
 

     Z á p i s n i c a  z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 8/2016 v Jarabine  

konaného dňa 20. januára 2016 

 

Prítomní:  Lívia Kovalčíková, starostka obce  

  Ing. Vladimír Čokina 

Ing. Ľuboš Derevjaník 

Peter Herko 

Štefan Sýkora 

PhDr. Žaneta Štefaniková 

Mgr. Stanislava Vidová 

Anna Sukovatá 

Ostatní prítomní: PhDr. Ivan Bulík, zapisovateľ 

                                   Anna Derevianíková  

                                   Peter Ňaňko 

                                   KatarínaŇaňková 

                                   Daniel Dic    

                                   Vladislav Ňaňko 

 

 

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 7 poslancov, t.j. Obecné zastupiteľstvo v Jarabine je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu 

s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

2. Schválenie programu 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Interpelácia poslancov 

5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.8/2016 o vymedzení miest na 

umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane v obci Jarabina 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 9/2016 chove a držaní zvierat na 

území obce Jarabina   

8. Schválenie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jarabina 

na obdobie 2015 – 2023 

9. Informácia o schválenej dotácii 

10. Rôzne  

11. Záver 

 



K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina x x 

Ing. Ľuboš Derevjaník x x 

Peter Herko x x 

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: 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Interpelácia poslancov 

5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.8/2016 o vymedzení miest na     

            umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane v obci Jarabina 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 9/2016 chove a držaní zvierat na   

            území obce Jarabina   

8. Schválenie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jarabina   

            na obdobie 2015 – 2023 

9. Informácia o schválenej dotácii 

10. Rôzne  

11. Záver 

 

 

3. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľ:       PhDr. Ivan Bulík 

 

Návrhová komisia:         Ing. Ľuboš Derevjaník 

                                       Štefan Sýkora   

                                  

Overovatelia zápisnice:  Ing. Vladimír Čokina 

                                        Peter Herko 

                

4. Interpelácia poslancov 

  

- poslankyňa OZ p. Anna Sukovatá predniesla sťažnosť na znečistenú cestu, ktorá vedie 

do tzv. „Hlubokoj doliny“. Cesta je znečisťovaná poľnohospodárskymi strojmi. 

Starostka obce vzala informáciu na vedomie a informovala poslankyňu  o tom, že 

zamestnanci obce v spolupráci s podielnickým družstvom túto miestnu komunikáciu 

priebežne udržiavajú a čistia. Poslanci vzali informáciu na vedomie. 



- poslanec OZ p. Peter Herko predniesol požiadavku obyvateľov obce na rozšírenie 

svetelnej vianočnej výzdoby aj do ostatných častí obce. Starostka obce informovala 

prítomných o tom, že zakúpená súčasná výzdoba bola finančne náročná, ale  postupne 

sa bude snažiť zakúpiť výzdobu aj do ostatných lokalít v obci. Poslanci vzali túto 

informáciu na vedomie.  

- poslanec OZ Štefan p. Sýkora predniesol žiadosť DHZ o navýšenie príspevku pre svoju 

činnosť. Starostka obce odporúčala túto žiadosť prediskutovať v bode „Rôzne“.  

- poslanec OZ p. Ing. Vladimír Čokina sa informoval o stave prieskumu trhu na 

modernizáciu obecného rozhlasu a nákup umývačky riadu do kuchyne MŠ. Starostka 

obce informovala poslanca i ostatných prítomných, že k tejto téme bude podaná 

informácia v ďalšom bode „Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva“.         

 

 

  

5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Starostka obce informovala poslancov o uznesení z predošlého OZ, ktoré ukladá 

poslancom a starostke obce preveriť cenové ponuky ohľadom modernizácie obecného 

rozhlasu. Poslankyňa OZ p. Mgr. Stanislava Vidová informovala starostku i ostatných 

prítomných o osobnom preverení ponúk, kde zistila, že ponuka od firmy MK hlas predložená 

na predchádzajúcom OZ je naozaj najvýhodnejšia a zároveň odporúča modernizáciou 

obecného rozhlasu, nakoľko bude pozitívnym prínosom pre všetkých obyvateľov. Podobný 

názor vyjadrili aj ostatní poslanci. Starostka obce o realizácii modernizácie obecného rozhlasu 

dala hlasovať.      

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina x x 

Ing. Ľuboš Derevjaník x x 

Peter Herko x x 

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 informovala o potrebe zaujatia stanoviska a schválenia uznesenia vo 

veci poskytnutia obecných pozemkov v prospech obyvateľov obce potrebných na 

vysporiadanie nehnuteľností pod štátnymi cestami. Celkovo ide o výmeru 10,7 ha. Diskusia 

a názory k tejto problematike boli prednesené aj na predchádzajúcom OZ, kde podľa názoru 

poslancov a prítomných obyvateľov je pre vysporiadanie ciest potrebné poskytnúť pozemky 

vo vlastníctve obce. 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 x x 

Anna Sukovatá x x 

Štefan Sýkora x x  

PhDr. Žaneta Štefaniková x x 

Mgr. Stanislava Vidová x x 

 

Návrh bol na základe hlasovania prijatý. 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 8/2016 o vymedzení miest pre 

umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane v obci Jarabina 

 

 

Starostka obce p. Lívia Kovalčíková predložila poslancom OZ návrh na schválenie 

Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 8/2015 o vymedzení miest pre umiestnenie 

volebných plagátov počas volebnej kampane v obci Jarabina. Návrh VZN bol poslancom 

doručený v obálke. Po preštudovaní návrhu poslanci nemali námietky k jeho obsahu 

a starostka obce požiadala prítomných poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina x x 

Ing. Ľuboš Derevjaník x x 

Peter Herko x x 

Anna Sukovatá x x 

Štefan Sýkora x x  

PhDr. Žaneta Štefaniková x x 

Mgr. Stanislava Vidová x x 

 

Návrh bol na základe hlasovania prijatý. 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 9/2016 o chove a držaní zvierat na 

území obce Jarabina  

 

 Starostka obce p. Lívia Kovalčíková rovnako predložila poslancom OZ návrh na 

schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 9/2015 o chove a držaní zvierat na území 

obce Jarabina. Návrh VZN bol poslancom doručený v obálke. Po preštudovaní návrhu 

poslanci nemali námietky k jeho obsahu a starostka obce rovnako požiadala prítomných 

poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu. 

 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina x x 

Ing. Ľuboš Derevjaník x x 

Peter Herko x x 

Anna Sukovatá x x 

Štefan Sýkora x x 

PhDr. Žaneta Štefaniková x x 

Mgr. Stanislava Vidová x x 

 

Návrh bol na základe hlasovania prijatý. 

 

8. Schválenie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jarabina 

na obdobie 2015 - 2023 

 

Starostka obce p. Lívia Kovalčíková informovala poslancov OZ o potrebe schváliť 

aktualizáciu dokumentu PHSR na obdobie 2015 – 2023. Návrh aktualizácie bol poslancom 

zaslaný elektronicky. Návrh aktualizácie PHSR bude prílohou tejto zápisnice. Po diskusii 

starostka vyzvala poslancov hlasovať o predloženom návrhu.    

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

za proti zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina x x 

Ing. Ľuboš Derevjaník x x 

Peter Herko x x 

Anna Sukovatá x x 

Štefan Sýkora x x 

PhDr. Žaneta Štefaniková x x 

Mgr. Stanislava Vidová x x 

 

Návrh bol na základe hlasovania prijatý. 

 

 

 

9. Informácia o schválenej dotácii  

 

     Starostka obce informovala poslancov OZ o schválení dotácie na riešenie nepriaznivých 

podmienok rómskej komunity a problému kanalizácie rómskych obydlí. Dotácia bola 

schválená vo výške 13 000,- €, ale nakoľko p. Justína Paňková nesúhlasila s umiestnením 

kanalizačného potrubia vedúceho cez jej pozemok, tak od realizácie časti projektu sa muselo 

upustiť, a tak obec bola povinná polovicu dotácie vrátiť. Situácia vo veci susedských sporov 

p. Paňkovej a rodiny Bandyových je dlhodobým problémom a je na škodu veci, že takáto 

možnosť riešenia problému bola odmietnutá. Starostka obce vyjadrila ochotu aj naďalej sa 



pokúšať túto zložitú situáciu v narušených susedských vzťahoch riešiť. Poslanci vzali túto 

informáciu na vedomie.  

  

10. Rôzne 

 

- poslancom OZ bol predložený návrh Plánu kultúrno-spoločenských podujatí v obci 

Jarabina na rok 2016. Poslanci vzali na vedomie tento návrh a po podrobnejšom 

preštudovaní a doplnení ho schvália na budúcom OZ 

- starostka obce informovala poslancov OZ o schválnej dotácii z Ministerstva financií SR  

vo výške 3 000,- €, za ktorú boli zhotovené lavice do domu smútku. Poslanci vzali túto 

informáciu na vedomie  

- zároveň informovala poslancov OZ o potrebe odkúpiť parcelu v časti obce „Oblaz“ od 

p. Klimčáka z Popradu. Parcela sa nachádza na mieste, kde je v súčasnosti prechod do 

časti „Oblaz“. Kúpou parcely sa v budúcnosti zamedzí možným problémom 

s prístupom. Navrhovaná cena za celú parcelu, ktorej je p. Klimčák  výlučným 

vlastníkom, je 1 200,- €  čo predstavuje cenu 2,77 €/1m2. Poslanci vyjadrili súhlas 

s odkúpením aj s navrhovanou cenou. Starostka o predmetnom návrhu dala hlasovať.     

 

Za tento návrh poslanci hlasovali: 

  

za proti zdržali sa 

Ing. Vladimír Čokina x x 

Ing. Ľuboš Derevjaník x x 

Peter Herko x x 

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 informovala poslancov OZ o potrebe schválenia uznesenia o odpredaji časti 

parcely č. KN E 2149 o výmere 124 m2, kde podiel obce tvorí 94 m2.  O túto parcelu  prejavil 

záujem p. Peter Blizman ml. Starostka obce informovala poslancov o tom, že odpredaj bol 

schválený už dávnejšie, ale je potrebné prijať k tomuto odpredaju uznesenie v zmysle 

osobitného zreteľa. Odôvodnenie osobitného zreteľa : predmetný pozemok je pre obec 

nevyužiteľný, zvyšoval by náklady obce na údržbu a pozemok je v blízkosti obydlia p. Petra 

Blizmana.  Obecné zastupiteľstvo sa uzhodlo na odpredajnej cene a to: 2,- € za 1 m2, nakoľko 

nejde o lukratívny pozemok. Po diskusii poslanci za predložený návrh hlasovali. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

za proti zdržali sa 

Ing. Vladimír Čokina x x 

Ing. Ľuboš Derevjaník x x 

Peter Herko x x 

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 informovala poslancov OZ o možnosti zakúpenia exteriérového stolu 

určeného na stolný tenis.  Poslanci vzali informáciu na vedomie a poverili starostku o 

prieskum trhu, na základe ktorého OZ rozhodne o kúpe na najbližšom zasadnutí 

- starostka ďalej informovala poslancov OZ o prebiehajúcej zimnej údržbe v obci, 

vysvetlila poslancom všetky súvislosti týkajúce sa tejto problematiky. Poslanci OZ 

vzali túto informáciu na vedomie.  

- poslanec OZ p. Štefan Sýkora predniesol OZ žiadosť DHZ o navýšenie príspevku na 

svoju činnosť a to v celkovej výške 1 000,- € . P. Sýkora spoločne s p. poslancom 

Petrom Herkom – veliteľom DHZ,  vysvetlili opodstatnenosť navýšenia finančného 

príspevku. DHZ v Jarabine je činný a zo zákona mu vyplývajú aj viaceré povinnosti pre 

činnosť, ktoré si vyžadujú náklady. Starostka obce vyjadrila spokojnosť s činnosťou 

DHZ v obci a vyzdvihla jeho význam pre obec. Poslanci po diskusii rovnako vyjadrili 

spokojnosť s činnosťou DHZ na navrhli schváliť požadované navýšenie.    

  

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

za proti zdržali sa 

Ing. Vladimír Čokina x x 

Ing. Ľuboš Derevjaník x x 

Peter Herko x x 

Anna Sukovatá  x x 

Štefan Sýkora x x 

PhDr. Žaneta Štefaniková x x 

Mgr. Stanislava Vidová x x 

  

Návrh bol na základe hlasovania prijatý.  

 

- sl. Katarína Ňaňková, prítomná z radov občanov, požiadala OZ i starostku obce, aby 

boli zápisnice obecného zastupiteľstva prístupné na webovej stránke obce. Starostka ju 

informovala, že po zmodernizovaní internetovej stránky obce bude aj táto dokumentácia pre 

občanov sprístupnená.  

- sl. Katarína Ňaňková zároveň informovala o tom, že na predchádzajúcom OZ boli 

starostkou obce prednesené nesprávne údaje o hospodárení v obecných lesoch v obci 

Litmanová. Starostka obce informovala prítomných o tom, že disponovala informáciami 

z verejných zdrojov a chcela poukázať na možnosť efektívnejšieho hospodárenia v našich 

obecných lesoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Záver 

  

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

zasadnutí. 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:    Ing. Vladimír Čokina                            ....................................  

 

                                          Peter Herko                                          …................................ 

 

 

 

 

 

 

                                    Lívia Kovalčíková, 

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


