
 

     ZÁPISNICA  z  I.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 19. decembra 2018 v Kultúrnom dome v Jarabine. 
 

Prítomní:             Lívia Kovalčíková, B.S.B.A., starostka obce 

                                   Ing. Ľuboš Derevjaník 

                                   Štefan Sýkora 

                                   PhDr. Zdenka Zavacká 

                                   Pavol Janoščík 

                                   Ing. Alena Kovalčíková 

                                   Mgr. Stanislava Vidová 

                                   Jozef Kormaník     

 

Ostatní prítomní:    Magdaléna Špesová, kontrolórka 

                                  Jana Mytníková  

                                  Andrea Petriľáková 

                                  PhDr. Ivan Bulík, zapisovateľ 

                                                                                  

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

 

Zasadnutie OZ v Jarabine otvorila a viedla starostka obce Lívia Kovalčíková, ktorá 

skonštatovala, že sú prítomní 7 poslanci zo siedmich a obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. Starostka obce všetkých prítomných privítala a v krátkosti ich 

oboznámila s programom zasadnutia a vyzvala ich hlasovať o schválení programu. Program 

bol oficiálne zverejnený v dostatočnom časovom rozpätí a poslancom predom doručený spolu 

s pozvánkou.   

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Interpelácie poslancov  

5.         Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva     

6.         Návrh rozpočtu obce, Základnej školy s materskou školou v Jarabine na rok 2019      

            a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 

7.         Plán kultúrno-spoločenských aktivít na rok 2019  

8.         Rôzne 

9.         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.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starostka obce za overovateľov zápisnice navrhla Ing. Ľuboša Derevjaníka a Mgr. Stanislavu 

Vidovú. Za zapisovateľa bol navrhnutý PhDr. Ivan Bulík. 

 

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 zvolilo Ing. Ľuboša Derevjaníka a Mgr. Stanislavu Vidovú za 

overovateľov zápisnice a PhDr. Ivana Bulíka za zapisovateľa.  

  

3. Voľba návrhovej komisie  

 

Starostka obce ako členov návrhovej komisie navrhla PhDr. Zdenku Zavackú a Ing. Alenu 

Kovalčíkovú. 

  

  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 schválilo členov návrhovej komisie PhDr. Zdenku Zavackú 

a Ing. Alenu Kovalčíkovú. 

 

 

 

 

 



4. Interpelácie poslancov 

 

Neboli žiadne interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva. 

   

5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine skonštatovalo, že uznesenia z predošlého zasadnutia neboli 

ukladacieho charakteru. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že jednotlivé uznesenia 

z predošlého (ustanovujúceho) zasadnutia, ktoré sa týkali činnosti obecného úradu boli 

spracované a postupovalo sa podľa ich obsahu.  

 

6. Návrh rozpočtu obce, Základnej školy s materskou školou v Jarabine na rok 2019   

    a viacročný rozpočet na roky 2020 - 2021  

   

Návrh rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 bol 

poslancom OZ doručený spolu s pozvánkou. K jednotlivým položkám rozpočtu sa vyjadrila 

ekonómka obce p. Jana Mytníková a ekonómka ZŠ s MŠ p. Andrea Petriľáková. Návrh 

rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice. Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Jarabina na rok 

2019 s výhľadom na roky 2020-2021 bolo vypracované a prednesené hlavnou kontrolórkou 

obce pani Špesovou. Po diskusii starostka obce vyzvala prítomných poslancov, aby hlasovali 

o predloženom návrhu rozpočtu.       

      

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 rozpočet obce a ZŠ s MŠ na rok 2019. Obecné 

zastupiteľstvo v Jarabine vzalo na vedomie viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021.   

 

7. Plán kultúrno-spoločenských aktivít na rok 2019   

 

Plán kultúrno-spoločenských aktivít z predchádzajúceho roka bol poslancom doručený 

elektronickou poštou. K predloženému minuloročnému plánu boli prerokované doplnenia na 

rok 2019. Plán kultúrno-spoločenských aktivít tvorí prílohu tejto zápisnice. Po diskusii 

starostka obce požiadala poslancov, aby hlasovali k  plánu kultúrno-spoločenských aktivít na 

rok 2019. 

 

   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 schválilo plán kultúrno-spoločenských aktivít na rok 2019.   

  

8. Rôzne    

Hlavná kontrolórka pani Špesová predložila plán činnosti na rok 2019. Pani Špesová 

oboznámila prítomných s plánom činnosti na rok 2019. Plán je prílohou tejto zápisnice. 

 

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 schválilo plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019.    

Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolórku obce Jarabina v zmysle zákona č. 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov výkonom kontrol 

v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019. 

 

 

9. Záver  

 V závere zasadnutia starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.  

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Ľuboš Derevjaník  ........................................................ 

                                      

                                         

Mgr. Stanislava Vidová ........................................................ 

 

 

   

 

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


