ZÁPISNICA zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 8. októbra 2019 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

Ostatní prítomní:

JUDr. Katarína Železníková, kontrolórka obce
Ivana Kormaníková, zapisovateľka
PhDr. Žaneta Štefaniková
Andrea Petriľáková
Mgr. Bibiana Gontkovská
Anna Derevjaníková
Michal Filičko
Anna Sukovatá

1. Otvorenie
Zasadnutie OZ v Jarabine otvorila a viedla starostka obce Lívia Kovalčíková. Starostka obce
konštatovala, že sú prítomní štyria 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:
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. Interpelácia občanov
8. Interpelácie poslancov
9. Prenájom majetku obce - plynovod
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina na II. polrok 2019

11. VZN č. 7/2019 o určení školského obvodu a spoločného školského obvodu základnej
školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jarabina
12. VZN č. 1/2019 o čistote a o ochrane verenej zelene - doplnenie
13. Správa o výsledku kontroly platných všeobecne záväzných nariadení obce Jarabina
14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
15. Financovanie prenesených a originálnych kompetencií ZŠ s MŠ
16. Informácia o prevádzke ZPS
17. Zrušenie členstva v Združení Euroregión Tatry
18. Informácia o súdnych sporoch
19. Rôzne
20. Záver
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
za
proti
zdržali sa
Ing. Ľuboš Derevjaník
Štefan Sýkora
PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná
Pavol Janoščík - neprítomný
Ing. Alena Kovalčíková
Mgr. Stanislava Vidová
Jozef Kormaník - neprítomný

-

-

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina schválilo program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Jarabine.
3. Určenie zapisovateľa
Starostka obce určila za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Ivanu
Kormaníkovu.
4. Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Mgr. Stanislava Vidová a Ing. Ľuboš Derevjaník.
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
za
proti
zdržali sa
Ing. Ľuboš Derevjaník
Štefan Sýkora
PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná
Pavol Janoščík - neprítomný
Ing. Alena Kovalčíková
Mgr. Stanislava Vidová
Jozef Kormaník - neprítomný

-

-

Obecné zastupiteľstvo zvolilo Mgr. Stanislavu Vidovú a Ing. Ľuboša Derevjaníka za
overovateľov zápisnice.

5. Voľba návrhovej komisie
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Alena Kovalčíková a p. Štefan Sýkora.
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
za
proti
zdržali sa
Ing. Ľuboš Derevjaník
Štefan Sýkora
PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná
Pavol Janoščík - neprítomný
Ing. Alena Kovalčíková
Mgr. Stanislava Vidová
Jozef Kormaník - neprítomný

-

-

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schválilo členov návrhovej komisie Ing. Alenu Kovalčíkovú
a p. Štefana Sýkoru.
6. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom
Pani starostka predniesla uznesenia z predošlých zasadnutí ukladacieho charakteru
a informovala o plnení uznesení a priebehu ich realizácie. Obecné zastupiteľstvo
skonštatovalo, že uznesenia ukladacieho charakteru z predošlých zasadnutí sú splnené, alebo
Obec pokračuje pri ich plnení. 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.
Poznámka: p. Pavol Janoščík pristúpil k zasadnutiu po tomto hlasovaní. Starostka
skonštatovala, že sú prítomní piati poslanci zo siedmich a obecné zastupiteľstvo je i naďalej
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
7. Interpelácie občanov
a) Pani Anna Derevianíkova interpelovala nespokojnosť s organizáciou XVI. ročníka
podujatia Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov, ktoré sa konalo 16.8.2019 –
18. 8.2019 v Jarabine – vyjadrila nespokojnosť s výzdobou, nedostatočnými
ochutnávkami tradičných jedál a to, že čakacia doba na stravu pre účinkujúcich bola
príliš dlhá.
b) Pani Derevianíková taktiež interpelovala, že bola oslovená starostkou obce ohľadom
možnosti predaja spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosť súp. č. 300. Pani
Derevianíková uviedla, že svoj majetok na predmetnej nehnuteľnosti neplánuje
odpredať. Taktiež v súvislosti s nehnuteľnosťou súp. č. 300 bola v roku 2016
podpísaná nájomná zmluva medzi spoluvlastníkmi a Obcou Jarabina za účelom zriadiť
pamätnú izbu Michala Strenka. Žiadala informácie ohľadom predmetnej zmluvy
a zámere zriadenia pamätnej izby.
c) Pani Derevianíková požiadala obecné zastupiteľstvo o informáciu, či sú si poslanci OZ
vedomí, kto bol prijatý do pracovného pomeru do vedenia ZPS. Podľa jej názoru tu
dochádza ku klientelizmu.

Pani starostka Lívia Kovalčíková odpovedala na interpelácie p. Derevianíkovej:
a) Obecný úrad uvíta akýkoľvek konštruktívny návrh na výzdobu, ale aj iné návrhy
v súvislosti s organizáciou podujatia Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov
a pri organizovaní budúceho ročníka je obec Jarabina otvorená spolupráci so
všetkými zainteresovanými zložkami a uvíta akékoľvek konštruktívne návrhy únosné
v rámci dostupných finančných zdrojov alokovaných na predmetné podujatie.
V súvislosti so stravovaním účinkujúcich počas osláv bude vhodné zvážiť alternatívny
spôsob poskytovania stravy pre účinkujúcich, aby sa zredukovala čakacia doba.
b) Starostka obce uviedla že ona i obecné zastupiteľstvo akceptujú, že p. Derevjaníková
nemá záujem odpredať svoj spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti súp. č. 300.
Starostka uviedla, že vlastnícke právo je nedotknuteľné a je na vlastníkovi ako sa
rozhodne.
V súvislosti so zmluvou a zámerom zrealizovať pamätnú izbu v
nehnuteľnosti v súp. č. 300, Obec Jarabina plánovala zapojiť sa do výzvy v roku 2016
v rámci programu Interreg PL-SK Mikroprojekty, avšak v rámci predmetnej výzvy
boli podporované len mäkké aktivity a preto sa obec Jarabina do tejto výzvy
nezapojila.
c) Starostka obce uviedla, že pre obsadenie pozície vedúca/ci ZPS Jarabina boli
vyhlásené dve výberové konania, avšak bezúspešné. Na pracovnom stretnutí dňa
23.9.2019 bola poslancom obecného zastupiteľstva prezentovaná spracovaná analýza
zariadenia a poslanci boli informovaní, že do vedenia ZPS Jarabina bude prijatý p.
Mgr. Filičko, ktorý má pre danú pozíciu požadované vzdelanie a taktiež
zriaďovateľom požadovanú prax.
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 vzalo na vedomie interpelácie občanov a odpoveď starostky
obce.
8. Interpelácie poslancov
Mgr. Stanislava Vidová interpelovala nespokojnosť s technickým stavom pomníka padlým
hrdinom v Parku mieru. Starostka obce odpovedala, že už v auguste 2019 obec Jarabina
plánovala pomník padlým hrdinom v Parku Mieru zrekonštruovať, ale nakoľko sa jedná
o umelecké dielo je v záujme obce, aby nedošlo k znehodnoteniu diela neodborným zásahom.
Starostka obce požiadala p. poslankyňu Mgr. Vidovú preveriť možný postup pri oprave
pomníka padlým hrdinom s reštaurátormi.
Poslanec Štefan Sýkora interpeloval nespokojnosť s odpadom na dvore pri obydlí Jarabina
súp. č. 8. Starostka obce informovala, že v predmetnej lokalite obec Jarabina dlhodobo

eviduje problém s nakladaním s odpadom. OZ navrhlo vytvoriť kontrolnú komisiu v zložení Pavol Janoščík, Štefan Sýkora a Ing. Alena Kovalčíková za účelom obhliadky miesta skládky.
Poslanec Štefan Sýkora interpeloval závažnosť situácie ohľadom opakujúcich sa incidentov
túlavých psov. Hlavná kontrolórka obce uviedla, že cena za jeden odchyt túlavého psa
profesionálnymi službami sa pohybuje okolo cca 300,- €. Sprostredkovateľ týchto služieb sa
však nachádza vo vzdialenejších oblastiach a jeho presun obyčajne nie je dosť rýchly na
odchytenie túlavého psa. Starostka obce navrhla, že zváži možnosti zaškoliť zamestnancov
OcÚ pre odchyt túlavých psov. Tento variant môže byť účinný len v prípade, že majiteľ
odchyteného psa má záujem ho za peňažnú pokutu získať späť. Starostka uviedla, že účinným
opatrením by mohla byť aj evidencia psov s ich fotografiami vyžadovaná ustanoveniami
VZN, čo by umožnilo rýchlejšiu identifikáciu psa a majiteľa túlavého, resp. voľne
pohybujúceho sa psa na verejných priestranstvách.
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 vzalo na vedomie interpelácie poslancov.
9. Prenájom majetku obce – plynovod
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh uznesenia na uzatvorenie nájomnej zmluvy
medzi zmluvnými stranami Obcou Jarabina IČO: 00329932 so sídlom Jarabina 58, 06531
Jarabina ako prenajímateľom a SPP-distribúcia, a.s. IČO: 35 910 739, so sídlom Mlynské
nivy 44/b, 825 11 Bratislava ako nájomcom, za účelom prenájmu plynárenského zariadenia vo
vlastníctve obce Jarabina, vybudovaného v rámci stavby IBV – Kúpalisko v Jarabine na
pozemkoch p.č. KN – C 364/1, 715/67 (KN –E 7694/103), 839/1 (KN-E 7694/101), 715/9,
715/67 (KN –E 3290/101, 3292/101), 715/66 (KN-E 7694/102), 530/1 stavebné objekty SO
03 – Rozšírenie DS plynovodu, SO 05 – Preklasifikácia NTL PZ a skolaudované stavebným
úradom Stará Ľubovňa Kolaudačným Rozhodnutím č. 268/2019-Sú/Ha zo dňa 16.9.2019 za
nájomné vo výške 1 EURO (slovom jedno euro) ročne na dobu neurčitú s platnosťou odo dňa
podpisu nájomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Po prerokovaní
k hlasovaniu.

predloženého

návrhu,

poslanci

obecného

zastupiteľstva

pristúpili

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 schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi zmluvnými stranami
Obcou Jarabina IČO: 00329932 so sídlom Jarabina 58, 06531 Jarabina ako prenajímateľom
a SPP-distribúcia, a.s. IČO: 35 910 739, so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava ako
nájomcom, za účelom prenájmu plynárenského zariadenia vo vlastníctve obce Jarabina,
vybudovaného v rámci stavby IBV – Kúpalisko v Jarabine na pozemkoch p.č. KN – C 364/1,
715/67 (KN –E 7694/103), 839/1 (KN-E 7694/101), 715/9, 715/67 (KN –E 3290/101,
3292/101), 715/66 (KN-E 7694/102), 530/1 stavebné objekty SO 03 – Rozšírenie DS
plynovodu, SO 05 – Preklasifikácia NTL PZ a skolaudované stavebným úradom Stará
Ľubovňa Kolaudačným Rozhodnutím č. 268/2019-Sú/Ha zo dňa 16.9.2019 za nájomné vo
výške 1 EURO (slovom jedno euro) ročne na dobu neurčitú s platnosťou odo dňa podpisu
nájomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina na II. polrok 2019
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce Jarabina JUDr. Katarína Železníková
predložila Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina na II. polrok 2019.
Kontrolná činnosť je vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a riadi sa jednotlivými ustanoveniami
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Starostka obce vyzvala poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu.
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 schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina na
II. polrok 2019.
Poznámka: PhDr. Zdenka Zavacká pristúpila k zasadnutiu po tomto hlasovaní. Starostka
skonštatovala, že sú prítomní šiesti poslanci zo siedmich a obecné zastupiteľstvo je naďalej
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
11. VZN č. 7/2019 o určení školského obvodu a spoločného školského obvodu základnej
školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jarabina

Starostka obce predložila návrh VZN č. 7/2019 o určení školského obvodu a spoločného
školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jarabina. Návrh bol
zverejnený v zákonom stanovenom časovom rozpätí a poslancom vopred doručený spolu
s pozvánkou. Po prerokovaní, poslanci boli vyzvaní hlasovať o predloženom návrhu VZN č.
7/2019.
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 - neprítomný

-

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh VZN č. 7/2019 o určení školského obvodu
a spoločného školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jarabina.
12. VZN č. 1/2019 o čistote a o ochrane verenej zelene - doplnenie
Starostka obce predložila návrh na doplnenie VZN č. 1/2019 o čistote a ochrane verejnej
zelene. Návrh bol zverejnený v zákonom stanovenom časovom rozpätí a poslancom vopred
doručený spolu s pozvánkou. Po prerokovaní, poslanci boli vyzvaní hlasovať o predloženom
návrhu na doplnenie VZN č. 1/2019.
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 - neprítomný

-

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na doplnenie VZN 1/2019 o čistote a ochrane verejnej
zelene.
13. Správa o výsledku kontroly platných všeobecne záväzných nariadení obce Jarabina
Hlavná kontrolórka obce Jarabina JUDr. Katarína Železníková predniesla Správu o výsledku
kontroly platných všeobecne záväzných nariadení Obce Jarabina, ktorá je prílohou tejto
zápisnice.
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

za
Ing. Ľuboš Derevjaník
Štefan Sýkora
PhDr. Zdenka Zavacká
Pavol Janoščík
Ing. Alena Kovalčíková
Mgr. Stanislava Vidová
Jozef Kormaník - neprítomný

proti

zdržali sa

-

-

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine po prerokovaní predloženého materiálu vzalo na vedomie
Správu o výsledku kontroly platných všeobecne záväzných nariadení obce Jarabina.
14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, predkladajú školy po prerokovaní v pedagogickej rade na
schválenie zriaďovateľovi správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl za uplynulý rok. V
zmysle vyššie uvedeného, pani riaditeľka ZŠ s MŠ Jarabina PhDr. Žaneta Štefaniková
predložila na schválenie zriaďovateľovi Správu o výchovno-vzdelávacom procese ZŠ s MŠ za
školský rok 2018/2019. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti bola zaslaná poslancom OZ
spolu s pozvánkou a tvorí prílohu tejto zápisnice. Po prerokovaní predloženej Správy
a odpovediach pani riaditeľky ZŠ s MŠ na otázky, pani starostka vyzvala poslancov hlasovať.
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 - neprítomný

-

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o výchovno-vzdelávacom procese ZŠ s MŠ v
Jarabine za školský rok 2018/2019.
15. Financovanie prenesených a originálnych kompetencií ZŠ s MŠ
Pani riaditeľka ZŠ s MŠ Jarabina PhDr. Žaneta Štefaniková predniesla dve žiadosti:
a) Žiadosť o poskytnutie dotácie na úhradu záväzkov za obdobie júl – august 2019 vo
výške 13.407,09 €, ktoré má ZŠ s MŠ voči Sociálnej poisťovni.
b) Žiadosť o dofinancovanie originálnych kompetencií vo výške 1.632,94 € mesačne
s dobou splatnosti od 1.9.2019 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Pani riaditeľka uviedla, že žiadaná dotácia je na zaplatenie dlhu, ktorý vznikol pred jej
menovaním za riaditeľku školy a súčasné príjmy školy nie sú postačujúce na vykrytie
súčasných výdajov, tým menej dlhu z predošlého obdobia. Ďalej uviedla, že v súčasnej dobe
je v škole evidovaných 77 žiakov – čo je príliš nízky počet na pokrytie výdavkov, keďže
príjmy úzko súvisia s počtom žiakov navštevujúcich ZŠ s MŠ. Starostka obce Lívia
Kovalčíková navrhla vytvoriť pracovnú skupinu poslancov OZ s ekonomickým vzdelaním –
Mgr. Stanislava Vidová, Ing. Ľuboš Derevjaník, Ing. Alena Kovalčíková a spoločnými silami
v súčinnosti s vedením obce a ZŠsMŠ a ekonómkami hľadať riešenie z neľahkej situácie.
Starostka obce dodala, že obec Jarabina je ochotná pomôcť samozrejme v rámci rozpočtových
možností obce.
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 - neprítomný

-

-

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie finančnú situáciu ZŠ s MŠ a súhlasilo s vytvorením
pracovnej skupiny.
16. Informácia o prevádzke ZPS
Pán Mgr. Michal Filičko, riaditeľ ZPS, v súvislosti s interpeláciou občianky p. Derevjanikovej
v úvode predstavil svoje vzdelanie a prax v odbore sociálne služby a odpovedal na otázky p.
Derevjaníkovej. Ďalej informoval o prevádzke ZPS, ktoré poskytuje služby 17 klientom.
Predniesol, že jeho úlohou je zabezpečiť poskytovanie služieb v súlade s platnou legislatívou
a samozrejme jeho snahou je finančne zastabilizovať prevádzku ZPS.
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 - neprítomný

-

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o prevádzke ZPS.
17. Zrušenie členstva v Združení Euroregión Tatry

-

Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh na zrušenie členstva obce Jarabina
v Združení Euroregión Tatry. Po krátkej diskusii, starostka obce vyzvala poslancov OZ
hlasovať o predloženom návrhu.
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 - neprítomný

-

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie členstva v Združení Euroregión Tatry.
18. Informácia o súdnych sporoch
18.1 Starostka obce informovala, že súdne pojednávanie vo veci pracovno-právnych vzťahov
medzi PhDr. Zdenkou Zavackou a Obcou Jarabina sa konalo 3.10.2019. Starostka obce
predbežne informovala obecné zastupiteľstvo, že v predmetnom spore bola z časti úspešná
žalobkyňa a z časti úspešná Obec Jarabina. Rozsudok Okresného súdu v Poprade bude
doručený v dohľadnej dobe.
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. Zdenkou Zavackou a Obcou Jarabina.
18.2 Starostka obce informovala, že žalobkyne v súdnom spore vo veci určenia vlastníckeho
práva k pozemkom v lokalite IBV Kúpalisko podali odvolanie voči Rozsudku okresného súdu
v Starej Ľubovni.
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 - neprítomný

-

-

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o súdnom spore vo veci určenia
vlastníckeho práva k pozemkom v lokalite IBV Kúpalisko.
19. Rôzne
19.1 Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že na pracovnom
stretnutí na Úrade práce v Starej Ľubovni v závere vystúpil primátor mesta Stará Ľubovňa
a prítomných starostov a zástupcov samospráv pozval na stretnutie, ktoré sa uskutoční
13.11.2019 na tému nakladania s odpadmi, nakoľko poplatky za skládkovanie odpadu rapídne
rastú. Na stretnutí podá zberová spoločnosť Ekos bližšie informácie. Prímátor SL upozornil,
aby sa obce pripravili, nakoľko cena za vývoz a zneškodnenie odpadu sa bude v najbližšej
dobe rapídne zvyšovať a odporučil, aby poplatky za TKO samosprávy zvýšili aspoň o 25%.
19.2 Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o projekte Rôzne podoby vody Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva Poľskoslovenského pohraničia. V roku 2019 bolo verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu –
výstavba multimodálnej stanice a schodov do Jarabinského prielomu zrealizované už po tretí
krát čo spôsobilo zdržanie plánovaných aktivít projektu. Predpokladáme, že proces verejného
obstarávania bude ukončený v roku 2019, kontrolný orgán schváli procesný postup
a v jarných mesiacoch roku 2020 dôjde k realizácii stavebnej časti. Partner v Poľsku má
stavebné aktivity už zrealizované.
20. Záver
V závere zasadnutia starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

Overovatelia zápisnice: Mgr. Stanislava Vidová

Starostka obce:

........................................................

Ing. Ľuboš Derevjaník

........................................................
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