
 

     ZÁPISNICA  z  III.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 15. mája 2019 na Obecnom úrade v Jarabine 
 

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

                                    Ing. Ľuboš Derevjaník 

                                    Štefan Sýkora 

                                    Pavol Janoščík 

   Ing. Alena Kovalčíková 

                                    Mgr. Stanislava Vidová 

                                   

Ostatní prítomní:     Magdaléna Špesová, kontrolórka 

                                  Ivana Kormaníková, zapisovateľka 

  Dušan Kováč 

  Jozef Michňa 

                                                                                  

1. Otvorenie  

 

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

poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili na pietnom akte pri príležitosti Dňa víťazstva nad 

fašizmom dňa 10.5.2019. Starostka obce konštatovala, že prítomní sú piati poslanci zo 

siedmich a obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

 

2. Schválenie programu zasadnutia 

 

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

vopred doručený spolu s pozvánkou. Starostka obce vyzvala poslancov Obecného 

zastupiteľstva hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schválilo program zasadnutia nasledovne: 

 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu 



3. Určenie zapisovateľa 

4. Schválenie overovateľov zápisnice  

5. Voľba návrhovej komisie 

6. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom 

7. Interpelácie poslancov 

8. Zapojenie sa do výzvy „Operačný program ľudské zdroje“ 

9. Komunitný plán sociálnych služieb 2019-2023 

10. Nákup techniky pre lesné hospodárstvo  

11. Rôzne  

12. Záver 

 

3. Určenie zapisovateľa   

 

Starostka určila za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Ivanu Kormaníkovu.  

 

4. Schválenie overovateľov zápisnice  

 

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

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník- neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo Mgr. Stanislavu Vidovú a Ing. Alenu Kovalčíkovú za 

overovateľov zápisnice.   

  

5. Voľba návrhovej komisie  

 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí p. Pavol Janoščík a Ing. Ľuboš Derevjaník. 

    

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká- neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - neprítomný - - 

 



Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schválilo členov návrhovej komisie p. Pavla Janoščíka 

a Ing. Ľuboša Derevjaníka. 

   

6. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom  

 

Starostka obce skonštatovala, že uznesenia z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

uznesenia z predošlého zasadnutia, ktoré sa týkali činnosti obecného úradu boli spracované 

a postupovalo sa podľa ich obsahu.  

 

7. Interpelácie poslancov 

 

7.1  Poslanec Štefan Sýkora interpeloval, že na základe jemu dostupných informácií, 

v obci narastá záujem o pozemky na výstavbu rodinných domov. OZ prerokovalo potenciálne 

lokality pre IBV. 

 

Starostka obce súhlasila, dopyt po pozemkoch pre IBV narastá a podotkla, že posledná 

lokalita IBV kúpalisko, vytvorená za týmto účelom, je predmetom súdneho sporu. V rámci  

projektu pozemkových úprav je vytvorená IBV Záhora pre cca 60 pozemkov. K tomuto bol 

podaný protest na okresnú prokuratúru. Po krátkej diskusii, poslanci skonštatovali, že jediná 

lokalita, ktorá pripadá do úvahy je Sad / Kuríny. Starostka informovala, že v tejto lokalite je 

cca 120 vlastníkov pozemkov. Obecné zastupiteľstvo odporučilo obecnému úradu osloviť 

majiteľov pozemkov za účelom vytvorenia lokality pre budúcu IBV v obci Jarabina v lokalite 

Kuríny.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo odporučilo obecnému úradu osloviť majiteľov pozemkov za účelom 

vytvorenia lokality pre budúcu IBV v obci Jarabina v lokalite Kuríny.  

 

7.2 Poslanec Pavol Janoščík interpeloval naliehavú situáciu znečistenia životného 

prostredia nelegálnym uložením stavebného odpadu v oblasti Gregorianka, ktorý tam po 

rekonštrukcii rodinného domu vyviezol obyvateľ p. Michal Pancík. Jarabina č. 146 

v jesenných mesiacoch 2018. Poslanec Pavol Janoščík požiadal obecný úrad konať v danej 

veci v súlade s platnou legislatívou. 

 

7.3 V súlade s prípravami na 16. ročník festivalu ľudovej kultúry Poznávaj a uchovávaj 

tradície svojich predkov, poslanec Štefan Sýkora navrhol, aby sa na 16. ročníku podujatia 

používali len kompostovateľné jednorazové riady, ktoré nezaťažujú životné prostredie. 

Starostka obce navrhla hlasovať za tento návrh. 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby sa počas XVI. ročníka slávností zvykov a obyčajov 

„Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov“ používali len  kompostovateľné jednorazové 

riady, ktoré nezaťažujú životné prostredie. 

 

8. Zapojenie sa do výzvy „Operačný program ľudské zdroje“ 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný 

program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier 

s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2. Po diskusii o podrobnostiach výzvy, poslanci pristúpili 

k hlasovaniu o zapojení sa do výzvy a predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.       

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo:  

1) schválilo predloženie  žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu 

„Komunitné centrum v obci Jarabina“ v rámci výzvy č. OPLZ-PO6-SC613-2017-2 na 

SO OP ĽZ;    

2) skonštatovalo, že ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce;  

3) súhlasilo so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu minimálne vo výške 

5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

4) súhlasilo so zabezpečením financovania  neoprávnených výdavkov projektu 

predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu  a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

 



9. Komunitný plán sociálnych služieb 2019-2023   

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jarabina pre roky 2019 - 2023 bol doručený 

poslancom v dostatočnom časovom predstihu elektronicky. Po krátkej diskusii, poslanci 

Obecného zastupiteľstva pristúpili k hlasovaniu o schválení predloženého plánu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce Jarabina 2019-2023. 

  

10. Nákup techniky pre lesné hospodárstvo    

 

OZ prerokovalo možnosti nákupu techniky pre lesné hospodárstvo a odporučilo obecnému 

úradu vykonať prieskum trhu v zmysle požadovaných parametrov lesnej techniky.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo odporučilo obecnému úradu vykonať prieskum trhu v zmysle 

požadovaných parametrov lesnej techniky. 

 

11. Rôzne  

 

Starostka obce informovala OZ o žiadostiach občanov o výstavbu garáži v intraviláne obce 

Jarabina. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vhodné lokality pre predmetný účel a odporučilo 

starostke obce preveriť možnosti v blízkosti 16 bytovej jednotky č. 3. Obecné zastupiteľstvo 

odporučilo starostke obce preveriť možnosti na výstavbu garáží pri 16 bytovej jednotke 

Jarabina č. 3. 

 

 

12. Záver  



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

 

 

 

 

 

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

                                      

                                         

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

 

 

 

   

 

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


