
 

     Z á p i s n i c a  z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 22/2018 v Jarabine  

konaného dňa 26.júna 2018 

 

Prítomní:              Lívia Kovalčíková, starostka obce 

                                    

                                    Ing. Ľuboš Derevjaník 

                                    Peter Herko 

                                    Štefan Sýkora 

              Ing. Vladimír Čokina   

                                    Anna Sukovatá 

                                    Mgr. Stanislava Vidová 

                                    PhDr. Žaneta Štefaniková 

                                            

                           

                                 

Ostatní prítomní:             Andrea Petriľáková, ekonómka, ZŠ s MŠ 

                                               Magdaléna Špesová, hlavný kontrolór  

                                               Jana Mytníková, ekonómka obce 

                                               PhDr. Ivan Bulík, zapisovateľ 

                                               Jozef Ňaňko 

                                                 

                                                                                                                  

                                                               

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania 

 

 Zasadnutie OZ v Jarabine otvorila a viedla starostka obce Lívia Kovalčíková. Prítomní 

boli všetci 7 poslanci a bolo skonštatované, že OZ je uznášania schopné. Za overovateľov 

zápisnice boli navrhnutí p. PhDr. Žaneta Štefaniková a Mgr. Stanislava Vidová. Za 

zapisovateľa bol určený  PhDr. Ivan Bulík   

 

Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou.  

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania  

2. Voľba návrhovej komisie  

3. Interpelácie poslancov 

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Rozpočtové hospodárenie obce, základnej školy s materskou školou a lesného  

            hospodárstva za rok 2017, záverečný účet    

6.         Plnenie rozpočtu obce, základnej školy  s materskou školou za I. štvrťrok 2018    

7.         Predaj pozemkov   

8.         Rôzne 

9.         Záver   

 

 Starostka obce navrhla za bod 6. doplniť bod 7. Schválenie dodatku k Zriaďovacej 

listine ZŠ s MŠ a bod. 8. Voľby do samosprávnych orgánov 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

za proti Zdržali sa 

   

Ing. Vladimír Čokina  - - 

Ing. Ľuboš Derevjaník   - - 

Peter Herko   - - 

Anna Sukovatá  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Žaneta Štefaniková  - - 

Mgr. Stanislava Vidová  - - 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený takto: 

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania  

2. Voľba návrhovej komisie  

3. Interpelácie poslancov 

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Rozpočtové hospodárenie obce, základnej školy s materskou školou a lesného  

            hospodárstva za rok 2017, záverečný účet    

6.         Plnenie rozpočtu obce, základnej školy  s materskou školou za I. štvrťrok 2018 

7.         Schválenie dodatku k Zriaďovacej listine  

8.         Voľby do samosprávnych orgánov    

9.         Predaj pozemkov   

10.       Rôzne 

11.       Záver   

 

 

2. Voľba návrhovej komisie 

 

P. starostka navrhla za návrhovú komisiu: Ing. Vladimíra Čokinu a p. Štefana Sýkoru    

 

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.  

 

 V úvode zasadnutia starostka obce poďakovala hasičom a to najmä p. Štefanovi 

Sýkorovi a Mgr. Petrovi Argalášovi za prípravu mládeže na hasičské súťaže, kde reprezentujú 

obec Jarabina.  



3. Interpelácie poslancov 

 

-  poslankyňa PhDr. Žaneta Štefaniková požiadala o informáciu o stave údržby turistického 

chodníka v Jarabinskom prielome. Starostka obce uviedla, že okolie potoka v Jarabinskom 

prielome je v správe Vodohospodárskeho podniku. V priebehu minulého týždňa obec 

zabezpečila vykosenie turistického chodníka.    

 

- poslanec OZ p. Peter Herko predniesol informáciu o nefunkčnom obecnom rozhlase v časti 

obce Záhora pred č.d. 316. Starostka obce informovala poslancov o tom, že dlhodobo sa 

pracuje na odstránení porúch verejného rozhlasu, nakoľko v poslednom období z dôvodu 

zastaraného vedenia dochádza k častým poruchám. Oprava vedenia verejného rozhlasu 

a výmena ampliónov sa realizuje priebežne.    

 

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

  

Starostka obce v krátkosti zhrnula prijaté opatrenia a skonštatovala, že všetky 

uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené.     

    

5. Rozpočtové hospodárenie obce, základnej školy s materskou školou a lesného 

hospodárstva za rok 2017, záverečný účet 

 

  Na zasadnutí OZ s informatívnou správou k rozpočtovému hospodáreniu obce 

vystúpila ekonómka obce p. Jana Mytníková, o rozpočtovom hospodárení ZŠ s MŠ  

informovala poslancov p. Andrea Petriláková. Za lesné hospodárstvo s informatívnou správou 

vystúpil p. Ľubomír Tejbus. Ekonómka obce p. Jana Mytníková informovala poslancov OZ 

o obsahu dokumentu záverečného účtu za rok 2017, rovnako sa k tomuto dokumentu vyjadrila 

aj kontrolórka obce p. Magdaléna Špesová a zároveň odporúčala tento schváliť bez výhrad.    

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina  

A/ berie na vedomie rozpočtové hospodárenie obce, základnej školy s materskou školou    

     a lesného hospodárstva za rok 2017. 

B/ schvaľuje záverečný účet obce bez výhrad   

 

 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.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu vo výške  113 396,74 €   



 

  

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.  

 

 

6. Plnenie rozpočtu obce, základnej školy  s materskou školou za I. štvrťrok 2018    

 

Plnenie rozpočtu obce, základnej školy s materskou školou za I. štvrťrok 2018 bolo 

poslancom doručené spolu s pozvánkou. Po diskusii k tejto téme starostka vyzvala poslancov, 

aby hlasovali k predloženému návrhu uznesenia OZ.    

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina berie na vedomie  plnenie rozpočtu obce, základnej 

školy s materskou školou za I. štvrťrok 2018 

 

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.  

 

7.  Schválenie dodatku k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ v Jarabine 

     

 Poslancom OZ bol doručený návrh Dodatku k zriaďovacej listine ZŠ s MŠ v Jarabine. 

Návrh dodatku tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci po diskusii boli vyzvaní k hlasovaniu 

k tomuto návrhu zasadnutia OZ.  

 

Návrh na uznesenie:  



Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina schvaľuje Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Základnej 

školy s materskou školou v Jarabine      

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.  

 

 

8. Voľby do samosprávnych orgánov   

 

 V súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/ 2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 

č. 369/2018 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018 – 

2022 starostka obce predložila návrhy uznesení OZ v súvislosti s voľbami do samosprávnych 

orgánov obce.  

  

8.1 Určenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018  

  

Návrh na uznesenie: 

   

Obecné zastupiteľstvo Obce Jarabina u r č u j e v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/ 2014 

Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 č. 369/2018 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na volebné obdobie 2018 – 2022 v obci Jarabina jeden volebný obvod.   

 

 

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.  

 

 



8.2 Určenie rozsahu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie 2018 - 2022 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jarabina u r č u j e v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/ 2014 

Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 č. 369/2018 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na volebné obdobie 2018 – 2022 v obci Jarabina rozsah výkonu 

funkcie (úväzku) starostu 100 % na celé funkčné obdobie.   

 

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.  

 

8.3 Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jarabina u r č u j e v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/ 2014 

Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 č. 369/2018 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na volebné obdobie 2018 – 2022 v obci Jarabina počet poslancov 

sedem na celé volebné obdobie.   

 

 

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.  

 

     



9. Predaj pozemkov  

 

9.1 Poslanci OZ boli informovaní o Žiadosti zo dňa 15.05.2018 o kúpu pozemku. Žiadateľom 

je p. Peter Knapík, bytom 065 45 Hromoš č. 73. Jedná sa o pozemok nachádzajúci sa v k.ú 

obce Jarabina  na parcele KN-C č. 386/1 Zastávaná plocha a nádvorie vo výmere 748 m2 v 

celosti zapísanej na LV č. 1. Zámer odpredaja majetku bol zverejnený na elektronickej 

úradnej tabuli obce v termíne vyplývajúcom z platnej legislatívy. Predmetný pozemok je 

svahovitý v blízkosti vodného toku a pre obec je na údržbu ekonomicky náročný. Po diskusii 

k tejto téme starostka obce vyzvala poslancov, aby hlasovali k predmetnému návrhu.  

 

Návrh uznesenia:  

 

  Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje  

zámer predaja nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien – prípad hodný osobitného 

zreteľa a to nehnuteľnosti  - pozemok v k.ú. Jarabina, a to KN-C parc. č. 386/1 Zastávaná 

plocha a nádvorie vo výmere 748 m2 v celosti zapísanej na LV č. 1 a to žiadateľovi p. 

Petrovi Knapikovi, bytom 065 45 Hromoš č. 73 v cene po 0,8 €/m2, čo predstavuje sumu            

598,40 €.  

    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 v zastavanom území 

obce, je svahovitý v blízkosti vodného toku a pre obec na údržbu ekonomicky náročný.   

  

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. 

 

  

9.2 Starostka obce informovala poslancov OZ Žiadosti o odkúpenie stavebného pozemku 

v časti obce „Kúpalisko“, k.ú. Jarabina, LV 1 a to parcely KN C č. 364/5 zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 500 m2 Žiadateľom je p. Peter Záleš bytom Nová Ľubovňa č. 13. Zámer 

odpredaja majetku bol zverejnený na elektronickej úradnej tabuli. Po diskusii starostka obce 

vyzvala poslancov, aby hlasovali k predmetnému návrhu.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého materiálu  schvaľuje  

zámer predaja nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy s predkupným záväzkovým právom 



v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien – prípad hodný osobitného zreteľa a to nehnuteľnosti  - pozemok v k.ú. Jarabina, LV 1 

a to KN C parc. č. 364/5 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 500 m2, a to p. Petrovi 

Zálešovi, bytom 065 11 Nová Ľubovňa č. 13,  v celkovej cene 15 000,- EUR. 

       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 v zastavanom území 

obce, je vo výlučnom vlastníctve Obce Jarabina a bude využitý na  účely individuálnej 

bytovej výstavby,  čo prispeje k rozvoju obce z dôvodu príchodu nových obyvateľov, hlavne 

mladých rodín.  

  

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. 

 

9.3 Poslanci OZ boli informovaní o Žiadosti o odkúpenie pozemku. Žiadateľom je p. Peter 

Raslavský bytom 064 01 Stará Ľubovňa, ul. Zimná 64. Jedná sa o časť parcely KN-C 361/1, 

ktorá je priľahlou parcelu vo vlastníctve p. Raslavského. Žiadateľ odkúpenú časť parcely 

plánuje využívať pre súkromné účely spojené s výstavbou rodinného domu a v budúcnosti 

s jeho obývaním. Poslanci navrhli odpredaj časti parcely v cene 5,- € za 1m2, zároveň 

odporúčali žiadateľovi na vlastné náklady zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu 

potrebného pre odčlenenie potrebnej výmery. Po diskusii k tomuto bodu starostka vyzvala 

poslancov, aby hlasovali k predloženému návrhu.  

 

Návrh na uznesenie: 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina  

A/ schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľnosti – časti parcely KN-C 361/1 žiadateľovi Petrovi 

Raslavskému bytom 064 01 Stará Ľubovňa, ul. Zimná 64 v cene 5,- €/m2    

B/ odporúča žiadateľovi na vlastné náklady zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu 

potrebného pre odčlenenie potrebnej výmery 

 

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. 

 

 

9.4 Poslanci OZ boli informovaní o Žiadosti o schválenie Zámennej zmluvy, ktorú obci dňa 

23.06.2018 doručil p. Ing. Jozef Derevjaník. V tejto žiadosti p. Ing. Derevjaník žiada 

o zámenu parcely KN-C 552/18 o výmere 648 m2 – vodná plocha, evidovanej  na LV 2065, 

kde je podielovým spoluvlastníkom pod B 7 v 2/8-nách (20m2). Túto parcelu žiada zameniť 

za parcelu KN-C 7714/139 o výmere 10 m2, ktorej je obec výlučným vlastníkom. Parcela sa 

nachádza v záhrade žiadateľa v blízkosti jeho rodinného domu. Po diskusii k tejto téme 

starostka obce vyzvala poslancov OZ, aby hlasovali o predmetnom návrhu. 

 

Návrh na uznesenie:  

             Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého materiálu 

schvaľuje  zámer zámeny nehnuteľnosti a uzatvorenie zámennej zmluvy v zmysle §9a, ods. 8, 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien – prípad hodný 

osobitného zreteľa a to nehnuteľnosti  - pozemok v k.ú. Jarabina, a to KN-E parc. č. 7714/139 

vodná plocha vo výmere 10 m2 v celosti zapísanej na LV č. 1440 vo výlučnom vlastníctve 

obce za nehnuteľnosť KN-C 552/18 vodná plocha vo výmere 648 m2 v podiele 1/32 v  

spoluvlastníctve Ing. Jozefa Derevjaníka, bytom 065 31 Jarabina č. 189          

    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 v zastavanom území 

obce, v blízkosti vodného toku v ohradenej časti pozemku žiadateľa. Žiadateľ sa 

o nehnuteľnosť dlhodobo stará a udržiava ju. Ako náhradu ponúka Obci Jarabina rovnaký 

druh pozemku vo výmere 20 m2.   

 

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. 

 

10. Rôzne 

 

10.1 Starostka obce informovala poslancov OZ o predloženom projektovom zámere v rámci 

výzvy IROP-PO2-SC211-PZ 2018-6. 

 



10.2 Starostka obce informovala poslancov o Žiadosti o súhlas s opravou interiéru predajne zo 

dňa 19.06.2018, ktorú zaslala COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo. Jedná sa 

o rekonštrukciu predajne v priestoroch kultúrneho domu vo vlastníctve obce. 

S rekonštrukciou by sa malo začať v letných mesiacoch tohto roku. Investor zároveň žiada 

o povolenie na umiestnenie plechového skladu na obaly vo dvore za budovou kultúrneho 

domu. Po diskusii k tomuto bodu poslanci OZ vyjadrili súhlas s rekonštrukciou predajne ale 

zároveň zamietli postavenie plechového skladu na obaly v blízkosti budovy kultúrneho domu. 

Starostka vyzvala poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu.  

 

Návrh na uznesenie:     

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina  

A/ schvaľuje zámer rekonštrukcie interiéru predajne COOP Jednota v priestoroch Kultúrneho 

domu v Jarabine 

B/ nesúhlasí s postavením plechového skladu na obaly vedľa budovy kultúrneho domu 

 

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. 

 

10.3 Poslanci OZ  boli informovaní o umiestnení sa obce Jarabina na 2. mieste v súťaži 

varenia guľášu. Za svoje umiestnenie obec získala finančnú dotáciu vo výške 1 000,- € určenú 

na obnovu alebo výstavbu detského ihriska v obci. Financie budú použité na gumovú 

dopadovú plochu na detskom ihrisku v areáli ZŠ v Jarabine.  

 

10.4 Starostka obce informovala poslancov o návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi 

Obcou Jarabina a združením VRCHÁR KLUB so sídlom v Starej Ľubovni, ul. Letná 16. 

Žiadateľ ma záujem na parcele KNC 815/1 (Rozštiepená skala) v k.ú. Jarabina vytvoriť 

zaistenú cestu v rámci športovo-záujmovej činnosti. Po diskusii starostka vyzvala poslancov, 

aby hlasovali o predmetnom záujme.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina schvaľuje návrh nájomnej zmluvy medzi Obcou 

Jarabina a združením VRCHÁR KLUB Stará Ľubovňa za účelom nájomného vzťahu na 

pozemok „skalka“ v k.ú. Jarabina, parc. č. 815/1 o výmere 272 464 m2 na LV 1440 na 

„Vytvorenie zaistenej cesty – Rozštiepená skala.“ 

 

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. 

 

10.5 Poslanci OZ boli informovaní o žiadosti o spoluprácu, o ktorú Obec Jarabina požiadalo 

združenie Truc sphéque o.z. Stanica Žilina Záriečie, kultúrny uzol. Združenie v našej obci 

plánuje bezplatne spojazdniť premietacie zariadenie v kine a premietnuť obyvateľom 

niekoľko filmov. Po diskusii k tejto téme starostka vyzvala poslancov, aby hlasovali 

k predmetnému návrhu.  

 

Návrh  na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina schvaľuje vstup do spolupráce s občianskym združením 

Truc sphérique Stanica Žilina-Záriečie kultúrny uzol pri realizácii akcie Kinobus (nielen) 

filmový festival 30.8. – 2.9.2018 Spišská Stará Ves – Jarabina – Vyšné Ružbachy 

 

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. 

 

10.6 Poslanci OZ boli informovaní o žiadosti p. Juraja Kormaníka, bytom Stará Ľubovňa, kde 

žiada Obec jarabina súhlas na organizovať športovú aktivitu DEADROCK na parcelách vo 

vlastníctve Obce Jarabina. Poslanci OZ súhlasili s plánovaným zámerom.   

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina schvaľuje zámer organizovať športovú aktivitu 

DEADROCK na parcelách vo vlastníctve Obce Jarabina. 

 

 

 

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. 

 

10.7 Starostka obce informovala poslancov OZ o priebehu výstavby oporného múru za 

obecným úradom a o potrebe vybudovania prístrešku pre účely lesného hospodárstva zo 

zdrojov lesného hospodárstva.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina schvaľuje výstavbu dreveného prístrešku na parc. č.    

KN-C 131 za budovou obecného úradu pre účely lesného hospodárstva zo zdrojov lesného 

hospodárstva. 

 

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. 

 

10.8 Starostka obce informovala poslancov OZ  o podpise zmluvy na činnosti súvisiace  so 

spracovávaním osobných údajov s prihliadnutím k novej právnej úprave predstavovanej ako 

GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudli účinnosť 25.05.2018.  

 

Návrh n uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina berie na vedomie informáciu o úprave vzájomných práv 

a povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov s prihliadnutím k novej právnej 

úprave predstavovanej ako GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudli 

účinnosť 25.05.2018 

 

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 

 

10.9 Poslanci OZ boli informovaní o Žiadosti p. Mikuláša Kormaníka Jarabina č. 27 na 

vybudovanie kanála pre odvedenie povrchovej vody vytekajúcej z poľnohospodárskej pôdy 

počas dažďov. Obec Jarabina zabezpečí vlastnými prostriedkami.     

 

10.10 Starostka obce informovala poslancov OZ o sťažnostiach vlastníkov pozemkov, cez 

ktorý prechádza rigol odvádzajúci povrchovú vodu zo štátnej cesty. Kanál sa nachádza medzi 

pozemkami vlastníkov Ivana Chanáta č.d. 37 a Anny Derevjaníkovej č.d. 36. V čase 

prívalových dažďov voda z kanála zaplavuje spomínané pozemky. Starostka informovala 

poslancov, že v tejto súvislosti prebiehajú jednania so správcom štátnej cesty.  

 

10.11 Starostka obce informovala poslancov o neudržiavaných súkromných pozemkoch 

v intraviláne obce, ktoré sú zarastené burinou a náletovými drevinami. Starostka obce 

upozornila nato, že s týmto problémom bude nevyhnutné zaoberať sa v budúcnosti.   

 

10.12 Poslanci OZ boli informovaní o podaných sťažnostiach p. Justíny Paňkovej a RNDr. 

Tatiany Švedovej. Predmetné sťažnosti budú prerokované na miestnom šetrení, ktoré vykoná 

Okresný úrad, odbor životného prostredia.      

 

 

11. Záver  

 

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

zasadnutie. 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                               ....................................  

                                      

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

   

                                    

                                     

 

 

 

 

                         Lívia Kovalčíková 

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


