
 

     ZÁPISNICA  zo VII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 18. decembra 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 

   Ing. Alena Kovalčíková 

                                    Mgr. Stanislava Vidová 

   Jozef Kormaník 

    

                                        

 

Ostatní prítomní:     JUDr. Katarína Železníková 

  Ivana Kormaníková 

  Andrea Petriľáková 

  Jana Mytníková 

  Mgr. Michal Filičko 

  Ľubomír Tejbus 

   

 

                                                                                  

1. Otvorenie  

 

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

že sú prítomní 7 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 vyzvala poslancov Obecného 

zastupiteľstva hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 82 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 



Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje 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. Interpelácia občanov 

8. Interpelácie poslancov 

9. Žiadosť ZŠ s MŠ o dofinancovanie 

10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

11. VZN 1/2020 o miestnych daniach a poplatkoch 

12. VZN 2/2020 o úhradách za sociálne služby 

13. Cenník služieb obce 

14. Návrh rozpočtu obce, Základnej školy s materskou školou v Jarabine na rok 2020 

a viacročný rozpočet na roky 2021-2022 

15. Písomné žiadosti  

16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina na I. polrok 2020 

17. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 

18. Informácia o súdnych sporoch  

19. Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2020 

20. Rôzne  

 

3. Určenie zapisovateľa   

 

Starostka určila za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Ivanu Kormaníkovu. 

 

4. Schválenie overovateľov zápisnice  

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Ľuboš Derevjaník a Štefan Sýkora. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 83 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 



Obecné zastupiteľstvo volí Ing. Ľuboša Derevjaníka a Štefana Sýkoru za overovateľov 

zápisnice.   

  

5. Voľba návrhovej komisie  

 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Alena Kovalčíková a Pavol Janoščík. 

    

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 84 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje členov návrhovej komisie Ing. Alenu 

Kovalčíkovu a Pavla Janoščíka. 

 

6. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom  

 

Úlohy vyplývajúce z uznesení: 71/2019, 72/2019, 73/2019, 74/2019, 76/2019, 77/2019, 

79/2019 boli splnené v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 85 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že jednotlivé uznesenia z predošlých zasadnutí, 

ktoré sa týkali činnosti obecného úradu boli spracované a postupovalo sa podľa ich obsahu. 

 

7. Interpelácie občanov 

 

Neboli žiadne 

 

8. Interpelácie poslancov 

 

Neboli žiadne 

 

9. Žiadosť ZŠ s MŠ o dofinancovanie  



 

Na VI. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 8.10.2019 p. PhDr. Žaneta Štefaniková 

predložila dve žiadosti: 1. 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. 2. Žiadosť o 

dofinancovanie originálnych kompetencií vo výške 1.632,94 € mesačne.  Bola vytvorená 

pracovná skupina z poslancov obecného zastupiteľstva v zložení: Mgr. Stanislava Vidová, 

Ing. Ľuboš Derevjaník, Ing. Alena Kovalčíková, ktorá zasadla dňa 25.11.2019. Starostka obce 

informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že financovanie originálnych kompetencií 

pre rok 2019 bolo navýšené v súlade s VZN č.  4/2019 a navrhla aby ZŠ s MŠ v Jarabine, 

vzhľadom na navýšené mzdové náklady od 1.1.2020 kvartálne žiadala zriaďovateľa 

o dofinancovanie originálnych kompetencií. Ďalej starostka obce informovala OZ, že na 

základe žiadosti o dotáciu na úhradu záväzkov ZŠ s MŠ Jarabina voči sociálnej poisťovni, 

zriaďovateľ vyčlenil 5.000 €, ktoré budú ZŠ s MŠ poskytnuté rozpočtovým opatrením. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 86 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie dofinancovanie ZŠ s MŠ Jarabina na 

základe žiadostí predložených dňa 8.10.2019. 

 

10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

Starostka obce predložila návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019.  

   

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 87 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 1 v súlade s odst. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

11. VZN 1/2020 o miestnych daniach a poplatkoch 

 



Poslancom OZ bol v dostatočnom časovom rozpätí doručený návrh VZN č. 1/2020 

o miestnych daniach a poplatkoch. Po diskusii, starostka obce vyzvala poslancov, aby 

hlasovali o predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 88 

Za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine:  

a) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle predloženého návrhu  

b) ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jarabina. 

 

12. VZN 2/2020 o úhradách za sociálne služby 

 

Poslancom OZ bol v dostatočnom časovom rozpätí doručený návrh Všeobecného záväzného 

nariadenia č. 2/2020 o úhradách za sociálne služby. Po diskusii, starostka obce vyzvala 

poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 89 

Za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine:  

a) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o úhradách za sociálne služby 

poskytované v Zariadení pre seniorov Jarabina v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina v 

zmysle predloženého návrhu  

b) ruší Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované 

v Zariadení pre seniorov Jarabina v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina. 

 

13. Cenník služieb obce 

 



Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o návrhu cenníka služieb. Po krátkom 

prerokovaní cenníka služieb obce, starostka obce vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva 

k hlasovaniu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 90 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Cenník služieb obce Jarabina s účinnosťou od 

1.1.2020. 

 

14. Návrh rozpočtu obce, Základnej školy s materskou školou v Jarabine na rok 2020 

a viacročný rozpočet na roky 2021-2022 

 

Návrh rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2022 bol 

poslancom OZ doručený spolu s pozvánkou. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Jarabina na 

rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 bolo vypracované a prednesené hlavnou 

kontrolórkou obce Jarabina. Návrh rozpočtu a stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu 

tejto zápisnice. Po diskusii starostka obce vyzvala prítomných poslancov, aby hlasovali 

o predloženom návrhu rozpočtu.       

      

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 91 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine:  

a) schvaľuje návrh rozpočtu obce Jarabina na rok 2020 

b)  berie na vedomie Viacročný rozpočet obce Jarabina na roky 2021 – 2022 

15. Písomné žiadosti  

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo písomné žiadosti doručené obecnému úradu v Jarabine: 

 

15.1 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Poľovníckeho spolku OSLI na predĺženie 

doby nájmu v zmysle Zmluvy o užívaní poľovného revíru Dodatkom č.1.  



Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 92 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie doby nájmu Poľovníckemu spolku OSLI 

Dodatkom č. 1. 

 

15.2 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť vlastníka pozemku par. č. KN-C 715/47 

o stanovisko k zmene druhu pozemku z ornej pôdy na ostatné plochy. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 93 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť vlastníka pozemku par. č. KN-C 715/47  

o stanovisko k zmene druhu pozemku z ornej pôdy na ostatné plochy. 

 

15.3 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o dotáciu z Grécko-katolíckej charity. Po 

krátkej diskusii poslanci OZ navrhli dotáciu vo výške 200,- €. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 94 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Grécko-katolícku charitu v zmysle VZN č.  

6/2015 v sume 200,- €. 



15.4 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o dotáciu z Mesta Stará Ľubovňa na 

poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku CVČ. Po krátkej diskusii poslanci OZ 

navrhli dotáciu vo výške 95,- €. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 95 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Mesto Stará Ľubovňa v zmysle VZN č.  6/2015 

v sume 95,- € 

15.5 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Kormaníkovej a p. Kormaníka 

o vydanie vyjadrenia k stavbe – garáž pre osobné vozidlo. K predloženej žiadosti sa vyjadrila 

hlavná kontrolórka obce a  odporúča vlastníkom nehnuteľnosti - garáže vysporiadať si 

majetkoprávne vzťahy k pozemkom pod nehnuteľnosťou. Hlavná kontrolórka odporúča obci 

vydať vyjadrenie vlastníkom nehnuteľnosti - garáže, že vznikom vlastníckeho práva, alebo 

práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, sú dotknuté jej oprávnené záujmy, pretože sú 

ovplyvnené práva a slobody jednotlivcov, vlastníkov pozemkov pod garážou. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 96 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 

a)  prerokovalo žiadosť p. Kormaníkovej a p. Kormaníka o vydanie vyjadrenia k stavbe - 

garáž pre osobné vozidlo postavená na pozemku par. č. KN E 2157, 2158, 2159, v k.ú. 

Jarabina, 

b)  neodporúča vydať  vyjadrenie obce,  že nie  sú dotknuté jej oprávnené záujmy. 

 

15.6  Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu žiadosť o kúpu časti pozemku vo 

vlastníctve obce par.č. KN-E 3291/100. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti 

pristúpilo k hlasovaniu. 

 

 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 97 

Za proti zdržali sa 

 

- Ing. Ľuboš Derevjaník - 

- Štefan Sýkora  - 

- PhDr. Zdenka Zavacká - 

- Pavol Janoščík - 

- Ing. Alena Kovalčíková - 

- Mgr. Stanislava Vidová - 

- Jozef Kormaník - 

 

Obecné zastupiteľstvo zamieta odpredaj  časti pozemku vo vlastníctve obce. 

 

15.7 Hlavná kontrolórka obce informovala obecné zastupiteľstvo o odstúpenej sťažnosti  

z Úradu vlády SR, ktorú poslala p Paňková na prešetrenie Úradu vlády. Keďže Štatút obce 

Jarabina neukladá hlavnému kontrolórovi obce vybavovať sťažnosti, pani kontrolórka 

písomne o tom upovedomila sťažovateľku. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 98 

Za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu vo veci vyjadrenia sa hlavnej kontrolórky 

ku žiadosti Úradu vlády SR vo veci p. Paňkovej.  

 

16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina na I. polrok 2020 

 

Hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Železníková predložila poslancom OZ plán kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2020. Plán tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 99 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 



Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Jarabina na I. polrok 2020 v zmysle predloženého návrhu. 

 

17. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce 

 

Hlavná kontrolórka obce Jarabina JUDr. Katarína Železníková predložila obecnému 

zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti v oblasti 

zaobstarávania, vyúčtovania a manipulácie so stravnými lístkami pre seniorov. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 100 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie správu o výsledku kontroly zákonnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti v oblasti zaobstarávania, vyúčtovania a manipulácie so stravnými 

lístkami v zmysle predloženého návrhu.  

 

17.1 Návrh na odmenu kontrolórke obce Jarabina   

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na zvýšenie platu hlavnej 

kontrolórky obce Jarabina JUDr. Kataríne Železníkovej vo výške 30 % z mesačného platu s 

účinnosťou od 01.01.2020 z dôvodu, že hlavná kontrolórka obce vykonáva úlohy nad rámec 

zákona  a pracovnej zmluvy - vypracovaním všeobecne záväzných nariadení, kontrola zmlúv 

medzi obcou a subjektmi, posudzovaním došlých zmlúv, prípravou uznesení pre Obecné 

zastupiteľstvo. Podľa § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov môže obecné zastupiteľstvo schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú 

odmenu až do výšky 30 % mesačného platu hlavného kontrolóra.. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 101 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje mesačnú odmenu kontrolórke obce Jarabina 

JUDr. Kataríne Železníkovej vo výške 30 % z mesačného platu s účinnosťou od 01.01.2020. 

 



Poznámka: poslanec Pavol Janoščík odstúpil zo zasadnutiu po tomto hlasovaní. Starostka 

skonštatovala, že sú prítomní šiesti poslanci zo siedmich a obecné zastupiteľstvo je i naďalej 

spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

 

18. Informácia o súdnych sporoch  

 

18.1 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 uznesenia obecného zastupiteľstva: 102 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková  - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o súdnom spore vo veci určenia 

vlastníckeho práva k pozemkom v lokalite IBV Kúpalisko. 

18.2 Súdne pojednávanie vo veci pracovno-právnych vzťahov medzi PhDr. Zdenkou 

Závackou a obcou Jarabina. 28.10.2019 bol doručený Rozsudok v mene Slovenskej 

Republiky voči ktorému žalovaná, obec Jarabina, podala odvolanie. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 103 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

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

pracovno-právnych vzťahov medzi PhDr. Zdenkou Zavackou a obcou Jarabina. 

Poznámka: poslankyňa Ing. Alena Kovalčíková odstúpila zo zasadnutiu po tomto hlasovaní. 

Starostka skonštatovala, že sú prítomní piati poslanci zo siedmich a obecné zastupiteľstvo je i 

naďalej spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

 

19. Plán kultúrno-spoločenských aktivít obce Jarabina pre rok 2020 

 

Starostka obce Jarabina prerokovala s obecným zastupiteľstvom Plán kultúrno-spoločenských 

aktivít obce Jarabina pre rok 2020.  



 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 104 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kultúrno-spoločenských aktivít obce Jarabina pre rok 

2020.  

 

20. Rôzne  

 

20.1 Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o požiadavke vlastníka stavby – 

kanalizačné potrubie v k.ú Stará Ľubovňa, ktorým sú odvádzané odpadové vody z obce 

Jarabina do ČOV Stará Ľubovňa, na odkúpenie časti tejto stavby, alebo vyplácanie nájmu za 

užívanie stavby. Starostka obce informovala, že začiatkom roku 2020 prerokuje túto 

záležitosť s vedením Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 105 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o požiadavke vlastníka stavby – 

kanalizačné potrubie v k.ú Stará Ľubovňa. 

 

20.2 Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o potrebe dreva na osadenie 

informačných tabúľ v rámci projektu Bradlá nad Jarabinou podporeného z Programu rozvoja 

vidieka. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 106 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 



Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spotrebu dreva z obecných lesov obce Jarabina v množstve 

6m3 pre osadenie informačných tabúľ v rámci projektu Bradlá nad Jarabinou.  

 

20.3 Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o darovacej zmluve, ktorou MUDr. 

Minčík daroval obci Jarabina 500€ na výstavbu turistického prístrešku na Hromadskom na 

počesť p. Klimčáka. Sponzorský dar pravdepodobne pokryje náklady na prácu a drobný 

materiál. Starostka obce navrhla obecnému zastupiteľstvu schváliť použitie dreva z obecných 

lesov v objeme 9m3 na materiálne zabezpečenie výstavby turistického prístrešku. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 107 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spotrebu dreva z obecných lesov obce Jarabina v množstve 

9m3 pre výstavbu turistického prístrešku v lokalite Hromadské na počesť p. Klimčáka. 

 

20.4 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo dobudovanie prístrešku pre lesné 

hospodárstvo v štýle tradičnej drevenice a realizáciu elektrickej a vodovodnej prípojky 

v predmetnej stavbe. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 108 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dobudovanie prístrešku pre lesné hospodárstvo v štýle 

tradičnej drevenice a realizáciu elektrickej a vodovodnej prípojky v predmetnej stavbe 

z rozpočtu lesného hospodárstva obce Jarabina. 

 



20.5 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce o vypracovanie kalendára na 

rok 2021 v nástennom formáte s motívom receptov Jarabinských tradičných jedál. Zároveň 

vyzvala poslancov o zaslanie návrhov receptov jedál. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 109 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - neprítomná - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na kalendár pre rok 2021. 

 

 

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

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Ľuboš Derevjaník   ........................................................ 

                                      

                                         

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

 

 

 

 

 

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

 


