Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 19/2017 v Jarabine
konaného dňa 14. decembra 2017
Prítomní:

Ostatní prítomní:

Lívia Kovalčíková, starostka obce
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová
PhDr. Ivan Bulík, zapisovateľ
Jana Mytníková, ekonómka
Mgr. Jozef Kovalčík, riaditeľ ZŠ s MŠ
JUDr. Justína Lajčáková

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
Zasadnutie OZ v Jarabina otvorila a viedla starostka obce Lívia Kovalčíková. Prítomní boli 7
poslanci a bolo skonštatované, že OZ je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice boli
navrhnutí Ing. Ľubomír Derevjaník a p. Anna Sukovatá. Za zapisovateľa bol určený p. Ivan
Bulík.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Interpelácie poslancov
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh VZN č. 13 z roku 2017 o organizácii miestneho referenda v zmysle § 4 ods. 2
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Správa o Výchovno-vzdelávacom procese za rok 2016/17
Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie ZŠ s MŠ
Návrh VZN č. 14 z roku 2017 k stanoveniu hodnoty stravného lístka pre
zamestnancov
Určenie zloženia Rady školy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z
Plnenie rozpočtu obce, základnej školy s materskou školou za III. štvrťrok 2017, návrh
na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Návrh rozpočtu Obce a Základnej školy s materskou školou v Jarabine na roky 2018 –
2020
Písomné žiadosti
Rôzne
Záver

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

proti

Zdržali sa

-

-

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Interpelácie poslancov
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh VZN č. 13 z roku 2017 o organizácii miestneho referenda v zmysle § 4 ods. 2
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Správa o Výchovno-vzdelávacom procese za rok 2016/17
Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie ZŠ s MŠ
Návrh VZN č. 14 z roku 2017 k stanoveniu hodnoty stravného lístka pre
zamestnancov
Určenie zloženia Rady školy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z
Plnenie rozpočtu obce, základnej školy s materskou školou za III. štvrťrok 2017, návrh
na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Návrh rozpočtu Obce a Základnej školy s materskou školou v Jarabine na roky 2018 –
2020
Písomné žiadosti
Rôzne
Záver

2. Voľba návrhovej komisie
P. starostka navrhla za návrhovú komisiu Mgr. Stanislavu Vidovú a Ing. Vladimíra Čokinu
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.

3. Interpelácie poslancov
- poslankyňa OZ PhDr. Žaneta Štefaniková predniesla návrh na schválenie jednorazového
príspevku vo výške 100,- € na nákup školských pomôcok pre každého nového žiaka
v Základnej škole v Jarabine. Poslankyňa odôvodnila svoj návrh klesajúcim počtom žiakov
a jedným z opatrení, ktoré by napomohlo zvýšiť záujem o ZŠ v Jarabine je aj tento návrh. Po
diskusii k tejto téme starostka obce vyzvala poslancov, aby hlasovali k predloženému návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého návrhu schválilo
finančný príspevok vo výške 100,- € na nákup školských pomôcok pre každého nového žiaka
a poveruje riaditeľa ZŠ S MŠ v Jarabine predložiť návrh zásad čerpania tohto príspevku do
15.02.2018
- poslanec OZ a predseda DHZ v obci Jarabina p. Štefan Sýkora predložil obecnému
zastupiteľstvu Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre DHZ v Jarabine vo výške 2 800,- € z dôvodu
potreby realizovania osláv pri príležitosti 140. výročia založenia DHZ v obci Jarabina.
Jednotlivé položky rozpočtu žiadanej sumy tvoria prílohu tejto zápisnice. Po diskusii k tejto
téme poslanci OZ navrhli schváliť sumu na plánovanú akciu vo výške 2 000,- € z rozpočtu
obce.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého materiálu schválilo
navýšenie rozpočtu pre DHZ v obci Jarabina vo výške 2 000,- € z dôvodu organizovania
slávností pri príležitosti 140. výročia DHZ v obci Jarabina.
- poslankyňa p. Anna Sukovatá upozornila na nefunkčné verejné osvetlenie v časti obce
Záhora. Starostka obce podala informáciu prítomným, že poruchy na verejnom osvetlení
vzniknuté silným nárazovým vetrom boli odstránené. Poslanci OZ vzali túto informáciu na
vedomie.
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu uznesení predniesla starostka obce. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ
neboli žiadne ukladacie uznesenia.
5. Návrh VZN č. 13/2017 o organizovaní miestneho referenda v zmysle § 4 ods. 2 písm. b)
Poslancom OZ bol spolu s pozvánkou doručený aj návrh VZN č. 13/2017
o organizácii miestneho referenda. Starostka obce vyzvala poslancov, aby hlasovali
k predloženému návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
Za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený. VZN č. 13/2017 o organizovaní
miestneho referenda v zmysle §4 ods. 2 písm. b) bolo schválené.
6. Správa o Výchovno-vzdelávacom procese za rok 2016/17
Starostka obce uviedla, že podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z.
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce predkladajú školy po
prerokovaní v pedagogickej rade na schválenie zriaďovateľovi správu o výchovnovzdelávacej činnosti škôl za uplynulý rok školský rok 2016/2017. V zmysle toho správu na
schválenie predložil riaditeľ ZŠ s MŠ v Jarabine.
Po diskusii starostka obce vyzvala poslancov, aby hlasovali k predloženému návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:

za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu schválilo Správu o výchovnovzdelávacom procese za rok 2016/17 v ZŠ s MŠ v Jarabine.
7. Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie ZŠ s MŠ
Riaditeľ ZŠ s MŠ p. Mgr. Jozef Kovalčík predniesol žiadosť OZ o navýšenie
finančných prostriedkov na originálne kompetencie ZŠ s MŠ o sumu 3 500,- €. Dôvodom
žiadosti týchto finančných prostriedkov je vyplatenie odstupného dvom zamestnancom školy
v zmysle zákonníka práce. Po diskusii k tejto téme starostka vyzvala poslancov, aby hlasovali
k predloženému návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní predloženého návrhu schválilo navýšenie finančných prostriedkov vo výške
3 500,- € na originálne kompetencie ZŠ s MŠ v Jarabine.
8. Návrh VZN č. 14 z roku 2017 k stanoveniu hodnoty stravného lístka pre
zamestnancov
Poslancom OZ bol spolu s pozvánkou doručený aj návrh VZN k stanoveniu hodnoty
stravného lístka pre zamestnancov. Po diskusii starostka obce vyzvala poslancov, aby
hlasovali k predloženému návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:

za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti
-

Zdržali sa
Anna Sukovatá
-

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu schválilo návrh
Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2017 k stanoveniu hodnoty stravného lístka pre
zamestnancov.
9. Určenie zloženia Rady školy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z.
Starostka obce informovala poslancov OZ o tom, že v súlade so zákonom č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s vyhláškou Ministerstva
školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov
školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom
znení, kde obecné zastupiteľstvo schvaľuje štruktúru Rady školy v súlade s platnou
legislatívou.
Návrh štruktúry rady školy:
2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
3 zvolení zástupcovia rodičov
3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
Po diskusii k tejto téme starostka vyzvala poslancov OZ, aby hlasovali k predloženému
návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
za
proti
Zdržali sa
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu schválilo štruktúru Rady školy:
2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
3 zvolení zástupcovia rodičov
3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

10. Plnenie rozpočtu obce, základnej školy s materskou školou za III. štvrťrok 2017,
návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Plnenie rozpočtov predniesla ekonómka obce p. Jana Mytníková, ktorá oboznámila
poslancov OZ s jednotlivými položkami v rozpočte a zároveň požiadala OZ schváliť
rozpočtové opatrenie č. 2/2017. Po diskusii k tejto téme starostka požiadala poslancov, aby
hlasovali k predmetnému návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
Za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu vzalo na vedomie plnenie
rozpočtu obce a ZŠ s MŠ za III. štvrťrok 2017 a schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2017.
11. Návrh rozpočtu Obce a Základnej školy s materskou školou v Jarabine na roky
2018 – 2020
Návrh rozpočtu obce a základnej školy bol poslancom OZ doručený v materiáloch spolu
s pozvánkou. Návrh rozpočtu obecných lesov predniesol lesník p. Ľubomír Tejbus. Po
diskusii k tejto téme starostka obce vyzvala poslancov, aby hlasovali k predloženému návrhu
rozpočtov.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
za

proti

Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová
Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.

Zdržali sa
-

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu schválilo rozpočet Obce
Jarabina, Základnej školy s materskou školou v Jarabine a obecných lesov na roky 2018 –
2020.

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
Za
proti
Zdržali sa
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
12. Písomné žiadosti
12.1 Starostka obce predniesla písomnú žiadosť p. Justíny Paňkovej k orezaniu stromov na
starom cintoríne, z ktorých konáre a lístie poškodzujú náhrobky. Starostka informovala
poslancov, že v nedávnej minulosti bolo realizované orezávanie stromov na tomto cintoríne.
Stromy vysadené začiatkom 20. str. spôsobujú hrozbu pre hrobové miesta a náhrobky, preto je
potrebné tieto stromy odstrániť v súlade s platnou legislatívou. Po diskusii poslanci OZ
navrhli úplné zrezanie stromov ohrozujúcich náhrobné kamene. Starostka vyzvala poslancov,
aby hlasovali k predmetnému návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
Za
proti
Zdržali sa
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu schválilo výrub stromov
na starom cintoríne v obci Jarabina.
12.2 Starostka obce informovala poslancov OZ o Žiadosti Gréckokatolíckej charity
v Prešove o finančný príspevok vo výške 500,- € na poskytovanie sociálnych služieb. Po
diskusii k tejto téme poslanci navrhli schváliť príspevok pre Gréckokatolícku charitu so
sídlom v Prešove vo výške 200,- €. Starostka obce vyzvala poslancov, aby hlasovali
o predloženom návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:

Za

proti

Zdržali sa

-

-

Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu schválilo finančný
príspevok vo výške 200,- € na poskytovanie sociálnych služieb pre Gréckokatolícku charitu
v Prešove.
12.3 Starostka obce informovala poslancov OZ o Žiadosti Spišskej katolíckej charity
o finančný príspevok vo výške 500,- € na poskytovanie sociálnych služieb. Po diskusii k tejto
téme poslanci navrhli schváliť príspevok pre Spišskú katolícku charitu vo výške 100,- €.
Starostka obce vyzvala poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
Za

proti

Zdržali sa

Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu schválilo finančný
príspevok vo výške 100,- € na poskytovanie sociálnych služieb pre Spišskú katolícku charitu.
12.4 Poslanci OZ boli informovaní o žiadosti spoločnosti GS Profy, s.r.o. o dokúpenie
pozemkov a to parciel KN-E č. 571/2, 645/101 a 7678/10 nachádzajúcich sa pod budovou
spoločnosti i v bezprostrednej blízkosti jej areálu Jedná sa o výmeru 697 m2. Zámer
odpredaja pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli obce i na webovej stránke obce Jarabina.
Po diskusii k tejto téme poslanci OZ súhlasili s odpredajom nehnuteľnosti v cene za 8,- €/m2.
Návrh na uznesenie – OZ schvaľuje:
Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje
zámer predaja nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy na pozemok v k.ú. Jarabina, LV

1440 a to KN E parc. č. 7678/103 ostatné plochy vo výmere 572 m2 v celosti, KN E parc. č.
571/102 ostatné plochy o výmere 8 m2 v celosti, LV č. 1505 KN-E parc. č. 645/101 orná
pôda vo výmere 117 m2 v podiele 5/64 a to žiadateľovi GS PROFY, spol. s.r.o., IČO
45572658 so sídlom 065 45 Plavnica 413, v cene po 8,- €/m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle §9a, odsek 8, písmeno e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: Pozemok sa nachádza pod
nehnuteľnosťou /bodovou/ a v jej bezprostrednej blízkosti, táto je vo výlučnom vlastníctve
spoločnosti GS PROFY s.r.o. Odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností umožní žiadateľovi
výkon podnikateľskej činnosti bez obmedzení.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
Za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
12.5 Poslancom OZ bola predložená žiadosť obyvateľa obce p. Ing. Štefana Malasta
o odkúpenie časti obecnej parcely č. KN-E 4204/100 nachádzajúcej sa za jeho pozemkom.
Poslanci po diskusii súhlasili so zámerom odpredaja nehnuteľnosti s podmienkou
vypracovania GO plánu zo strany žiadateľa s presným určením lokality a výmery. Presná cena
za pozemok bude určená po doložení konkrétnych údajov zo strany žiadateľa. Starostka obce
vyzvala poslancov, aby hlasovali k predmetnej žiadosti.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
Za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného
zreteľa žiadateľovi p. Ing. Štefanovi Malastovi, bytom 065 31 Jarabina 321a zároveň
odporučili žiadateľovi vypracovať geometrický plán v zmysle predloženého nákresu.

12.5. Obecnému zastupiteľstvu bola prednesená žiadosť starostky obce na náhradu platu za
nevyčerpanú dovolenku v roku 2016. Po diskusii k tejto téme starostka vyzvala poslancov,
aby hlasovali k tomuto návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
Za
Ing. Vladimír Čokina
Ing. Ľuboš Derevjaník
Peter Herko
Anna Sukovatá
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu schválilo starostke obce
náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2016.
13. Rôzne
13.1 Starostka obce informovala poslancov OZ o realizácii búracích prác budov za obecným
úradom, ktorých statika bola narušená a ohrozovala bezpečnosť obyvateľstva. Zároveň
informovala poslancov o tom, že v tejto v súvislosti bude na odporúčanie statika a architekta
potrebné v budúcom roku vybudovať oporný múr pre zastabilizovanie svahu.
13.2 Starostka obce podala poslancom OZ informáciu zo zasadnutia regionálneho združenia
ZMOS o tom, že štvrtá kazeta pre skládku komunálneho odpadu v Starej Ľubovni nebude
definitívne povolená. Komunálny odpad z obcí bude vyvážený do najbližších okolitých
skládok, čo sa odrazí aj na zvýšených výdavkoch na odvoz a likvidáciu odpadov.
13.3 Starostka obce informovala poslancov o osadení zábradlia pod MŠ z dôvodu zvýšenia
bezpečnosti najmä klientov ZPS.
13.4 Starostka obce informovala poslancov o prebiehajúcich pripomienkových konaniach
Projektu pozemkových úprav v k.ú. Jarabina. Na priebeh PPÚ bola podaná aj sťažnosť na MV
SR. Projekt PPÚ nie je doposiaľ uzavretý.
13.5 Poslankyňa OZ PhDr. Žaneta Štefaniková predniesla požiadavku na dotlač knihy
JARABINA-ORJABINA, nakoľko je o túto knihu stály záujem. Starostka obce informovala
prítomných, že je potrebné zistiť podmienky dotlače a aj prípadné možnosti financovania.
14. Záver
V závere OZ starostka obce p. Lívia Kovalčíková poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie.

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľuboš Derevjaník
Anna Sukovatá

Lívia Kovalčíková
starostka obce
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