o poľnohospodársku pôdu, 

nakoľko by do budúcnosti prišla aj o príjem z jej nájmu. Celá situácia je v štádiu 

riešenia a doposiaľ nebol prijatý žiadny záver. Poslanci túto informáciu vzali na 

vedomie. 

 



- starostka obce požiadala poslanca OZ p. Ing. Ľuboša Derevjaníka, aby predniesol  

žiadosť p. Márie Ciesarikovej, rod. Derevianíkovej, ktorá žiada prinavrátenie 

pozemkov po svojich právnych predchodcoch, ktorým štát po vysťahovaní do 

Ameriky pozemky skonfiškoval. Po roku 1989 štát pozemky previedol na obec. P. 

Ciesariková disponuje rodinnou dokumentáciou, ktorou môže vlastnícke nástupníctvo 

dokázať, má aj poverenie od príbuzných, aby tieto pozemky v mene celej rodiny 

vysporiadala. P. Ciesariková doložila aj čestné prehlásenia svedkov. Poslanci po 

diskusii uznali žiadosť p. Ciesarikovej za opodstatnenú a dohodli sa, že pozemky jej 

obec vráti Kúpno-predajnou zmluvu za symbolickú cenu 1,- €. Zároveň p. Ciesariková 

je povinná doložiť všetku potrebnú dokumentáciu, rovnako výdavky spojené 

s prípravou zmluvy a poplatkov za zápis do katastra nehnuteľnosti bude hradiť tiež 

ona. Starostka obce vyzvala poslancov k hlasovaniu o predmetnom návrhu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina X X 

Ing. Ľuboš Derevjaník X X 

Peter Herko (neprítomný) - - 

Anna Sukovatá X X 

Štefan Sýkora X X 

PhDr. Žaneta Štefaniková X X 

Mgr. Stanislava Vidová X X 

 

Návrh bol na základe hlasovania prijatý. 

 

 

- starostka obce udelila slovo p. Kataríne Jarabinskej, ktorá žiada vyriešiť spor ohľadom 

prístupového pozemku k jej obydliu. Touto situáciou sa OZ už v minulosti zaoberalo 

a po diskusii poslanci vzali celú vec opakovane na vedomie a odporúčali jej situáciu 

riešiť súdnou cestou 

 

- starostka obce informovala poslancov OZ o dôležitosti schválenia uznesenia OZ 

potrebného k zapojeniu sa obce Jarabina do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva- 

programu obnovy vidieka. Opatrenie 74, aktivita č. 6 Prevencia kriminality 

a vandalizmu.  Starostka obce dala o predmetnom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina X X 

Ing. Ľuboš Derevjaník X X 

Peter Herko (neprítomný) - - 

Anna Sukovatá X X 

Štefan Sýkora X X 

PhDr. Žaneta Štefaniková X X 

Mgr. Stanislava Vidová X X 

 



Návrh bol na základe hlasovania prijatý. 

 

- starostka obce podala informáciu poslancom OZ o ukončení Národného projektu „Terénna 

sociálna práca v obciach“ k 31.10.2015. Aj napriek ukončeniu projektu sú zamestnanci do 

konca kalendárneho roka 2015 naďalej zamestnaní a hradení z rozpočtu obce. Poslanci vzali 

informáciu na vedomie.  

- starostka obce informovala poslancov o potrebe vyradiť nepotrebný majetok obce, navrhla 

poslancom, aby sa prihlásili do vyraďovacej komisie, ktorá bude zložená zo zamestnancov 

obce. Poslanci OZ neprejavili záujem stať sa členmi komisie a informáciu o vyraďovaní 

nepotrebného majetku obce vzali na vedomie.  

- starostka obce informovala poslancov o potrebe riešiť do budúcnosti situáciu s požiarnou 

zbrojnicou v obci, nakoľko súčasná budova PZ nevyhovuje požiadavkám dnešnej doby. 

Starostka obce, poslanci OZ i prítomní z radov občanov navrhli viacero alternatív a situáciu 

s budovou budú riešiť v budúcnosti. 

- starostka obce informovala poslancov OZ o odovzdaní hasičského vozidla TATRA CAZ na 

repas (rekonštrukciu). Vozidlo by malo byť po repase v mesiaci február, kedy bude obci aj 

odovzdané.  Poslanci vzali informáciu na vedomie.  

-  starostka obce informovala poslancov OZ o prebiehajúcom spracovaní projektovej 

dokumentácie k rekonštrukcii Kultúrneho domu. Poslancom OZ bol predložený nákres 

architekta, v ktorom boli zakreslené plánované úpravy. Rekonštrukcia KD bude závisieť od 

schválenia dotácie. Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

- starostka informovala prítomných poslancov OZ o potrebe schváliť na nasledujúcom OZ 

Plán kultúrno-spoločenských podujatí v obci na rok 2016. Spoločne sa dohodli, že tejto veci 

sa budú venovať na januárovom zasadnutí OZ. 

- Ján Saloň, prítomný z radov občanov, predniesol požiadavku riešiť problém s estetickým 

vzhľadom pri vstupe na Nový cintorín. Starostka informovala, že pred cintorínom i v jeho 

areáli je naplánovaná výstavba chodníkov a rovnako i terénne úpravy. Poslanci OZ i starostka 

obce vzali informáciu p. Saloňa na vedomie.  

- JUDr. Andrej Kažimír, prítomný z radov občanov, sa informoval, či Povodie Bodrogu 

a Hornádu,  resp. obec neplánuje riešiť nepriaznivú situáciu na regulácii potoka pod obcou 

v blízkosti jeho obydlia. Voda podmýva koryto potoka a zároveň hrozí zosunutie vysokého 

svahu nad ním. Po zosunutí svahu by okrem pozemku p. Kažimíra boli ohrozené aj rodinné 

domy nad svahom. Starostka ho informovala  o tom, že prioritou opráv potoka jeho správcom 

je časť v intraviláne. Zároveň starostka obce prisľúbila na spoločných jednaniach so správcom 

toku riešiť aj tento úsek mimo intravilánu. Poslanci OZ i p. Kažimír vzali informáciu na 

vedomie. 

- Anna Derevianíková, prítomná z radov občanov, sa prihovorila k starostke obce, poslancom 

i ostatným prítomným. V úvode poďakovala starostke obce p. Lívii Kovalčíkovej i vedúcej 

Zariadenia pre seniorov v obci za pomoc pri zabezpečení sociálnych služieb pre jej 

príbuzného p. Mikuláša Chanáta. Zdôraznila, aby sa poslanci OZ venovali bytostným 

otázkam obce, ako je vysporiadanie pozemkov a výstavba rodinných domov.  

  

 

 



15.  Žiadosť p. Jozefa Ňaňka – OLH o prerokovanie situácie v obecných lesoch,         

       personálnych otázok a ďalších súvislostí 

 

- OZ prerokovalo žiadosť p. J. Ňaňka, ktorý požiadal starostku o vysvetlenie 

personálnej zmeny OLH v obci Jarabina 

- poslanci OZ si vypočuli správu o situácii v obecných lesoch novoprijatého OLH p. P. 

Baňasa 

- k aktuálnej situácii sa vyjadrili občania z obce – A. Derevianíková, J. Strenk a pani 

starostka 

- OZ prijalo uznesenie, v ktorom odporúča, aby OLH p. Ňaňko pri činnosti v rámci 

lesného hospodárstva v obecných lesoch obce Jarabina zaviedol transparentný 

a efektívny systém hospodárenia a systém kontroly, využíval eurofondy, kvartálne 

informoval OZ o činnosti LH. 

         

 

  13. Návrh na uznesenie 

Berie na vedomie: 

- určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a uznesení a zapisovateľa 

- informáciu o vládnom audite Ministerstva pôdohospodárstva SR 

- informáciu o potrebe umývačky riadu do školskej jedálne 

- informáciu o prebiehajúcich pozemkových úpravách a podmienkach vysporiadania 

cestných komunikácií pri týchto úpravách 

- žiadosť p. Kataríny Jarabinskej o vrátenie pozemku obcou 

- informáciu o ukončení Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ k 

31.10.2015 

- informáciu o vyraďovaní nepotrebné majetku obce Jarabina 

- informáciu o potrebe riešiť do budúcnosti výstavbu novej hasičskej stanice 

- informáciu o odovzdaní hasičského auta TATRA CAS na rekonštrukciu 

- informáciu o prebiehajúcej príprave dokumentácie k rekonštrukcii kultúrneho domu 

- informáciu p. Jána Saloňa o potrebe riešiť estetický priestor pred vstupom do areálu 

nového cintorína 

- žiadosť p. JUDr. Andreja Kažimíra o riešenie kritickej situácie koryta potoka v blízkosti 

jeho obydlia 

- informáciu a vstup do diskusie p. Anny Derevianíkovej 

- informáciu OLH p. Jozefa Ňaňka 

 

Uznáša sa na: 

- vyššie uvedených členoch návrhovej komisie a overovateľoch zápisnice  

- na programe zasadnutia OZ 

- na návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce č.5/2015 o miestnych daniach                   

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

- na návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2015 o poskytovaní dotácii 

právnickým a fyzickým osobám na území obce Jarabina 

- na návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom 

je obec Jarabina 

- na návrhu rozpočtu obce a Základnej školy s materskou školou v Jarabine na obdobie 

2016 – 2018 

- na poskytnutí dotácie ZŠ s MŠ na vyplatenie mimoriadnych odmien vo výške 1 000,- € 



- na zapojení obce Jarabina do projektu Stratégia CLLD „Partnerstva pre región“ 

- na odpredaji pozemkov KN-E č. 6787, 6788/100 a 6788/101 p. Márii Ciesarikovej, rod. 

Derevjaníkovej, v celkovej cene 1,- € 

- na zapojení sa obce Jarabina do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva 

 

 

Zamieta: 

- nateraz modernizáciu miestneho rozhlasu 

- nateraz nákup umývačky riadu 

- odpredaj obecného pozemku KN-C 411 p. Mikulášovi Derevjaníkovi, bytom Vsetínska 

40, Stará Ľubovňa 

 

Poveruje: 

- finančnú komisiu obce zistiť tri cenové ponuky pre modernizáciu rozhlasu 

- vedúcu školskej jedálne prieskumom trhu a hľadaním grantov do prvého polroku 2016 

 

Odporúča: 

-  p. Kataríne Jarabinskej  riešiť svoju žiadosť súdnou cestou 

-  zriadiť organizačnú štruktúru LH obce Jarabina 

- OLH využívať eurofondy, zaviesť transparentný a efektívny systém hospodárenia v 

obecných lesoch, kvartálne informovať obecné zastupiteľstvo o činnosti LH 

     

 

14. Záver 

 

V závere OZ starostka obce p. Lívia Kovalčíková poďakovala prítomným za účasť na tomto 

zasadnutí. 

 

Návrhová komisia:         Mgr. Stanislava Vidová 

                                        Anna Sukovatá 

                                  

Overovatelia zápisnice:  PhDr. Žaneta Štefaniková 

                                        Štefan Sýkora 

 

 

 

                                  

                             Lívia Kovalčíková, 

                                 starostka obce                             …............................... 


