Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 20/2018 v Jarabine
konaného dňa 21. marca 2018
Prítomní:

Ostatní prítomní:

Lívia Kovalčíková, starostka obce
Peter Herko
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová
PhDr. Ivan Bulík, zapisovateľ

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
Zasadnutie OZ v Jarabina otvorila a viedla starostka obce Lívia Kovalčíková. Prítomní
boli 4 poslanci a bolo skonštatované, že OZ je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí p. Štefan Sýkora a PhDr. Žaneta Štefaniková. Za zapisovateľa bol určený p.
PhDr. Ivan Bulík.
V úvode zasadnutia starostka obce poďakovala poslankyni PhDr. Žanete
Štefanikovej za aktívny prístup pri príprave i samotnej realizácii Dňa otvorených dverí
v Základnej škole v Jarabine dňa 16.03.2018. Ďalej starostka obce poďakovala poslancovi p.
Štefanovi Sýkorovi za pomoc pri propagácii skupiny FS Poľana v televíznej súťaži Zem
spieva a všetkým poslancom, ktorí sa podieľali na realizácii obecnej zakáľačky.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Interpelácie poslancov
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Informácia o prebiehajúcom súdnom spore
Informácia k projektu pozemkových úprav
Zásady poskytnutia príspevku pri nástupe nového žiaka do ZŠ a MŠ v Jarabine
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ na rok 2018
Žiadosť o kúpu pozemku
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
za
Ing. Vladimír Čokina – neprítomný
Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný
Peter Herko
Anna Sukovatá – neprítomná
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.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Interpelácie poslancov
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Informácia o prebiehajúcom súdnom spore
Informácia k projektu pozemkových úprav
Zásady poskytnutia príspevku pri nástupe nového žiaka do ZŠ a MŠ v Jarabine
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ na rok 2018
Žiadosť o kúpu pozemku
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

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

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
3. Interpelácie poslancov
- neboli

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolu uznesení predniesla starostka obce, kde informovala prítomných, že na
predchádzajúcom zasadnutí OZ bolo prijaté uznesenie č. 219/2017, kde v bode B/ obecné
zastupiteľstvo poveruje riaditeľa ZŠ s MŠ v Jarabine predložiť návrh zásad čerpania tohto
príspevku obecnému zastupiteľstvu v Jarabine do 15.02.2018. Návrh zásad bol predložený
a bude prerokovaný v zmysle schváleného programu tohto zasadnutia obecného zastupiteľstva
pod bodom 7. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ neboli ďalšie ukladacie uznesenia.
5. Informácia o prebiehajúcom súdnom spore
Starostka obce informovala poslancov OZ o prebiehajúcom súdnom spore, kde
Žalobca: 1. Mária Dicová rod. Lajčáková, 2. Ing. Emília Krotáková rod. Lajčáková, 3. Ing.
Ľubomíra Wunschova – Lajčáková rod. Lajčáková, 4. Anna Grofiková rod. Kormaníková
žalujú Obec Jarabina v právnej veci o určení vlastníckeho práva k pozemkom v časti obce
Kúpalisko. V tomto čase prebieha dokazovanie obidvoch strán a o výsledku týchto úkonov
budú poslanci priebežne informovaní.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
Za

Proti

Zdržali sa

Ing. Vladimír Čokina – neprítomný
Ing. Ľuboš Derevjaník – neprítomný
Peter Herko
Anna Sukovatá - neprítomná
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová
Poslanci OZ vzali informáciu o prebiehajúcom súdnom spore na vedomie.
6. Informácia k projektu pozemkových úprav
Starostka obce informovala poslancov o prebiehajúcom projekte pozemkových úprav
i o písomnom upozornení vlastníkov pozemkov zastúpených advokátkou JUDr. Justínou
Lajčákovou. Písomné upozornenie a odpoveď Okresného úradu, pozemkového a lesného
odboru č. OU-SL-PLO/2018/002439/ZJ zo dňa 16.03.2018 zaevidovanú pod č. 42/18-001
tvoria prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
Za
Ing. Vladimír Čokina – neprítomný
Ing. Ľuboš Derevjaník – neprítomný
Peter Herko
Anna Sukovatá – neprítomná
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková

proti

Zdržali sa

-

-

Mgr. Stanislava Vidová
Poslanci OZ vzali informáciu o projekte pozemkových úprav na vedomie.
7. Zásady poskytnutia príspevku pri nástupe nového žiaka do ZŠ a MŠ v Jarabine
Poslancom OZ bol spolu s pozvánkou doručený aj Návrh zásad poskytnutia príspevku
pri nástupe nového žiaka do Základnej školy v Jarabine. Po diskusii k tomuto bodu starostka
obce vyzvala poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
Za
proti
Zdržali sa
Ing. Vladimír Čokina – neprítomný
Ing. Ľuboš Derevjaník – neprítomný
Peter Herko
Anna Sukovatá – neprítomná
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní predloženého návrhu schválilo Zásady poskytnutia príspevku pri nástupe nového
žiaka do školy.
8. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ na rok 2018
Poslanci OZ boli informovaní o Žiadosti Mesta Stará Ľubovňa ako zriaďovateľa
Centra voľného času v Starej Ľubovni, v ktorej žiada o finančné prostriedky na svoju činnosť.
CVČ navštevujú dve deti z našej obce a z tohto dôvodu organizácia žiada príspevok vo výške
86,- € na jedného žiaka v školskom roku 2017/2018. Po diskusii k tejto téme starostka obce
vyzvala poslancov OZ, aby hlasovali o predloženom návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
za
Ing. Vladimír Čokina – neprítomný
Ing. Ľuboš Derevjaník – neprítomný
Peter Herko
Anna Sukovatá – neprítomná
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu schválilo poskytnutie
finančného príspevku vo výške 86,- € na jedného žiaka z Obce Jarabina v školskom roku
2017/2018 na činnosť CVČ, čo spolu predstavuje sumu 172,- €.

9. Žiadosť o kúpu pozemku
9.1 Poslanci OZ boli informovaní o zverejnenom zámere predaja nehnuteľnosti schválenom
na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Žiadateľ Ing. Štefana Malasta a Lenka Malastová č.d. 321
požiadali o kúpu pozemku nachádzajúceho sa na priľahlej parcele k pozemku, na ktorom má
postavený rodinný dom. Jedná sa o parcelu KN-C 773/58 trvalé trávnaté porasty vo výmere
666 m2 odčlenenú z parc. č. KN-E 4204/100 zapísanú na LV 1440 vo vlastníctve obce
Jarabina. Poslanci po diskusii navrhli žiadateľovi cenu za pozemok a to 5,- € za 1 m2, čo
predstavuje sumu 3 330,- €. Starostka obce vyzvala poslancov, aby hlasovali o predloženom
návrhu.
Návrh na uznesenie – OZ schvaľuje:
Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje zámer
predaja nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle §9a, ods. 8, písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a to nehnuteľnosti - pozemok v k.ú.
Jarabina, a to KN-C parc. č. 773/58 trvalé trávne porasty vo výmere 666 m2, ktorá bola
vytvorená odčlenením dielu "2" vo výmere 666 m2 od KN-E parc. č. 4204/100 zapísaná na
LV 1440, tak ako je zakreslená v GO-pláne č. 21/2018 zo dňa 20.02.2018 a to žiadateľovi p.
Ing Štefanovi Malastovi a Lenke Malastovej, bytom 065 31 Jarabina s č. 321 v cene po 5,€/m2, čo predstavuje sumu 3 330,- €.
Odôvodnenie: v zmysle §9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov: Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce na priľahlej
parcele k pozemku, na ktorom má žiadateľ postavený rodinný dom. Pozemok plánuje
využívať pre súkromné účely spojené s obývaním rodinného domu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
za
proti
Zdržali sa
Ing. Vladimír Čokina – neprítomný
Ing. Ľuboš Derevjaník – neprítomný
Peter Herko
Anna Sukovatá – neprítomná
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.

9.2 Starostka obce informovala poslancov OZ o žiadosti p. Jána Saloňa bytom 065 31
Jarabina č. 317 o kúpu časti pozemku na parcele KN-E 2111/102 nachádzajúceho sa v areáli
bytovky č. 257, kde je umiestnená garáž, ktorú žiadateľ odkúpil spolu s bytom. Garáž nie je
pevne spojená základom k zemi. Poslanci vyjadrili nespokojnosť s doterajším umiestnením
i ostatných prenosných garáži pri tejto bytovke, čo narúša celkovú estetiku prostredia.
Zároveň vyjadrili názor, že odpredaj pozemku by mohol poškodiť verejný záujem, nakoľko
cez parcelu vedie prístupová cesta k rodinnému domu so súpisným č. 2. Starostka obce
vyzvala poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu.

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
za

proti

Zdržali sa

Ing. Vladimír Čokina – neprítomný
Ing. Ľuboš Derevjaník – neprítomný

Peter Herko
Štefan Sýkora
-

PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

Anna Sukovatá – neprítomná

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva nebol schválený. OZ neschválilo odpredaj
pozemku žiadateľovi p. Jánovi Saloňovi, bytom Jarabina č. 317.

10. Rôzne
10.1 Poslancom OZ bol spolu s pozvánkou doručený aj návrh Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Jarabina na I. polrok 2018. Návrh kontrolnej činnosti bol
predložený poslancom. Po diskusii k tejto téme starostka obce vyzvala poslancov, aby
hlasovali o predloženom návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
Za
proti
Zdržali sa
Ing. Vladimír Čokina – neprítomný
Ing. Ľuboš Derevjaník – neprítomný
Peter Herko
Anna Sukovatá - neprítomná
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu schválilo Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra Obce Jarabina na I. polrok 2018.
10.2 Poslanci OZ boli informovaní o potrebe prijať uznesenie o určení platu hlavného
kontrolóra Obce Jarabina v roku 2018 so spätnou platnosťou od 01.01.2018 v rozsahu
kratšieho úväzku 0,2 mesačne vo výške 245,00 € v súlade so zákonom NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh uznesenia bol predložený

poslancom a následne po diskusii k tomuto bodu starostka vyzvala poslancov, aby hlasovali
o predloženom návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
Za
Ing. Vladimír Čokina – neprítomný
Ing. Ľuboš Derevjaník – neprítomný
Peter Herko
Anna Sukovatá - neprítomná
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predmetného návrhu určilo plat hlavnej
kontrolórky obce Jarabina v roku 2018 so spätnou účinnosťou od 01.01.2018 v rozsahu
kratšieho úväzku 0,2 mesačne vo výške 245,00 € v súlade so zákonom NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
10.3 Poslancom OZ bola predložená písomná žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti
v Jarabine o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 1 000,- €. Po diskusii k tejto
žiadosti poslanci vyjadrili návrh schváliť dotáciu vo výške 500,- €, zároveň ich starostka obce
vyzvala aby hlasovali o tomto návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:
Za
Ing. Vladimír Čokina – neprítomný
Ing. Ľuboš Derevjaník – neprítomný
Peter Herko
Anna Sukovatá - neprítomná
Štefan Sýkora
PhDr. Žaneta Štefaniková
Mgr. Stanislava Vidová

proti

Zdržali sa

-

-

Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva bol schválený.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého návrhu schválilo finančnú dotáciu
z rozpočtu obce Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti v Jarabine vo výške 500,- €.
10.4 Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o zrealizovanom výrube
na starom cintoríne a zároveň informovala o plánovanom zrezaní topoľov na kúpalisku.
Existujúce dreviny sú v mieste plánovanej infraštruktúry a môžu v budúcnosti ohroziť zdravie
a majetok. Pre výrub bolo vydané Rozhodnutie v zmysle zákona 543/2002 Z.z. Zákon
o ochrane krajiny a prírody.
Poslanci OZ vzali túto informáciu na vedomie.

10.5 Starostka obce informovala poslancov o prebiehajúcich rokovaniach na úrovni VÚC,
kde sa vyvíja úsilie na zlepšenie podmienok dopravy a rozšírenia autobusových i vlakových
spojov. Starostka obce požiadala poslancov o jednotlivé návrhy, konkrétne v akom čase by
bolo výhodné posilniť autobusové spojenie obce Jarabina so Starou Ľubovňou. Jednotlivé
návrhy na posilnenie spojov boli v pracovných dňoch vo večerných hodinách, cez víkendy,
kedy nepremáva takmer žiaden autobusový spoj. Požiadavka bola aj na určenie spoja
v termíne počas Slávnosti zvykov a obyčajov obce Jarabina v mesiaci august. Starostka bude
o týchto návrhoch jednať zo zástupcami VÚC a následne o výsledku bude informovať
poslancov OZ na ďalších zasadnutiach.
10.6 Starostka obce informovala o aktivitách súvisiacich s Miestnou akčnou skupinou –
Partnerstvo pre región. Mala by byť možnosť čerpať zdroje pre našu obec v súlade so
Stratégiou MAS v rámci pod opatrení PRV 7.2 a 7.5 ešte v tomto roku. Na základe informácii
podaných vedením MAS prebiehajú komplikované administratívne procesy smerujúce
k podpisu Zmluvy o NFP pre MAS.
10.7 Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe riešiť nepriaznivú situáciu
v súvislosti s voľným pohybom psov po obci. Poslankyňa OZ Mgr. Stanislava Vidová a PhDr.
Žaneta Štefaniková potvrdili na základe vlastnej skúsenosti tento stav. Starostka obce
informovala poslancov o tom, že obec vedie evidenciu psov a pre efektívnejšiu identifikáciu
problémových psov zakladá fotodokumentáciu k evidencii psov. OZ vzali informáciu na
vedomie a starostke obce odporučili písomne vyzvať majiteľov psov na dodržiavanie
podmienok pri chove psov vyplývajúcich z platného VZN.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva:

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

proti

Zdržali sa

-

-

Poslanci OZ berú informáciu na vedomie a a odporučili starostke obce písomne vyzvať
majiteľov psov na dodržiavanie podmienok pri chove psov.

10.8
Poslankyňa OZ PhDr. Žaneta Štefaniková predniesla informáciu o potrebe dotlače
knihy JARABINA-ORJABINA, ktorá vyšla v roku 2007, nakoľko je o túto knihu stále
záujem. Starostka obce informovala prítomných o tom, že treba zvážiť aj možnosť
aktualizácie údajov a prípadne sa rozhodnúť, či nie je potrebné vydať aj novú knihu o obci.
V tejto súvislosti je možné uchádzať sa o grant určený priamo na publikačnú činnosť. K tomu
je potrebná dlhodobejšia príprava, zber informácií a prizvanie odborníkov. Starostka zároveň
informovala poslancov o tom, že preverí podmienky dotlače publikácie z roku 2007.

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

Overovatelia zápisnice: Štefan Sýkora

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

PhDr. Žaneta Štefaniková ....................................

Lívia Kovalčíková
starostka obce

…...............................

