
 

     ZÁPISNICA  z V.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 26. júna 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 

   Jozef Kormaník 

                                        

 

Ostatní prítomní:     Magdaléna Špesová 

                                  Ivana Kormaníková 

  JUDr. Katarína Železníková 

  Andrea Petriľáková 

  Jana Mytniková 

 

                                                                                  

1. Otvorenie  

 

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

že sú prítomní šiesti poslanci zo siedmich a obecné zastupiteľstvo v Jarabine 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 obce navrhla doplniť za bodom 8  

bod 9 – Určenie platu hlavnej kontrolórky obce Jarabina. 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  - - 

 

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. Rozpočtové hospodárenie obce, základnej školy s materskou školou a lesného 

hospodárstva za rok 2018, záverečný účet 

9. Určenie platu hlavnej kontrolórky obce Jarabina 

10. Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019 k stanoveniu hodnoty stravného lístka pre 

zamestnancov, zamestnancov zriaďovateľa a stanovenie prevádzkových nákladov 

spojených s prípravou jedla v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou v 

Jarabine 

11. Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu vo 

výške nákladov na nákup potravín, výške príspevku na úhradu režijných nákladov na 

čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Jarabina 

12. Určenie platu hlavnej kontrolórky obce Jarabina 

13. Príspevok na stravu seniorov 

14. Informácia o súdnych sporoch  

15. Rôzne  

16. Záver 

 

3. Určenie zapisovateľa   

 

Starostka určila za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Ivanu Kormaníkovu. 

 

4. Schválenie overovateľov zápisnice  

 

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

 

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  - - 

 

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

overovateľov zápisnice.   



  

5. Voľba návrhovej komisie  

 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ľuboš Derevjaník a p. Jozef Kormaník. 

    

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  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schválilo členov návrhovej komisie Ing. Ľuboša 

Derevjaníka a p. Jozefa Kormaníka. 

 

6. 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. 

Úlohy vyplývajúce z uznesení: 46/2019, 49/2019, 50/2019 splnené v stanovenom termíne. 

Úlohy vyplývajúce z uznesení: 47/2019, 48/2019 – v realizácii. 

 

7. Interpelácie poslancov 

 

Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva neboli žiadne. 

 

8. Rozpočtové hospodárenie obce, základnej školy s materskou školou a lesného 

hospodárstva za rok 2018, záverečný účet  

 

Ekonómka obce p. Jana Mytníková predniesla správu k rozpočtovému hospodáreniu obce a o 

rozpočtovom hospodárení ZŠ s MŠ  informovala poslancov p. Andrea Petriľáková. V súlade 

s ustanovením §18f ods. 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení), hlavný kontrolór obce predložil 

obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Jarabina za rok 2018 

a vo svojom stanovisku vyjadril súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad. 

Záverečný účet obce, ZŠ s MŠ ako aj stanovisko hlavného kontrolóra sú prílohou tejto 

zápisnice.  

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  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina  

A/ vzalo na vedomie rozpočtové hospodárenie obce, základnej školy s materskou školou  

a lesného hospodárstva za rok 2018  

B/ schválilo záverečný účet obce bez výhrad  

C/ schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Jarabina za rok 2018 na 

tvorbu rezervného fondu obce vo výške 25 781,54 €.  

Poznámka: p. Štefan Sýkora opustil zasadnutie po tomto hlasovaní. Starostka skonštatovala, 

že sú prítomní piati poslanci zo siedmich a obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať 

a uznášať sa.  

 

9. Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019 k stanoveniu hodnoty stravného lístka 

pre zamestnancov, zamestnancov zriaďovateľa a stanovenie prevádzkových nákladov 

spojených s prípravou jedla v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou v 

Jarabine 

 

Poslancom OZ bol v dostatočnom časovom rozpätí spolu s pozvánkou doručený návrh VZN 

č. 5/2019 k stanoveniu hodnoty stravného lístka pre zamestnancov, zamestnancov 

zriaďovateľa a stanovenie prevádzkových nákladov spojených s prípravou jedla v školskej 

jedálni Základnej školy s materskou školou v Jarabine. Starostka obce vyzvala poslancov, aby 

hlasovali k predloženému návrhu. 

   

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora – neprítomný  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019 

k stanoveniu hodnoty stravného lístka pre zamestnancov, zamestnancov zriaďovateľa 

a stanovenie prevádzkových nákladov spojených s prípravou jedla v školskej jedálni 

Základnej školy s materskou školou v Jarabine.  

 

10. Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2019 o výške príspevku zákonného 

zástupcu vo výške nákladov na nákup potravín, výške príspevku na úhradu režijných 

nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina 

 



Poslancom OZ bol v dostatočnom časovom rozpätí spolu s pozvánkou doručený návrh VZN 

č. 6/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu vo výške nákladov na nákup potravín, výške 

príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach 

úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina. Starostka obce vyzvala 

poslancov, aby hlasovali k predloženému návrhu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora – neprítomný  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2019 o výške 

príspevku zákonného zástupcu vo výške nákladov na nákup potravín, výške príspevku na 

úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej 

jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina.  

 

11. Určenie platu hlavnej kontrolórky obce Jarabina 

 

Poslancom OZ bol v dostatočnom časovom rozpätí spolu s pozvánkou doručený návrh 

uznesenia o určení platu hlavnej kontrolórky obce spolu s dôvodovou správou. Po 

prerokovaní predmetného návrhu a dôvodovej správy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice, 

obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora – neprítomný  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo určilo plat hlavnej kontrolórky obce Jarabina v roku 2019 s účinnosťou 

od 21.06.2019 v rozsahu kratšieho úväzku 0,2 v súlade so zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na funkčné obdobie 6 rokov. 

 

12. Príspevok na stravu seniorov 

 

Vzhľadom na regulárnu infláciu starostka obce navrhla príspevok obce Jarabina  na stravu 

seniorov  0,50 € za odobratý obed, s platnosťou od 1.8.2019. Taktiež navrhla upraviť vekovú 

kategóriu poberateľov príspevku na stravu zo 70 rokov na 65. Nárok na príspevok na 



odobratý obed je podľa počtu pracovných dní v kalendárnom mesiaci.   Navýšený príspevok 

obce Jarabina bude účinný od 1.8.2019. Oznam o zmene bude zaslaný všetkým 

seniorom/stravníkom - poberateľom príspevku na stravu.   

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora – neprítomný  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok na stravu seniorov obce Jarabina vo výške  0,50 € 

za odobratý obed pre seniorov po dovŕšení 65 rokov veku, na počet pracovných dní 

v kalendárnom mesiaci s platnosťou od 1.8.2019. Toto uznesenie ruší uznesenie 30/2015 zo 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo 6.5.2015. 

 

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 október 2019. 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora – neprítomný  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

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. 

13.2 Starostka obce informovala, že žalobkyne v súdnom spore vo veci určenia vlastníckeho 

práva k pozemkom v lokalite IBV Kúpalisko podali odvolanie voči Rozsudku 

prvostupňového súdu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora – neprítomný  - - 



PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o odvolaní žalobcu a o prebiehajúcom 

súdnom spore vo veci určenia vlastníckeho práva k pozemkom v lokalite IBV Kúpalisko. 

14. Rôzne  

 

14.1 Starostka obce predniesla návrh na zapojenie sa do výzvy „Ľudské zdroje“ a oboznámila 

OZ s detailmi. Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestných ciest, chodníkov, 

mostov, ako aj lávok pre peších, vrátane osvetlenia s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre 

obyvateľov MRK. Pre vstupnú dokumentáciu je potrebné 6% spolufinancovanie. Uzavretie 1. 

hodnotiaceho kola bude 9. septembra 2019 a 2. hodnotiaceho kola bude 11. novembra 2019. 

Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu za vypracovanie dokumentácie na výzvu.  

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora – neprítomný  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie na zapojenie do časti 

operačného programu Ľudské zdroje a na predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok so 6% spolufinancovaním obce, zameraný na podporu dobudovania základnej 

technickej infraštruktúry.  

 

14.2 V súlade s pokračujúcou témou nárastu záujmu o výstavbu nových domov pre mladé 

rodiny, obecné zastupiteľstvo prednieslo návrh p. starostke na zaslanie podnetu na spoluprácu 

vlastníkom pozemkov k oblasti kurínov. Starostka obce súhlasila so zaslaním žiadosti na 

spoluprácu vlastníkom pôdy oblasti.  

14.3 Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o neprevzatej zásielke Ireny 

Sasarákovej, bytom ul. 8. mája 635/29, Svidník na výzvu k úhrade záväzku lesnému 

hospodárstvu obce Jarabina vo výške 162,32 € z roku 2007 za dodanie vlákniny ihličnatej. Po 

prerokovaní predložených dokumentov obecné zastupiteľstvo hlasovalo o odpustení záväzku 

Ireny Sasarákovej z roku 2007. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 



Štefan Sýkora – neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká-neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpustenie záväzku Ireny Sasarákovej voči obci Jarabina vo 

výške 162,32 € z roku 2007. 

 

14.4 Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh cenníka palivového dreva, ktorý tvorí 

prílohu tejto zápisnice. Obecné zastupiteľstvo návrh prerokovalo. Starostka obce vyzvala 

poslancov OZ aby pristúpili k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora – neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká-neprítomná - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo cenník palivového dreva lesného hospodárstva s účinnosťou 

od 1.7.2019. 

 

14.5 Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o úspešnom absolvovaní „mäkkej 

aktivity“ projektu „Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva 

Poľsko- slovenského pohraničia.“.  

 

15. Záver  

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

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Alena Kovalčíková    ........................................................ 

                                      

                                         

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

 

 

 

 

 

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



 

CENNÍK  PALIVOVÉHO  DREVA                                                                                                                   

LESNÉHO  HOSPODÁRSTVA  OBCE  JARABINA  

                              platný od 1.7.2019 
 

  
CENA  Cena  pre občanov obce  

mäkké palivové drevo ihličnaté  1prm / 22,00 € bez DPH  1prm / 17,00 € bez DPH  

             26,40 €    s  DPH              20,40 €    s DPH  

siahovina - naštiepaná 1prm / 25,00 € bez DPH  1prm / 20,00 € bez DPH  

             30,00 €    s  DPH              24,00 €    s  DPH  
 

 


