
 

     ZÁPISNICA  zo  IV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 12. júna 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 

                                        

 

Ostatní prítomní:     Magdaléna Špesová, kontrolórka 

                                  Ivana Kormaníková. B.B.A., zapisovateľka 

  JUDr. Katarína Železníková 

 

                                                                                  

1. Otvorenie  

 

Zasadnutie OZ v Jarabine otvorila a viedla starostka obce Lívia Kovalčíková. Starostka obce 

konštatovala, že sú prítomní 5 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 navrhla doplniť za bodom 10  bod 11 – 

zapojenie sa do aktuálnych výziev. 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  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - neprítomná - - 

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. Voľba volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra 

9. Voľba hlavného kontrolóra obce Jarabina 

10. Návrh na schválenie odmeny hlavného kontrolóra 

11. Zapojenie sa do aktuálnych výziev  

12. Pridelenie nájomného bytu  

13. Informácia o súdnych sporoch  

14. Rôzne  

15. Záver 

 

3. Určenie zapisovateľa   

 

Starostka obce určila za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Ivanu 

Kormaníkovu, BBA.  

 

4. Schválenie overovateľov zápisnice  

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Mgr. Stanislava Vidová a PhDr. Zdenka Zavacká. 

 

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 - neprítomný   

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo Mgr. Stanislavu Vidovú a PhDr. Zdenku Zavackú za 

overovateľov zápisnice.   

  

5. Voľba návrhovej komisie  

 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ľuboš Derevjaník a p. 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 - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schválilo členov návrhovej komisie Ing. Ľuboša 

Derevjaníka a p. Štefana Sýkoru.   

 

6. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom    

 

Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, 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 

 

Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva -  neboli žiadne. 

 

8. Voľba volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra 

 

Starostka obce Lívia Kovalčíková oboznámila prítomných s pravidlami voľby hlavného 

kontrolóra obce Jarabina. Konštatovala, že do výberového konania prišla v riadnom termíne 

jedna prihláška v uzavretej obálke. Poslancom OZ boli predložené kópie prihlášky, ktorí 

skonštatovali, že kandidátka splnila povinné požiadavky na voľbu hlavného kontrolóra. 

Poslancom bola predstavená kandidátka na funkciu HK obce Jarabina JUDr. Katarína 

Železníková.  

Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli trojčlennú volebnú komisiu pre voľby HK obce 

Jarabina: p. Pavol Janoščík, PhDr. Zdenka Zavacká a Mgr. Stanislava Vidová. Starostka obce 

vyzvala poslancov k hlasovaniu za tento návrh.  

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 - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo trojčlennú volebnú komisiu pre voľby hlavného kontrolóra obce 

Jarabina. Komisia bola schválená v nasledovnom zložení: p. Pavol Janoščík, PhDr. Zdenka 

Zavacká a Mgr. Stanislava Vidová.  

 

9. Voľba hlavného kontrolóra obce Jarabina 



 

Do výberového konanie pre voľbu hlavného kontrolóra obce Jarabina sa prihlásila JUDr. 

Katarína Železníkova. Kandidátka sa v krátkosti prezentovala svojimi pracovnými 

skúsenosťami a schopnosťami a odpovedala na otázky prítomných. Voľba hlavného 

kontrolóra prebehla tajným hlasovaním podľa §18a zákona 369/1990 Z.z.. Volebná komisia 

sčíta hlasy. Predseda volebnej komisie vyhotovil zápisnicu, ktorá a 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 - neprítomný - - 

 

Volebná komisia pre voľby hlavného kontrolóra v Jarabine skonštatovala, že voľba hlavného 

kontrolóra obce Jarabina prebehla v súlade s §18 ods 1 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení do funkcie hlavného kontrolóra. Obecné zastupiteľstvo v Jarabine zvolilo počtom 

hlasov 5 do funkcie hlavného kontrolóra obce JUDr. Katarínu Železníkovú na funkčné 

obdobie 6 rokov s rozsahom pracovného úväzku 0,2 a s nástupom od 21.6.2019. 

 

10. Návrh na schválenie odmeny hlavného kontrolóra 

 

V súlade s ust. § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, OZ môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% 

z mesačného platu hlavného kontrolóra, ktorá môže byť vyplácaná za určité dlhšie obdobie, 

alebo za každý mesiac. Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu za odmenu hlavnej 

kontrolórky obce Jarabina v rokoch 2016 – 2019 vo výške 25 % zo súčtu mesačných platov 

vyplatených za rok 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 - neprítomný - - 

 

V súlade s ust. § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu p. Špesovej, hlavnej kontrolórke Obce 

Jarabina, a to vo výške 25% zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2019. 

 

11. Zapojenie sa do aktuálnych výziev 



 

11.1 Starostka obce Jarabina informovala OZ o aktuálnej výzve Ministerstva vnútra:  Podpora 

zvýšenej ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Po krátkej 

diskusii OZ pristúpilo k hlasovaniu za zapojenie sa do výzvy.  

 

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 - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo:  

A/ schválilo  vstup do výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na poskytnutie dotácie 

zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky.  

 

B/ zabezpečí finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške minimálne 5%. 

 

C/ zabezpečí s financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

11.2 Starostka obce predniesla návrh na zapojenie sa do výzvy Programu Leader pre miestne 

akčné skupiny v rámci Programu Rozvoja vidieka SR podopatrenie 7.2 určené pre výstavbu 

všetkých druhov infraštruktúry. Po krátkej diskusii OZ pristúpilo k hlasovaniu za zapojenie sa 

do výzvy.  

 

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 - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapojenie sa Obce Jarabina do výzvy Programu Leader pre 

miestne akčné skupiny v rámci Programu Rozvoja vidieka SR podopatrenie 7.2 určené pre 

výstavbu všetkých druhov infraštruktúry. 

 



12. Pridelenie nájomného bytu.   

 

Nájomca bytu A5 bytovej jednotky Jarabina 3, podal žiadosť na ukončenie nájomnej zmluvy 

k 31.7.2019. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosti o pridelenie nájomného bytu. 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo prenajať byt č. A5 v 16bj. Jarabina č. 3 Bc. Miroslave 

Saloňovej. Strarostka obce vyzvala obecné zastupiteľstvo hlasovať o návrhu uznesenia.  

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 - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom bytu A5 v 16 bytovej jednotke Jarabina 3 pani Bc. 

Miroslave Saloňovej, bytom Jarabina 257 od 1.8.2019. 

 

13. Informácia o súdnych sporoch 

  

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

medzi PhDr., Z. Zavackou a obcou Jarabina bolo odročené na 14.6.2019 

 

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

k pozemkom v lokalite IBV Kúpalisko sa konalo 24.5.2019. Na základe vykonaného 

dokazovania, súd dospel k záveru že žaloba nie je dôvodná. Proti tomuto rozsudku možno 

podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia.  

14. Rôzne  

 

14.1 Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o stavebnom zámere p. Ciesarikovej 

na parcele  KN – E 2896 – druh pozemku orná pôda. Obecné zastupiteľstvo zámer 

prerokovalo, nevznieslo žiadne námietky.  

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 - neprítomný - - 

 



Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stavebný zámer p. Ciesarikovej, rod. Derevjaníkovej, 

nar. 22.11.1948, trvale bytom Stará Ľubovňa, ul. Mierová 12/1088 na parcele KN – E 2896 – 

druh pozemku orná pôda. 

 

14.2 Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o odpovedi p. Marty. Ruckschlosovej 

vo veci prenájmu nebytových priestorov na uskutočňovanie tréningov a skúšok kultúrnych 

programov / pásiem FS Vinočok. Z dôvodu zániku FS Vinočok, priestory na nácvik nebudú 

potrebné.  

 

14.3 Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o začatí realizácie 

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

prírodného dedičstva Poľsko-slovenského pohraničia v rámci programu Interreg-V-A Poľsko-

Slovensko mäkká aktivita – detský tábor.   

 

14.4 Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o obchodno – verejnej súťaži na ťažbu 

dreva v obecných lesoch obce Jarabina. Z kapacitných dôvodov víťazný uchádzač nepristúpi 

k podpisu zmluvy. OcÚ vyzve kandidáta umiestneného ako druhého v poradí k podpisu 

zmluvy v rámci súťaže LH/1/2019. 

 

14.5 Starostka obce predniesla výsledky prieskumu trhu na nákup techniky pre lesné 

hospodárstvo a v súlade s finančnou analýzou rozpočtu odporučila, že maximálny únosný 

rozpočet na nákup lesnej techniky je 7 000 – 8 000 €.  

 

14.6 Starostka obce informovala poslancov OZ o žiadosti p. Paňkovej o riešenie vo veci 

znečisťovania jej pozemku a okolia domu. OZ sa zhodlo na ďalšej obhliadke domu 

a pozemku p. Paňkovej a spísaniu zápisnice.  

 

15. Záver  

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

 

 

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

                                      

                                         

        PhDr. Zdenka Zavacká.  ........................................................ 

 

 

   

 

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


