Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 17/2017 v Jarabine
konaného dňa 28. júna 2017
Prítomní:

Ostatní prítomní:

Lívia Kovalčíková, starostka obce
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová
PhDr. Ivan Bulík, zapisovateľ
Magdaléna Špesová
Jana Mytníková
Andrea Petriľáková
Peter Badaň
Katarína Ňaňková
JUDr. Justína Lajčáková
Valéria Beňová
Anna Derevianíková
Ľubomír Tejbus
Jozef Ňaňko

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
Zasadnutie OZ v Jarabina otvorila a viedla starostka obce Lívia Kovalčíková. Prítomní boli 6
poslanci a bolo skonštatované, že OZ je uznášania schopné. Poslankyňa OZ p. Anna Sukovatá
svoju neúčasť pre pracovné povinnosti ospravedlnila. Za overovateľov zápisnice boli
navrhnutí Mgr. Stanislava Vidová a p. Peter Herko. Za zapisovateľa bol určený PhDr. Ivan
Bulík.
V úvode OZ starostka obce poďakovala členom DHZ za aktívnu pomoc pri aktivitách
obce.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou.
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. Rozpočtové hospodárenie obce, základnej školy s materskou školou a lesného
hospodárstva za rok 2016, záverečný účet
6. Plnenie rozpočtu obce, základnej školy s materskou školou za I. štvrťrok 2017, návrh na
úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2017

7. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe protestu prokurátora
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá - neprítomná
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

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. Rozpočtové hospodárenie obce, základnej školy s materskou školou a lesného
hospodárstva za rok 2016, záverečný účet
6. Plnenie rozpočtu obce, základnej školy s materskou školou za I. štvrťrok 2017, návrh na
úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2017
7. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe protestu prokurátora
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
2. Voľba návrhovej komisie
P. starostka navrhla za návrhovú komisiu PhDr. Žanetu Štefanikovú a p. Štefana Sýkoru
Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá - neprítomná
Štefan Sýkora

proti

Zdržali sa

-

-

PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

-

-

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.

3. Interpelácie poslancov
- neboli
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
-

v tomto bode starostka obce v krátkosti informovala poslancov o prijatých
uzneseniach na predchádzajúcom OZ.

5. Rozpočtové hospodárenie obce, ZŠ s MŠ a lesného hospodárstva za rok 2016,
záverečný účet
Správu o rozpočtovom hospodárení obce predniesla OZ ekonómka obce p. Jana
Mytníková. Rozpočtové hospodárenie ZŠ s MŠ bolo prednesené ekonómkou p. Andreou
Petriľákovou. Správu o rozpočtovom hospodárení v obecných lesoch predniesol lesný
hospodár p. Ľubomír Tejbus. Prednesená správa je súčasťou tejto zápisnice a rovnako aj
správy prednesené obidvoma ekonómkami. Stanovisko hlavného kontrolóra obce podala p.
Magdaléna Špesová, ktorá odporučila schváliť záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.
Starostka obce vyzvala poslancov OZ hlasovať k návrhu záverečného účtu a k použitiu
prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 33 351, 46 €
a použitie na splátky úverov.
Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá - neprítomná
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
6. Plnenie rozpočtu obce, základnej školy s materskou školou za I. štvrťrok 2017, návrh
na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2017 predniesla ekonómka obce p. Jana Mytníková,
ktorá zároveň uviedla dôvody potreby schválenia rozpočtového opatrenia č. 1/2017.

Po diskusii starostka obce vyzvala poslancov, aby hlasovali o predloženom rozpočtovom
opatrení č. 1/2017.
Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá - neprítomná
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na základe protestu prokurátora
Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe prerokovať protest prokurátora
a zrušiť protestom napadnuté časti všeobecne záväzného nariadenia a zosúladiť s aktuálnou
úpravou zákona o miestnych daniach. Starostka predložila dôvodovú správu a návrh dodatku
č. 1/2017 k VŠZN 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné
stavebné odpady, pričom účinnosť dodatku bude od 01.01.2018.
Po diskusii k tomuto návrhu starostka vyzvala poslancov OZ, aby hlasovali
o predloženom návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá - neprítomná
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
8. Rôzne
Starostka obce informovala poslancov OZ o možnosti vstupu Obce Jarabina do
plánovanej výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu ochrany pred
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc
a hasičských zbrojníc. Starostka obce sa spolu s poslancami OZ na základe odporúčania
výboru DHZ zhodli na potrebe riešiť nevyhovujúcu situáciu so súčasnou hasičskou zbrojnicou
a zapojiť sa do výzvy MV SR a rovnako zabezpečiť aj finančnú spoluúčasť vo výške 35 000,-

€. Pre túto aktivitu sa na základe súhlasu poslancov OZ vypracováva projektová
dokumentácia. Po diskusii starostka obce vyzvala poslancov OZ, aby hlasovali o predloženom
návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá - neprítomná
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. Obec Jarabina sa zapojí do
plánovanej výzvy MV SR.
- informácia o pripravovaných Slávnostiach zvykov a obyčajov obce Jarabina 18. a 19.
augusta 2017.
- informácia o prevedených údržbách a maliarskych prácach na dome smútku.
- informácia o žiadosti COOP Jednota Prešov na výmenu okien v predajni potravín. Poslanci
vzali informáciu na vedomie. Starostka obce bude rokovať o výške spolufinancovania tejto
investície.
- OZ prerokovalo dňa 04.04.2017 Žiadosť p. Mikuláša Michňu s manželkou a zároveň na
tomto zasadnutí schválilo odpredaj pozemku KN-E 7714/132 v cene 3,59 €/m2. Starostka
obce navrhla prijať uznesenie pre účely zápisu na Okresnom úrade v Starej Ľubovni, odbore
katastrálnom. Po diskusii k tomuto bodu poslanci OZ navrhli predmetnú nehnuteľnosť nateraz
neodpredávať.
- Poľana PD po odporúčaní z predchádzajúceho OZ predložilo prostredníctvom JUDr. Justíny
Lajčákovej nový návrh zámeny parciel. Jedná sa o parcelu v areáli družstva, ktorá je vo
vlastníctve obce a túto Poľana PD navrhuje s obcou zameniť za lesné pozemky. Po diskusii
k tejto téme sa poslanci Oz rozhodli túto záležitosť uzavrieť na najbližšom OZ.
- starostka obce informovala poslancov OZ o predloženom zámere p. Mikuláša Derevjaníka
zo Starej Ľubovne k využitiu priľahlej parcely k jeho nehnuteľnosti. Po diskusii poslanci OZ
súhlasili s odčlenením časti parcely č. KN-C 411 a odpredaja tejto jej časti. Poslanci OZ
odporúčali žiadateľovi vypracovať geometrický plán, na základe ktorého bude schválený
odpredaj predmetnej časti parcely.

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá - neprítomná
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
- poslancom OZ bola podaná informácia o zakúpení krovinorezu
- starostka informovala poslancov o priebehu konania na základe sťažnosti p. Paňkovej a p.
Švedovej
- poslanci OZ boli informovaní o zrealizovanej oprave obecného rozhlasu
- poslancom bola podaná informácia o pokosení a vyčistení turistického chodníka
v Jarabinskom prielome
9. Návrh na uznesenie
OZ berie na vedomie
- overovateľov zápisnice
- zapisovateľa
- plnenie rozpočtu obce, základnej školy s materskou školou za I. štvrťrok 2017
OZ schvaľuje:
- program zasadnutia OZ
- návrhovú komisiu (PhDr. Žaneta Štefaniková, p. Štefan Sýkora)
- záverečný účet obce bez výhrad
- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu a na splátky
úverov vo výške 33 351, 46 €
- zmenu VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na základe protestu prokurátora
- vstup do výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a zabezpečenie finančnej spoluúčasti vo výške 35 000,- €.
OZ odporúča:
- žiadateľovi p. Mikulášovi Derevjaníkovi na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán
k odčleneniu parcely č. KN-C 411 potrebný k následnému odpredaju časti tejto parcely.

10. 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

....................................
....................................

…...............................

