
 

     ZÁPISNICA  z  II.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 27. marca 2019 na Obecnom úrade v Jarabine 
 

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

                                   Ing. Ľuboš Derevjaník 

                                   Štefan Sýkora 

                                   PhDr. Zdenka Zavacká 

                                   Pavol Janoščík 

                                   Mgr. Stanislava Vidová 

                                   Jozef Kormaník     

 

Ostatní prítomní:    Magdaléna Špesová, kontrolórka 

                                  Ivana Kormaníková. B.B.A., zapisovateľka 

                                                                                  

1. Otvorenie  

 

Zasadnutie OZ v Jarabine otvorila a viedla starostka obce Lívia Kovalčíková. V úvode sa 

poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili na pietnom akte a pochode na počesť 74. výročia 

oslobodenia obce Jarabina konaného dňa 19. januára 2019. Starostka nasledovne 

skonštatovala, že sú prítomní 6 poslanci zo siedmich a obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa.  

 

2. Schválenie programu zasadnutia 

 

Program zasadnutia OZ bol oficiálne zverejnený v zákonom stanovenom časovom rozpätí a 

poslancom vopred doručený spolu s pozvánkou. Starostka navrhla doplniť za bodom 14  bod 

15 - Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina za rok 2018. Starostka obce vyzvala 

poslancov Obecného zastupiteľstva hlasovať o doplnenom návrhu programu zasadnutia OZ. 

 

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-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schválilo doplnený program zasadnutia nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 



3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom 

6. Interpelácie poslancov 

7. Návrh štatútu obce Jarabina 

8. Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

9. Návrh na prijatie preklenovacieho úveru 

10. Predaj pozemkov 

11. Návrh VZN č. 1/2019 o ochrane verejnej zelene 

12. Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a o podmienkach úhrady v školskej jedálni 

13. Návrh VZN č. 3/2019 o výške príspevku v materskej škole a školských výchovno-

vzdelávacích zariadeniach 

14. Návrh VZN č. 4/2019 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva 

15. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina za rok 2018 

16. Prerokovanie písomných žiadostí 

17. Informácia o súdnych sporoch    

18. Diskusia  

19. Rôzne  

20. Záver 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starostka určila za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Ivanu Kormaníkovu, 

BBA. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Jozef Kormaník a Štefan Sýkora.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo Jozefa Kormaníka a Štefana Sýkoru za overovateľov zápisnice.   

  

4. Voľba návrhovej komisie  

 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí PhDr. Zdenka Zavacká a Mgr. Stanislava Vidová. 

    

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 



Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schválilo členov návrhovej komisie PhDr. Zdenku Zavackú 

a Mgr. Stanislavu Vidovú. 

   

5. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom  

 

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

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

z predošlých zasadnutí, ktoré sa týkali činnosti obecného úradu boli spracované a postupovalo 

sa podľa ich obsahu.  

 

6. Interpelácie poslancov 

 

Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva neboli žiadne. 

 

7. Návrh štatútu obce Jarabina   

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh štatútu obce Jarabina v súlade s novelizovanou 

platnou legislatívou, ktorý bol poslancom obecného zastupiteľstva doručený spolu 

s pozvánkou. Novelizovaný dokument nahradí Štatút obce Jarabina z roku 2004. 

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky, starostka obce Lívia Kovalčíková 

vyzvala poslancov aby hlasovali o predloženom návrhu. 

      

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schválilo Štatút obce Jarabina.  

 

8. Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva   

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce 

Jarabina v súlade s novelizovanou platnou legislatívou, ktorý bol poslancom obecného 

zastupiteľstva doručený spolu s pozvánkou. K predloženému návrhu neboli vznesené 

pripomienky. Starostka obce Lívia Kovalčíková vyzvala poslancov aby hlasovali 

o predloženom návrhu. 



 

  Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.   

  

9. Návrh na prijatie preklenovacieho úveru    

 

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o realizácii projektov „Rôzne podoby vody 

– Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-

slovenského pohraničia“, na ktorý bol obci Jarabina schválený nenávratný finančný príspevok 

Rozhodnutím monitorovacieho výboru č. 18/2018 zo dňa 25.6.2018, v rámci programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a o projekte „Turistický 

náučný chodník Bradlá nad Jarabinou“, v zmysle platnej Zmluvy o poskytnutí NFP č. 

075PO140010 uzavretou s Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Starostka obce informovala, 

že financovanie projektov bude prostredníctvom refundácie, je nevyhnutné zabezpečiť 

financovanie predmetných aktivít preklenovacím úverom. Podľa ustanovenia §18f ods.1 písm. 

i/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s poukázaním na ustanovenie §17 

ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení 

neskorších predpisov, je povinnosťou hlavného kontrolóra preveriť dodržanie podmienok pre 

prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Hlavná kontrolórka obce Jarabina 

vypracovala a predniesla Stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 

financovania – obec Jarabina spĺňa podmienky. Stanovisko hlavnej kontrolórky je súčasťou  

tejto zápisnice. Podľa §11 ods.4 písm. b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí úveru je vyhradené obecnému 

zastupiteľstvu. Starostka vyzvala poslancov, aby hlasovali o prijatí a) krátkodobého 

preklenovacieho úveru vo výške 309 522,31 € pre predfinancovanie projektu „Rôzne podoby 

vody – Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-

slovenského pohraničia“  a b) k prijatiu krátkodobého preklenovacieho úveru vo výške 

49 940,00 € pre predfinancovanie projektu „Turistický náučný chodník Bradlá nad 

Jarabinou“. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 



Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  krátkodobý preklenovací úver na predfinancovanie Projektu 

Rôzne podoby vody – Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného 

dedičstva poľsko-slovenského pohraničia podľa Rozhodnutia monitorovacieho výboru č. 

18/2018 zo dňa 25.6.2018, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-

Slovensko 2014-2020 vo výške 309 522,31 €. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo krátkodobý preklenovací úver na predfinancovanie Projektu 

„Turistický náučný chodník Bradlá nad Jarabinou“ v zmysle platnej Zmluvy o poskytnutí 

NFP č. 075PO140010 k Projektu „Turistický náučný chodník Bradlá nad Jarabinou“ vo výške 

49 940,00 €. 

 

10. Predaj pozemkov  

10.1 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer predaja nehnuteľnosti v lokalite Kúpalisko v 

k.ú. Jarabina zapísanej v katastri nehnuteľnosti LV 1 a to KN-C parc. č.  364/8 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 506 m2 za cenu 30€ / m2 na základe písomnej žiadosti p. Patrika 

Šuliana za účelom výstavby rodinného domu. Po diskusii starostka obce vyzvala poslancov, 

aby hlasovali k predmetnému návrhu.   

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého materiálu  schválilo zámer 

predaja nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena v 

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

prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosti v k. ú. Jarabina a to  

KN-C parc. č. 364/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 506 m2, zapísanej na LV č. 1  v 

podiele 1/1 



a to žiadateľovi: 

- Patrikovi Šulianovi, nar. 23.10.1996, trvale bytom Stará Ľubovňa, Jarmočná 1684/34 , v 

cene za  

30,- €/m2. 

 

           Vecné bremeno sa zriaďuje k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Jarabina a to ku KN-C parc.. 364/8 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 506 m2 v 

prospech  Obce Jarabina. 
Vecné bremeno spočíva  v povinnosti kupujúceho a povinného z vecného bremena: 

  strpieť právo oprávneného z vecného bremena vstupu na pozemky pešo, autom, 

technickými zariadeniami, za účelom prevádzky kanalizácie - jej kontroly, opravy, 

údržby, odstraňovania porúch a havárií.  

Vecné bremeno v prospech oprávnenej osoby sa zriaďuje časovo neobmedzene na dobu 

neurčitú. Zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je bezodplatné. 

  

Odôvodnenie osobitného zreteľa: predmetný pozemok je určený pre IBV. Žiadateľ plánuje 

na spomínanej parcele postaviť rodinný dom.  

 

10.2 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer predaja spoluvlastníckeho podielu obce 

Jarabina na nehnuteľnosti v k.ú. Jarabina KN-E parc. č. 12/1 orná pôda o výmere 92 m2 

v podiele 16/48, čo predstavuje výmeru 30,66 m2 na základe písomnej žiadosti p. Miloša 

Čureju.  Poslanci navrhli odpredať pozemok v cene 8,- €/m2. Po diskusii starostka obce 

vyzvala poslancov, aby hlasovali k predmetnému návrhu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina po prerokovaní predloženého materiálu  schválilo 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 

nehnuteľnosti v k. ú. Jarabina a to podiel zapísaný na LV č. 1813 KN-E parc. č. 12/1 orná 

pôda vo výmere 92 m2 v podiele 16/48, čo predstavuje výmeru 30,66 m2 žiadateľovi Milošovi 

Čurejovi, nar. 22.9.1994, trvale bytom Jarabina č. 5, v cene za 8,- €/m2. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: predmetný pozemok Obec Jarabina dlhodobo nevyužíva a 

je priľahlý k parcelám vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa o nehnuteľnosť dlhodobo stará a 

udržiava ju a v blízkej budúcnosti plánuje na tejto i na priľahlých parcelách vybudovať 

rodinný dom. 

 

11. Návrh VZN č. 1/2019 o ochrane verejnej zelene    



Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 1/2019 o ochrane verejnej zelene, ktoré 

reguluje ochranu vegetácie na miestach, ktoré sú verejným priestranstvom. Návrh VZN bol 

zverejnený dňa 12.3.2019. K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky. Starostka 

obce vyzvala poslancov aby hlasovali o predloženom návrhu VZN č. 1/2019. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2019 o ochrane verejnej zelene. 

 

12. Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a o podmienkach úhrady v školskej jedálni. 

___________________________________________________________________________  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni. Návrh VZN bol zverejnený dňa 

12.3.2019. K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky. Starostka obce vyzvala 

poslancov aby hlasovali o predloženom návrhu VZN č. 2/2019. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni. 

 

13. Návrh VZN č. 3/2019 o výške príspevku v materskej škole a školských výchovno-

vzdelávacích zariadeniach. 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 3/2019 o výške príspevku v materskej škole 

a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Návrh VZN bol zverejnený dňa 12.3.2019. 

K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky. Starostka obce vyzvala poslancov aby 

hlasovali o predloženom návrhu VZN č. 3/2019. 



 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2019 o výške príspevku v materskej škole 

a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. 

 

14. Návrh VZN č. 4/2019 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva 

  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 4/2019 o financovaní originálnych 

kompetencii na úseku školstva. Návrh VZN bol zverejnený dňa 12.3.2019. K návrhu VZN 

neboli vznesené žiadne pripomienky. Starostka obce vyzvala poslancov aby hlasovali 

o predloženom návrhu VZN č. 4/2019. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 4/2019 o financovaní originálnych kompetencií na 

úseku školstva. 

 

15. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina za rok 2018 

Hlavná kontrolórka obce Jarabina, pani Špesová, predniesla správu o činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Jarabina za rok 2018.  V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného 

kontrolóra obce predložiť obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej 

činnosti. Hlavná kontrolórka p. Špesová vysvetlila v krátkosti na ktoré činnosti bola kontrola 

zameraná, aké nedostatky boli zistené a ako boli odstránené. Hlavná kontrolórka obce p. 

Špesová uviedla, že pri kontrole v ZPS Jarabina boli účtovné doklady zariadenia boli 

prehľadnejšie a neboli zistené žiadne nedostatky v porovnaní s predchádzajúcou kontrolou.    

Správa hlavnej kontrolórky je prílohou tejto zápisnice.  

 



Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina 

za rok 2018. 

 

16. Prerokovanie písomných žiadostí 

16.1. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť mesta Stará Ľubovňa ako zriaďovateľa 

Centra voľného času v Starej Ľubovni o poskytnutie dotácie na centrum voľného času pre rok 

2019 vo výške 95,- € na žiaka. CVČ navštevujú 3 deti s trvalým pobytom v obci Jarabina. 

Starostka obce vyzvala k hlasovaniu o predloženej žiadosti. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie na základe žiadosti  mesta Stará Ľubovňa 

ako zriaďovateľa Centra voľného času vo výške 285,- €. 

 

16.2. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov o 

poskytnutie dotácie na rok 2019 na prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb Domu 

sv. Anny v Starej Ľubovni. Zoznam klientov s trvalým pobytom v obci Jarabina je uvedený 

v žiadosti, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. Po diskusii starostka obce vyzvala poslancov 

hlasovať o predloženej žiadosti.   

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 



Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu Gréckokatolíckej charite Prešov vo výške 200,- €. 
 

16.3. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. M. Ruckschlosovej, FS Vinočok 

o prenájom nebytových priestorov na uskutočňovanie tréningov a skúšok kultúrnych 

programov / pásiem o minimálnych rozmeroch 7x10m. Poslanci obecného zastupiteľstva sa 

zhodli na tom, že momentálne je pre tento účel možné využiť priestor v budove jaslí. Poslanci 

obecného zastupiteľstva predbežne odsúhlasili prenájom priestoru v budove jaslí a požiadali 

o predloženie dodatočných informácií: pre koho je určená činnosť FS Vinočok, pre aké 

vekové kategórie, kto sa môže prihlásiť do FS Vinočok a akým spôsobom, aké sú časové 

požiadavky na využitie priestorov a v akej miere môže FS Vinočok poskytnúť obci Jarabina 

súčinnosť pri kultúrno-spoločenských aktivitách. 

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo v tejto súvislosti o uznesení z rokovania 

členskej schôdze Základnej organizácie Jednoty dôchodcov SR v Jarabine, ktoré ukladá ZO 

JDS iniciovať otvorenie izby tradícií v spolupráci s obcou.  

Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že jediný priestor momentálne využiteľný pre tento 

účel je budova jaslí, nakoľko v tejto budove je možno zabezpečiť energeticky efektívne 

vykurovanie. V prípade možnosti využívania tohto priestoru viacerými spoločensko- 

záujmovými organizáciami obce obecné zastupiteľstvo odporúča vypracovať časový 

harmonogram využívania priestorov. 

Starostka obce vyzvala poslancov, aby hlasovali o predloženej žiadosti. 

  

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo predbežne odporučilo obecnému úradu Jarabina zabezpečiť dodatočné 

informácie pre prenájom nebytových priestorov na uskutočňovanie tréningov a skúšok 

kultúrnych programov / pásiem, na základe ktorých bude vypracovaná dohoda o užívaní 

nebytových priestorov. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedome uznesenie ZO JDS Jarabina o 

zriadení izby tradícií.   
 

16.4. Poslanec Štefan Sýkora, predseda DHZ Jarabina predniesol žiadosť Dobrovoľného 

hasičského zboru Jarabina o pridelenie finančných prostriedkov / dotácie vo výške 1000,- €. 

Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo, starostka obce vyzvala hlasovať o návrhu 

uznesenia o pridelení dotácie pre DHZ Jarabina. 

  

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 



Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu Dobrovoľnému hasičskému zboru na rok 2019 vo 

výške 1000,- € v zmysle VZN 6/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na 

území obce Jarabina.  

 

16.5. Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o zaslanej výzve Jaroslavovi 

Kovalčíkovi, bytom Jarabina 295 zo dňa 22.3.2019 na úhradu záväzku vo výške 353,91 € 

z roku 2007. K predmetnej výzve bola obci Jarabina doručená odpoveď - žiadosť 

o odpustenie predmetného záväzku v zmysle listu, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Po 

prerokovaní predložených dokumentov obecné zastupiteľstvo hlasovalo o odpustení záväzku 

Jaroslava Kovalčíka z roku 2007. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpustenie záväzku Jaroslava Kovalčíka voči obci Jarabina 

vo výške 353,91 €. 

 

16.6  Starostka informovala prítomných o ponuke na spoluprácu so spoločnosťou Pravé 

orechové; literárna spoločnosť, ktorá sa zaoberá zozbieraním, spracovaním a napísaním 

príbehov z okolia. Obecné zastupiteľstvo predložený materiál prerokovalo. Starostka vyzvala 

poslancov hlasovať o tejto ponuke. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo ponuku na spoluprácu so spoločnosťou Pravé orechové. 



 

16.7  Obecné zastupiteľstvo prerokovalo ohlásenie drobnej stavby p. Mikuláša Michňu a p. 

Anny Michňovej pre stavbu oplotenie pozemku na parcele KN-C 254/2, 261/2, 256/3, 

256/2, 255/3, 257/2 a 713/2. Obecné zastupiteľstvo vzalo túto informáciu na vedomie.  

 

16.8 Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o žiadosti organizátorov podujatia Beh 

Severný živloplaz 2019, ktorý je plánovaný na 1. júna 2019. Organizátori žiadajú obec o 

technickú výpomoc ako v roku 2018 a uverejnenie loga obce medzi partnermi podujatia. 

Po diskusii starostka vyzvala poslancov hlasovať o predloženej žiadosti.   

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo technickú výpomoc obce Jarabina pre podujatie Severný 

živloplaz 2019 a uverejnenie loga obce medzi partnermi podujatia. 

 
 

17. Informácia o súdnych sporoch 

17.1 Starostka obce informovala prítomných o žiadosti Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej Republiky o predloženie kompletného spisového materiálu a vyjadrenia k  žiadosti 

p. Justíny Páňkovej na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody podľa zákona č. 

514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z písomnej korešpondencie vyplýva, že 

žiadateľka sa domáha náhrady škody spôsobenej na jej majetku a kvalite života vo výške  

800 000,- €. Na základe cit: „znečisťovania jej pozemku a okolia domu fekáliami 

z neoprávnene postavenej latríny v obci Jarabina, ktoré spôsobuje obyvateľ Bandy“. OZ 

prerokovalo korešpondenciu medzi p. Paňkovou, Obecným úradom Jarabina, Okresným 

úradom Stará Ľubovňa aj Krajským stavebným úradom v Prešove. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 



Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o predbežnom prerokovaní nároku na 

náhradu škody pani Justíny Paňkovej a žiadosti Ministerstva dopravy a výstavby SR 

o zaslanie spisového materiálu vo veci „znečisťovania pozemku a okolia domu fekáliami 

z neoprávnene postavenej latríny v obci Jarabina, ktoré spôsobuje obyvateľ Bandy“. 

17.2 Starostka obce informovala, že súdne pojednávanie vo veci pracovno-právnych vzťahov 

medzi PhDr., Z. Zavackou a obcou Jarabina bolo odročené na 7. mája 2019. Vyjadrenie 

k vyjadreniu žalovanej bolo súdu doručené advokátskou kanceláriou JUDr. Justína Lajčáková. 

Starostka obce uviedla, že predmetom sporu je neplatné ukončenie pracovného pomeru a 

vyplatenie odstupného v sume štvornásobku priemerného zárobku žalobkyne. PhDr. Zavacká 

požiadala o slovo a predniesla svoj nesúhlas, nespokojnosť a rozpor s postupom starostky 

obce Jarabina. Starostka upozornila, že je nevhodné prerokovávať detaily súdneho sporu 

mimo súdneho pojednávania. Predmetom tohto bodu v súlade so schváleným programom 

zasadnutia OZ je informovať poslancov OZ o priebehu súdneho sporu. Ostatné záležitosti 

v tejto veci budú predmetom súdneho pojednávania.    

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o prebiehajúcom súdnom spore vo veci 

pracovno-právnych vzťahov medzi PhDr., Z. Zavackou a obcou Jarabina. 

17.3 Starostka obce informovala, že súdne pojednávanie vo veci určenia vlastníckeho práva 

k pozemkom v lokalite IBV Kúpalisko bolo odročené na 25.4.2019.  

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o prebiehajúcom súdnom spore vo veci 

určenia vlastníckeho práva k pozemkom v lokalite IBV Kúpalisko. 

 

18. Diskusia 



18.1 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zložitú situáciu s poľnou cestou v lokalite Prípor 

a odporučilo starostke obce prerokovať s vedením PD Poľana možnosti riešenia predmetnej 

situácie s cieľom zamedziť nánosom kameniva a pôdy pri dažďoch do zastavaného územia 

obce.  

  

18.2 poslanec OZ p. Pavol Janoščík upozornil na havarijný stav kanála pre odvod dažďovej 

vody v lokalite Zahora najmä v okolí domu č. 151. 

 

 

19. Rôzne 

19.1  Starostka obce informovala OZ, že funkčné obdobie hlavnej kontrolórky Obce Jarabina 

p. Špesovej končí v júni 2019 a v dohľadnej dobe bude potrebné vyhlásiť výberové konanie 

pre obsadenie pozície hlavného kontrolóra obce Jarabina. 

 

19.2  Starostka obce informovala OZ, že funkčné obdobie riaditeľa ZŠ s MŠ Jarabina sa končí 

30. júna 2019 a v dohľadnej dobe bude potrebné vyhlásiť výberové konanie pre obsadenie 

pozície riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Jarabina. 

 

19.3  Starostka obce informovala, že je najvyšší čas určiť tému pre kalendár obce na rok 2020. 

Po diskusii starostka obce navrhla aby bol kalendár pre rok 2020 v stolovom formáte na tému 

Obec Jarabina pri príležitosti 690.  výročia 1. písomnej zmienke o obci Jarabina. Starostka 

obce vyzvala prítomných, aby fotografie, ktoré by bolo možné použiť pre kalendár 2020, 

ktoré majú k dispozícii aby ich poskytli pre tento účel a zaslali ich na info@obecjarabina.sk. 

 

Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na téme kalendára Obce Jarabina pri príležitosti 690.  

výročia 1. písomnej zmienky o obci Jarabina v stolovom formáte. 

19.4  Starostka obce informovala, že záujem o výstavbu garáží v obci narastá a pre tento účel 

navrhuje využiť pozemok par. č. KN C 418/8 po prerokovaní s Vodohospodárskym 

podnikom, a.s.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie a odporučilo obecnému úradu obce 

Jarabina prerokovať možnosti využitia parc. č. KN C 418 /8 s Vodohospodárkym podnikom, 

a.s. 

 

19.5  Starostka obce informovala OZ o narastajúcom počte záujemcov o byt v Jarabine. 

Nedostatok bývania v obci núti mladú generáciu zakladajúcu si rodiny hľadať možnosti 

ubytovania mimo obec Jarabina, čo dlhodobo môže negatívne ovplyvniť demografický vývin 
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obce Jarabina. OZ prerokovalo viaceré možnosti rozvoja obce v tomto smere a zhodlo sa na 

tom, že jediná možná lokalita pravdepodobne vhodná pre tento účel je lokalita v blízkosti 16. 

bj. Jarabina č. 3. 

  

Starostka obce požiadala poslanca OZ p. Štefana Sýkoru, aby prítomných oboznámil 

s bezpečnostnými rizikami existujúceho pódia v amfiteátri pri OÚ Jarabina. P. Štefan Sýkora 

informoval prítomných, že prenájom pódia aj s prestrašením spĺňa všetky bezpečnostné 

požiadavky a riziko zabezpečenia znáša dodávateľ.  Po prerokovaní bezpečnostných rizík 

starostka obce vyzvala poslancov OZ aby hlasovali o demontáži existujúceho pódia 

a zabezpečení pódia pre 16. ročník Festivalu Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov 

formou prenájmu spolu s prestrešením.  

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odstránenie  existujúceho pódia a zabezpečenie formou 

prenájmu spolu s prestrešením a potrebnou technikou. 

 

19.9 Starostka obce informovala o potrebe dobudovať k prístrešku pre lesné hospodárstvo 

oplotenie medzi parcelami KN C 131 a 132/2, ktoré je nevyhnutné po odstránení staticky 

narušených stavieb, a požiadala poslancov OZ o financovanie tejto investície z rozpočtu 

lesného hospodárstva. Upozornila taktiež na potrebu inštalácie výhrevného kábla. Po diskusii 

boli poslanci vyzvaní hlasovať o predloženom návrhu. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo dobudovať oplotenie k prístrešku pre lesné hospodárstvo 

a inštaláciu výhrevného kábla z rozpočtu lesného hospodárstva obce Jarabina. 

 

19.10 Návrh na odpredaj terajšej kosačky vo vlastníctve Obce Jarabina.  



Starostka obce navrhla odpredaj traktorovej kosačky Starjet Challenge AJ 92-16B, nakoľko je 

pre potreby obce nevyhnutná kosačka výkonnejšia a najmä vhodnejšia do členitého terénu. 

OZ návrh prerokovalo a navrhlo cenu odpredaja 1200,- € s DPH. Starostka obce vyzvala 

poslancov aby hlasovali o odpredaji traktorovej kosačky. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj terajšej kosačky typ Starjet Challenge AJ 92-16B za 

cenu 1200,- € s DPH. 

 

19.11 Starostka obce informovala OZ, že lehota viazanosti na základe darovacej zmluvy pre 

vozidlo Nissan X-Trail uplynula v marci 2019. OZ vzhľadom na náklady spojené 

s prevádzkou vozidla Nissan odporučilo obecnému úradu preveriť možnosti odpredaja tohto 

majetku. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková-neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj obecného vozidla Nissan X-Trail.  

 

19.12 Starostka obce informovala poslancov OZ o náročnej zimnej sezóne pre obecnú 

techniku.  Obecný traktor prešiel náročnejšou technickou opravou, bola nevyhnutná výmena 

spojky. V čase nefunkčnosti obecného traktora bola zimná údržba zabezpečovaná 

dodávateľsky prostredníctvom PD Poľana. 

 

 

20.  Záver 

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

 

 

 



 

Overovatelia zápisnice:  Jozef Kormaník   ........................................................ 

                                      

                                         

Štefan Sýkora   ........................................................ 

 

 

 

   

 

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


