
 

     Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 16/2017 v Jarabine  

konaného dňa 29. mája 2017 

 

Prítomní:              Lívia Kovalčíková, starostka obce 

                                   Ing. Vladimír Čokina  

                                   Ing. Ľuboš Derevjaník  

   Peter Herko 

                                   Anna Sukovatá 

             Štefan Sýkora 

                                   PhDr. Žaneta Štefaniková  

   Mgr. Stanislava Vidová 

 

Ostatní prítomní:             PhDr. Ivan Bulík, zapisovateľ  

                                               Katarína Ňaňková 

                                                                                   

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania 

 

Zasadnutie OZ v Jarabina 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 Ing. Vladimír Čokina a PhDr. Žaneta Štefaniková. Za zapisovateľa 

bol určený PhDr. Ivan Bulík.     

 

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.   Zrušenie Uznesenia č. 183/2017 

6.   Informácia k poskytovaniu sociálnych služieb 

7.   Nájom bytov v 16 b.j.  

8.   Predaj pozemkov pre IBV /Kúpalisko/ 

9.   Prerokovanie písomných žiadostí 

10. Rôzne     

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

 

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.   Zrušenie Uznesenia č. 183/2017 

6.   Informácia k poskytovaniu sociálnych služieb 

7.   Nájom bytov v 16 b.j.  

8.   Predaj pozemkov pre IBV /Kúpalisko/ 

9.   Prerokovanie písomných žiadostí 

10. Rôzne     

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

2. Voľba návrhovej komisie 

 

P. starostka navrhla za návrhovú komisiu p. Štefana Sýkoru, p. Annu Sukovatú a Mgr. 

Stanislavu Vidovú 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu 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  - - 

 

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.  

 

 

 



3. Interpelácie poslancov 

 

- Poslankyňa OZ p. Anna Sukovatá požiadala starostku obce o informácie 

o pripravovanej investičnej akcii – zateplenie MŠ. Starostka informovala poslankyňu 

i ostatných prítomných, že touto otázkou sa bude OZ bližšie zaoberať v bode „Rôzne“.      

  

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

  

- V tomto bode starostka obce v krátkosti informovala poslancov o prijatých 

uzneseniach na predchádzajúcom OZ.   

  

5. Zrušenie Uznesenia č. 183/2017  

 

 Po diskusii s občanmi obce a na základe predloženého písomného protestu niektorých 

obyvateľov obce, ktorí nesúhlasia s dlhodobým prenájmom obecnej budovy Spišskej 

katolíckej charite starostka obce navrhla poslancom OZ zrušiť Uznesenie č. 183/2017 

z 5.4.2017, ktorým OZ schválilo dlhodobý prenájom tejto nehnuteľnosti. Po diskusii k tomuto 

bodu starostka požiadala poslancov, aby hlasovali k návrhu zrušenia Uznesenia č. 183/2017.  

          

 Hlasovanie o predloženom návrhu 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  - - 

 

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. Uznesenie č. 183/2017 bolo 

zrušené.  

 

6. Informácia k poskytovaniu sociálnych služieb   

         Starostka obce podala informáciu poslancom OZ o účasti vedúcej Domova sociálnych 

služieb p. PhDr. Zdenky Zavackej na konferencii v Bratislave, kde bola informovaná 

o zmenách v podmienkach pri poskytovaní sociálnych služieb. P. Zavacká svoju účasť na 

zasadnutí OZ zo zdravotných dôvodov ospravedlnila. Starostka zároveň informovala 

o súčasných podmienkach v našom zariadení a zároveň navrhla poslancom OZ zaoberať sa 

touto otázkou v blízkej budúcnosti.   

 

7. Nájom bytov v 16. b.j. 

         Starostka obce informovala poslancov OZ o žiadosti p. Karpjaka o ukončenie nájmu 

v 16 b.j. a zároveň predniesla poslancom OZ žiadosť o pridelenie bytu p. Michala 

Derevjaníka a Viery Derevjaníkovej bytom Jarabina č. 246. Po diskusii k tomuto bodu 

starostka obce požiadala poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu žiadateľov.     

 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu 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  - - 

 

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. Prenájom bytu bol schválený 

žiadateľom p. Michalovi a Viere Derevjaníkovej. 

 

8. Predaj pozemkov pre IBV /Kúpalisko/ 

 

 Starostka obce informovala poslancov o potrebe prijať uznesenia, ktorým OZ 

schvaľuje zámer predaja pozemkov pre IBV v časti obce Kúpalisko. Po diskusii k tomuto 

bodu starostka obce vyzvala poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu 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  - - 

 

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. Poslanci OZ odsúhlasili zámer 

odpredaja pozemkov pre IBV v časti obce Kúpalisko. 

 

 V tomto bode starostka obce ďalej informovala poslancov OZ o potrebe prijať 

uznesenie, ktorým sa schvaľuje odpredaj pozemkov jednotlivým žiadateľom. Na základe 

žiadostí záujemcov bol odpredaj pozemkov navrhnutý na schválenie takto: 

 

Pozemok č.1. na parcele č. KN-C 364/2 o výmere 543 m2 v cene 35,- €m/2 žiadateľovi p. 

Štefanovi Šulianovi, bytom Jarmočná 134, 064 01 Stará Ľubovňa 

Pozemok č. 2. na parcele č.  KN-C 364/3 o výmere 514 m2 v cene 35,- €/m2 žiadateľovi p. 

Ing. Pavlovi Sitárovi, bytom ul. Mierová 84, 064 01  Stará Ľubovňa 

Pozemok č. 3 na parcele č. KN-C 364/4 o výmere 500 m2 v cene 30,- €/m2 žiadateľovi p. 

Marekovi Kaščákovi, bytom 064 01Chmelnica č.d. 209 

Pozemok č. 5 na parcele č. KN-C 364/6 o výmere 500 m2 v cene 35,- €/m2 žiadateľovi p. 

Ľubomírovi Kušnírovi, bytom Mierová 1360/11, 064 01 Stará Ľubovňa 



Pozemok č.  6 na parcele  č.  KN-C 364/7  o výmere 490 m2  v cene 35,-€/m2   žiadateľovi p. 

Petrovi Raslavskému, bytom Zimná 64, 064 01 Stará Ľubovňa      

 

Hlasovanie o predloženom návrhu 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  - - 

 

Návrh zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. 

  

9. Prerokovanie písomných žiadostí 

 

 Starostka obce informovala poslancov OZ o písomnej žiadosti p. Mikuláša 

Derevjaníka, bytom Vsetínska 40, Stará Ľubovňa na odkúpenie časti obecného pozemku 

nachádzajúceho sa na parcele č. KN-C 411. Pozemok sa nachádza na mieste umiestnenia 

žumpy patriacej k budove MŠ. Po pripojení objektu MŠ k verejnej kanalizácii bola táto nádrž 

zasypaná. Po diskusii poslanci OZ predbežne súhlasili z odpredajom časti tejto parcely 

a zároveň odporúčali žiadateľovi predložiť podrobnejší zámer využitia pozemku a následne 

dojednať podmienky predaja. 

     

10. Rôzne 

 

- starostka obce informovala poslancov OZ o udelenej pokute vo výške 1 000,- € za 

nedostatky pri realizácii projektu výstavby multifunkčného ihriska. Poslanci vzali informáciu 

na vedomie.  

 

- starostka informovala poslancov OZ o objednávke finančnej analýzy pri poskytovaní 

sociálnych služieb v miestnom Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov. Poslanci 

vzali informáciu na vedomie.  

 

-   informácia poslancom OZ o objednávke programu na spracovanie evidencie hrobových 

miest na starom cintoríne.  

 

- informácia o šetrení OÚ KSÚ Prešov u p. Paňkovej na základe jej písomného podnetu. 

 

- informácia poslancom OZ o otvorenej výzve na predkladanie žiadostí k výstavbe športových 

a detských ihrísk  

 

- starostka obce podala poslancom OZ informáciu o nepriaznivej situácii v súvislosti s  

narušením statiky budov za obecným úradom ako aj o potrebe zastabilizovania svahu po 

odstránení rúcajúcich spomínaných stavieb.       

 

    



8. Návrh na uznesenie 

 

OZ berie na vedomie  

- overovateľov zápisnice 

- zapisovateľa  

 

OZ schvaľuje: 

 

- program zasadnutia OZ 

- návrhovú komisiu (p. Štefan Sýkora, p. Anna Sukovatá, Mgr. Stanislava Vidová) 

- prenájom bytu v 16 b.j. p. Michalovi a Viere Derevjaníkovým č.d. 246 

- zámer odpredaja pozemkov pre IBV v časti obce Kúpalisko 

- schvaľuje odpredaj jednotlivých pozemkov žiadateľom Štefanovi Šulianovi, Ing. Pavlovi    

   Sitárovi, Marekovi Kaščákovi, , Ľubomírovi Kušnírovi, a Petrovi Raslavskému.  

 

OZ ruší: 

Uznesenie č. 183/2017 zo dňa 05.04.2017 

 

 

9. Záver 

 

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

zasadnutie. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Vladimír Čokina         .................................... 

   

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

                                     

 

 

 

 

 

 

                         Lívia Kovalčíková 

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


