
 

     ZÁPISNICA  z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Jarabina, uskutočneného dňa 5. decembra 2018 v zasadacej miestnosti 

Kultúrneho Domu v Jarabine 

________________________________________________________________ 
 

Prítomní:               

 

Starostka obce:   Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. 

                                   

Novozvolení poslanci OZ: Ing. Ľuboš Derevjaník 

                                     Štefan Sýkora 

                                     PhDr. Zdenka Zavacká 

                                     Pavol Janoščík 

                                     Ing. Alena Kovalčíková 

                                     Mgr. Stanislava Vidová 

                                     Jozef Kormaník                                 

 

Ostatní prítomní:      Magdaléna Špesová, kontrolórka 

                                    Ing. Jozef Kormaník  

                                    Ing. Emília Krotáková 

                                    PhDr. Ivan Bulík, zapisovateľ 

                                   Ivana Kormaníková, B.B.A.     

 

                                                                                                                  

                                                               

1. Otvorenie zasadnutia  

 

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Jarabine zvolala a otvorila starostka obce Lívia Kovalčíková, 

ktorá všetkých prítomných privítala a v krátkosti ich oboznámila s programom zasadnutia.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Za overovateľov zápisnice boli určení p. Mgr. Stanislava Vidová a Ing. Alena Kovalčíková. 

Za zapisovateľa bol určený  PhDr. Ivan Bulík. 

  

3. Oznámenie výsledkov volieb a odovzdanie osvedčení o zvolení starostu/OZ  

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Ing. Emília Krotáková oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb. Kópia zápisnice z výsledkov volieb tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho  

zasadnutia 



 

Po prečítaní výsledkov volieb pristúpila k zloženiu zákonom predpísaného sľubu novozvolená 

starostka obce p. Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.  Ing. Emília Krotáková odovzdala starostke 

obce osvedčenie o zvolení. Starostka po zložení zákonom predpísaného sľubu pokračovala vo 

vedení zasadnutia OZ. Následne boli novozvolení poslanci vedení starostkou k zloženiu 

zákonom predpísaného sľubu poslancov OZ: Ing. Ľuboš Derevjaník, Štefan Sýkora, PhDr. 

Zdenka Zavacká, Pavol Janoščík, Ing. Alena Kovalčíková, Mgr. Stanislava Vidová a Jozef 

Kormaník. Po zložení sľubu im starostka odovzdala osvedčenia o zvolení.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine skonštatovalo, že novozvolená starostka obce Lívia 

Kovalčíková, B.S.B.A. zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce. Obecné zastupiteľstvo 

v Jarabine skonštatovalo, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

5. Otvorenie a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

V úvode starostka poďakovala všetkým občanom za prejavenú dôveru, srdečne poblahoželala 

všetkým novozvoleným poslancom a vyjadrila vieru v dobrú spoluprácu pri plánovaní 

a vedení obce Jarabina v tomto novom funkčnom období 2018 - 2022. Ďalej oboznámila 

prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol poslancom a ďalším pozvaným doručený 

spolu s pozvánkou.  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Oznámenie výsledkov volieb, odovzdanie osvedčení o zvolení starosta/OZ 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho   

            zasadnutia  

5.         Otvorenie a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia     

6.         Určenie zástupcu starostu 

7.         Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba dvoch členov obecnej rady 

8.         Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného          

            zastupiteľstva podľa zákona 369/90 Zb.  § 12 ods. 2,3,5,6 

9.         Návrh na zriadenie komisií 

10.       Voľba predsedov komisií pri obecnom zastupiteľstve 

11.       Určenie platu starostu 

12.       Poverenie sobášiacich  

13.       Diskusia  

14.       Záver   

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník   

Štefan Sýkora   

PhDr. Zdenka Zavacká   

Pavol Janoščík   

Ing. Alena Kovalčíková   

Mgr. Stanislava Vidová   

Jozef Kormaník   



 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schválilo program zasadnutia. 

 

6. Určenie zástupcu starostu  

  

Starostka obce oznámila, že Ing. Ľuboša Derevjaníka  poverila zastupovaním starostu. 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine zobralo na vedomie oznámenie starostky obce o poverení 

Ing. Ľuboša Derevjaníka za zástupcu starostu. 

 

7. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba dvoch členov obecnej rady  

  

Starostka obce predložila poslancom OZ návrh na zriadenie obecnej rady. V súlade so 

zákonom 369, §13b, odst. 3 - obecná rada je iniciatívnym orgánom obecného zastupiteľstva. 

Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Ak je v obci zriadená obecná rada, podľa 

zákona 369, § 13b, ods. 2, zástupca starostu je automaticky aj jej členom. Do obecnej rady 

boli navrhnutí ďalší dvaja členovia:  

 

Štefan Sýkora, člen obecnej rady 

Pavol Janoščík, člen obecnej rady 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník   

Štefan Sýkora   

PhDr. Zdenka Zavacká   

Pavol Janoščík   

Ing. Alena Kovalčíková   

Mgr. Stanislava Vidová   

Jozef Kormaník   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina zriaďuje Obecnú radu a volí dvoch členov obecnej rady: 

Štefan Sýkora, člen obecnej rady 

Pavol Janoščík, člen obecnej rady 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že Ing. Ľuboš Derevjaník, zástupca starostky, je 

podľa zákona 369, § 13b, ods. 2 automaticky členom Obecnej rady. 

 

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného   

    zastupiteľstva podľa zákona 369/90 Zb. § 12 ods. 2,3,5,6 

 

Za poslanca ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa 

zákona 369/90 Zb. § 12 ods. bol navrhnutý  poslanec OZ p. Štefan Sýkora.   

 

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník   

Štefan Sýkora   

PhDr. Zdenka Zavacká   



Pavol Janoščík   

Ing. Alena Kovalčíková   

Mgr. Stanislava Vidová   

Jozef Kormaník   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine poverilo poslanca Štefana Sýkoru zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods.5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

9. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich členov  

 

Poslancom bol predložený návrh zriadiť pri obecnom zastupiteľstve v obci Jarabina stavebnú 

komisiu a komisiu na ochranu verejného záujmu. 

  

9.1  Návrh členov stavebnej komisie: 

 

Ing. Jozef Kormaník 

Michal Lajčák 

Miroslav Kovlačík 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník   

Štefan Sýkora   

PhDr. Zdenka Zavacká   

Pavol Janoščík   

Ing. Alena Kovalčíková   

Mgr. Stanislava Vidová   

Jozef Kormaník   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine zriadilo stavebnú komisiu a zvolilo za členov komisie Ing. 

Jozefa Kormaníka, Michala Lajčáka a Miroslava Kovalčíka. 

 

9.2  Návrh členov komisie na ochranu verejného záujmu, v súlade s  ústavným zákonom č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. : 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník 

Pavol Janoščík 

Ing. Alena Kovalčíková 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník   

Štefan Sýkora   

PhDr. Zdenka Zavacká   

Pavol Janoščík   



Ing. Alena Kovalčíková   

Mgr. Stanislava Vidová   

Jozef Kormaník   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu a zvolilo za 

členov komisie Ing. Ľuboša Derevjaníka, Pavla Janoščíka a Ing. Alenu Kovalčíkovú. 

 

10.  Voľba predsedov komisií pri obecnom zastupiteľstve  

 

Za predsedu stavebnej komisie bol navrhnutý Ing. Jozef Kormaník.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník   

Štefan Sýkora   

PhDr. Zdenka Zavacká   

Pavol Janoščík   

Ing. Alena Kovalčíková   

Mgr. Stanislava Vidová   

Jozef Kormaník   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine zvolilo za predsedu komisie Ing. Jozefa Kormaníka. 

 

Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu bol navrhnutý Ing. Ľuboš Derevjaník. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník   

Štefan Sýkora   

PhDr. Zdenka Zavacká   

Pavol Janoščík   

Ing. Alena Kovalčíková   

Mgr. Stanislava Vidová   

Jozef Kormaník   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine zvolilo za predsedu komisie Ing. Ľuboša Derevjaníka. 

 

11.  Určenie platu starostu  

 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov určuje plat starostu podľa osobitného predpisu. K 1.12.2018 

došlo k zmene zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest. Podľa tohto zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. podľa § 3 ods. 1 

v nadväznosti na § 4 ods. 1, plat starostu nemôže byť nižší ako 1,83 násobok priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Obecné zastupiteľstvo môže tento 

plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%. Zvýšenie platu starostky na toto funkčné obdobie bolo 

navrhnuté o 20% s účinnou platnosťou od 5.12.2018.  



 

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník   

Štefan Sýkora   

PhDr. Zdenka Zavacká   

Pavol Janoščík   

Ing. Alena Kovalčíková   

Mgr. Stanislava Vidová   

Jozef Kormaník   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine určilo plat starostky obce Jarabina – Lívii Kovalčíkovej, 

B.S.B.A. podľa osobitného predpisu - zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v zmysle 

§ 3 ods. 1 a v zmysle § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 20 % mesačne s účinnosťou 

od 5. 12. 2018. 

 

12. Poverenie sobášiacich 

 

Za sobášiacich v obci Jarabina boli navrhnutí starostka obce Lívia Kovalčíková a Ing. Ľuboš 

Derevjaník.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník   

Štefan Sýkora   

PhDr. Zdenka Zavacká   

Pavol Janoščík   

Ing. Alena Kovalčíková   

Mgr. Stanislava Vidová   

Jozef Kormaník   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina schválilo sobášiacich starostku obce Líviu Kovalčíkovú 

a  Ing. Ľuboša Derevjaníka             

 

 

13. Diskusia 

 

13.1 Starostka obce informovala poslancov o možnosti zapojenia sa obce do výzvy V škole 

úspešnejší II. Spolufinancovanie obce by predstavovalo   5 %.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník   

Štefan Sýkora   



PhDr. Zdenka Zavacká   

Pavol Janoščík   

Ing. Alena Kovalčíková   

Mgr. Stanislava Vidová   

Jozef Kormaník   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina schválilo zapojenie sa Obce Jarabina do výzvy V škole 

úspešnejší II. 

 

13.2 Poslanci boli informovaní o možnosti zapojenia obce do výzvy, v ktorej je možné 

uchádzať sa o eurofondové zdroje  na zriadenie zberného dvora, zakúpenie kontajnerov 

a technológie. Spolufinancovanie obce by predstavovalo 5 %. Starostka obce informovala, že 

pre zriadenie zberného dvora je potrebné hľadať vhodnú lokalitu. Do úvahy by mohli 

pripadať pozemky pri futbalovom ihrisku alebo pri kompostovisku. Poslanci návrh 

prerokovali. Starostka obce vyzvala poslancov aby hlasovali o zapojení sa do výzvy 

a schválili vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník   

Štefan Sýkora   

PhDr. Zdenka Zavacká   

Pavol Janoščík   

Ing. Alena Kovalčíková   

Mgr. Stanislava Vidová   

Jozef Kormaník   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina schválilo zapojenie sa Obce Jarabina do výzvy pre 

zriadenie zberného dvora a vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie.   

 

13.3. Starostka obce informovala poslancov o možnosti zapojiť sa v budúcnosti do výziev na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií. K tomu je potrebné geodetické zameranie miestnych 

komunikácií a vypracovanie projektovej dokumentácie. V najkritickejšom stave sú miestne 

komunikácie v časti Zahora, Pašiky,  cesta ponad obecný úrad a cesta k 16 b.j.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník   

Štefan Sýkora   

PhDr. Zdenka Zavacká   

Pavol Janoščík   

Ing. Alena Kovalčíková   

Mgr. Stanislava Vidová   

Jozef Kormaník   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina schválilo vypracovanie potrebnej projektovej 

dokumentácie pre rekonštrukciu miestnych komunikácií v časti Zahora, Pašiky,  cesta ponad 



obecný úrad a cesta k 16 b.j.             

13.4. Starostka obce informovala poslancov o možnosti zapojiť sa v budúcnosti do výziev pre 

zabezpečenie energetickej efektivity budov kultúrneho domu a obecného úradu. K tomu je 

potrebné vypracovať energetický audit a potrebnú projektovú dokumentáciu. Poslanci návrh 

prerokovali. Starostka obce vyzvala poslancov aby hlasovali o vypracovaní energetického 

auditu a projektovej dokumentácie pre budovy kultúrneho domu a obecného úradu.   

 

Hlasovanie o predloženom návrhu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník   

Štefan Sýkora   

PhDr. Zdenka Zavacká   

Pavol Janoščík   

Ing. Alena Kovalčíková   

Mgr. Stanislava Vidová   

Jozef Kormaník   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina schválilo vypracovanie energetického auditu a potrebnej 

projektovej dokumentácie pre energetickú efektivitu budov kultúrny dom a obecný úrad. 

 

13.5. Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe schváliť 

rozpočet obce na rok 2019 ešte v tomto kalendárnom roku a taktiež prerokovať plán kultúrno-

spoločenských aktivít obce. K týmto témam bude zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva 

dňa 19.12.2018 o 16:00 hod.      

 

14. Záver  

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a popriala všetkým novozvoleným poslancom 

ešte raz veľa úspechov v novom funkčnom období 2018 – 2022. 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:    Mgr. Stanislava Vidová           ............................................................ 

 

                           

                                          Ing. Alena Kovalčíková           ........................................................... 

 

 

   

                           

Starostka obce:         Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.   …........................................................ 


