
 

     Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 15/2017 v Jarabine  

konaného dňa 26. apríla 2017 

 

Prítomní:              Lívia Kovalčíková, starostka obce 

   Peter Herko 

   Štefan Sýkora 

                                    PhDr. Žaneta Štefaniková  

   Mgr. Stanislava Vidová 

 

Ostatní prítomní:             PhDr. Ivan Bulík, zapisovateľ  

                                               Magdaléna Špesová, hlavný kontrolór obce  

                                               JUDr. Justína Lajčáková 

                                               Mária Lešigová 

                                               Katarína Ňaňková 

                                               Anna Derevianíková 

                                               Anna Drenčková 

                                               Ing.  Emília Krotáková 

                                               Michal Filičko, SKCH 

                                               Pavol Vilček, SKCH 

                                    

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania 

 

Zasadnutie OZ v Jarabina otvorila a viedla starostka obce Lívia Kovalčíková. Zo 7 poslancov 

boli prítomní 4 poslanci a bolo skonštatované, že OZ je uznášania schopné. Za overovateľov 

zápisnice boli navrhnutí Mgr. Stanislava Vidová  a Peter Herko. Za zapisovateľa bol určený 

PhDr. Ivan Bulík. Poslanci OZ p. Ing. Vladimír Čokina a p. Anna Sukovatá vopred 

ospravedlnili svoju neprítomnosť a to z dôvodu práceneschopnosti. Poslanec OZ p. Ing. 

Ľuboš Derevjaník vopred ospravedlnil svoju neúčasť z rodinných dôvodov (úmrtie v rodine).    

 

Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou a pracovným 

materiálom. Starostka obce navrhla poslancom doplniť bod rokovania za bod č. 4. a to bod     

5. Diskusia.  

 

Program OZ: 

1.   Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. 

2.   Voľba návrhovej komisie. 

3.   Interpelácia poslancov  

4.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

5.   Diskusia  

6.   Prenájom obecných budov 

7.   Zapojenie Obce Jarabina do projektu INTERREG  

8.   Rôzne. 

9.   Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

za proti Zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina – neprítomný - - 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný  - - 

Peter Herko   X X 

Anna Sukovatá – neprítomná - - 

Štefan Sýkora  X X 

PhDr. Žaneta Štefaniková  X X 

Mgr. Stanislava Vidová  X X 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený takto: 

 

Program OZ: 

1.   Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. 

2.   Voľba návrhovej komisie. 

3.   Interpelácia poslancov  

4.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

5.   Diskusia  

6.   Prenájom obecných budov 

7.   Zapojenie Obce Jarabina do projektu INTERREG  

8.   Rôzne. 

9.   Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

2. Voľba návrhovej komisie 

 

P. starostka navrhla za návrhovú komisiu p. PhDr. Žanetu Štefaniková a p. Štefana Sýkoru 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

za proti Zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina - neprítomný - - 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Peter Herko   X X 

Anna Sukovatá  - neprítomná - - 

Štefan Sýkora  X X 

PhDr. Žaneta Štefaniková  X X 

Mgr. Stanislava Vidová  X X 

 

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.  

 

 

3. Interpelácie poslancov 

 

- Poslankyňa OZ p. Mgr. Stanislava Vidová predniesla poslancom OZ o ostatným prítomným 

protest občanov, ktorý jej bol odovzdaný občanmi na tomto zasadnutí OZ. Jeho predmetom 



bol protest občanov uzavrieť akúkoľvek zmluvu, nájomnú, kúpnu, zámennú alebo inú zmluvu 

s tretími osobami, ktorým by došlo k poskytnutiu budovy s. č. 56, postavenej na KNE p. č. 

127/1 a pozemku (bývalá základná škola, následne materská škôlka) na účel zriadenia charity 

pre sociálne odkázaných, chorých alebo inak odkázané osoby na starostlivosť vyžadujúcu 

denný pobyt, prípadne iné sociálne poskytovanie služieb. Týmto protestom sa zaoberať 

navrhla starostka obce v bode Diskusia, ktorá sa bude riadiť ustanoveniami Rokovacieho 

poriadku Obecného zastupiteľstva v Jarabine. Predložený protest občanov bude tvoriť prílohu 

tejto zápisnice.  

 

  

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

  

- ukladacie uznesenia na predchádzajúcom OZ schválené neboli, starostka obce zároveň 

informovala prítomných o ďalších prijatých uzneseniach 

  

5. Diskusia  

 

 V tomto bode vystúpila poslankyňa OZ p. Mgr. Stanislava Vidová, ktorá žiadala 

o vysvetlenie konkrétnych zmluvných podmienok v predloženej nájomnej zmluve Spišskou 

katolíckou charitou. Jednalo sa o vymedzenie účelu nájmu s popisom činností, resp. popisom 

služieb, ktoré budú v tomto objekte poskytované a vykonávané, realizovanie vzájomných 

zápočtov a poistenia. Pripomenula, že OÚ je organizácia, ktorá vedie podvojné účtovníctvo 

a je povinná náklady a výnosy účtovať do období, s ktorými vecne a časovo súvisia. 

Dodržanie tohto pravidla sa dosahuje časovým rozlíšením. Týmto spôsobom sa príslušný 

náklad a výnos dostane v správnej sume do príslušného roku a zabezpečí sa tak pravdivý 

obraz o finančnej situácii. Na základe takto predloženej zmluvy a údajov v nej,  nie je možné 

účtovať na preklenovacích účtoch časového rozlíšenia - náklady budúcich období - výdavok 

bol vynaložený v bežnom období, náklad však patrí do budúceho obdobia napr. nájomné 

vopred platené nájomcom, výnosy budúcich období - príjem bol zinkasovaný v bežnom 

období, výnos však patrí do budúceho obdobia (vopred inkasované nájomné na strane 

prenajímateľa), výdavky budúcich období - náklad patrí do bežného roka, výdavok však bude 

vynaložený v budúcom období a posledné sú  príjmy budúcich období - výnos patrí do 

bežného roka, príjem bude zinkasovaný v budúcom období (vyúčtovanie energií na strane 

prenajímateľa, fakturované nájomcovi až v prvých mesiacoch nového roka).  

Na otázky p. poslankyne odpovedali zástupcovia SKCH, ktorí informovali všetkých 

poslancov, že predložená nájomná zmluva a podmienky v nej nie sú záväzné a po vzájomnej 

dohode s obcou tieto môžu byť upravené tak, aby boli výhodné pre obec. Zástupcovia SPCH 

rovnako informovali prítomných o tom, že ich zámer poskytovať sociálne služby v obci nie je 

nutný a záleží iba na poslancoch OZ a občanoch obce, ako sa rozhodnú. 

 Do diskusie sa prihlásili Anna Derevianiková, JUDr. Justína Lajčáková, Mária 

Lešigová, Anna Drenčková a Ing. Emília Krotáková a vyjadrili svoj nesúhlas i nesúhlas 

občanov podpísaných v predloženom proteste občanov. Taktiež uviedli, že obec môže dané 

priestory efektívnejšie využiť na zriadenie Galérie akademického maliara Mikuláša Dica, 

rodáka z obce a prijať dar, ktorý pozostáva zo série obrazov Obce Jarabina, súvisiacich s jej 

historickým vývojom v jeho obrazovej predstave a tvorbe.  

 Na závere diskusie starostka obce uviedla, že je potrebné prihliadnuť na názor 

občanov v predmetnej záležitosti.  

.        

  

 



6. Prenájom obecných budov   

         V ďalšom bode, v zmysle pozvánky, starostka obce informovala poslancov OZ 

o žiadosti Spišskej katolíckej charity na prenájom obecnej budovy – bývalého klubu 

dôchodcov pre potreby zriadenia denného stacionára a v ďalších etapách aj zriadenia ZPS. 

Jednalo by sa o dlhodobý bezplatný prenájom na obdobie 20-tich rokov, pričom žiadateľ 

budovu zrekonštruuje a pripraví na prevádzku.       

Prítomní poslanci vyjadrili názor, že náklady na prevádzku budovy sú vysoké a obec zo 

svojho rozpočtu nie je schopná ju zrekonštruovať a vykurovať. Aj z vyššie spomenutých 

názorov sa priklonili k názoru budovu Spišskej katolíckej charite prenajať.  

Po predloženom proteste a vystúpení občanov sa poslanci OZ rozhodli o tomto bode rokovať 

na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve. 

 

6. Zapojenie Obce Jarabina do projektu INTERREG 

         Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe prijať uznesenie OZ o zapojení sa 

Obce Jarabina do programu Poľsko – Slovenskej spolupráce - mikroprojekt INTERREG, 

v rámci ktorého sa môže obec uchádzať o zdroje na  rekonštrukciu časti domu súp. č. 181, za 

účelom zriadiť izbu vojnových hrdinov. Po diskusii k tomuto bodu požiadala starostka obce 

poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu.   

 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

za proti Zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina - neprítomný - - 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Peter Herko   X X 

Anna Sukovatá  - neprítomná - - 

Štefan Sýkora  X X 

PhDr. Žaneta Štefaniková  X X 

Mgr. Stanislava Vidová  X X 

 

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.  

 

 

7. Rôzne 

 

- Poslanec OZ p. Štefan Sýkora požiadal poslancov OZ o schválenie dotácie vo výške 1000,- 

€  na činnosť mladých hasičov z našej obce. Z tejto dotácie budú vykryté náklady na športovo 

- súťažnú účasť a ďalšie nevyhnutné výdavky DHZ v roku 2017. Po diskusii starostka vyzvala 

poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu.  

    

Hlasovanie o predloženom návrhu obecného zastupiteľstva: 

 

Za proti Zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina - neprítomný - - 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 



Peter Herko  X X 

Anna Sukovatá  - neprítomná - - 

Štefan Sýkora  X X 

PhDr. Žaneta Štefaniková  X X 

Mgr. Stanislava Vidová  X X 

 

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 

    

8. Návrh na uznesenie 

 

OZ berie na vedomie  

- overovateľov zápisnice 

- zapisovateľa  

 

OZ schvaľuje: 

 

- program zasadnutia OZ 

- návrhovú komisiu (PhDr. Žaneta Štefaníková, p. Štefan Sýkora) 

- zapojenie Obce Jarabina do mikroprojektu PL-SK INTERREG 

- dotáciu pre DHZ na rok 2017 vo výške 1 000,- € 

 

 

9. Záver 

 

V závere OZ starostka obce p. Lívia Kovalčíková poďakovala prítomným za účasť a ukončila  

zasadnutie. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Stanislava Vidová     .................................... 

   

                                        Peter Herko                         .................................... 

                                     

 

 

 

 

 

 

                         Lívia Kovalčíková 

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


