
 

     ZÁPISNICA  z X.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 6.5.2020 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 

  Ivana Kormaníková 

  Janka Strenková 

                                                                                  

1. Otvorenie  

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

že sú prítomní 6 poslanci zo siedmich a obecné zastupiteľstvo v Jarabine je spôsobilé rokovať 

a uznášať sa.  

 

V úvode zasadnutia starostka obce popriala všetkým prítomným, vzhľadom na vyhlásenú 

mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-

19,   pevné zdravie a poďakovala sa všetkým za účasť. Taktiež vyjadrila poďakovanie DHZ 

Jarabina za pomoc pri dezinfekcii verejných priestranstiev obce po vyhlásení mimoriadnej 

situácie. Vyjadrila aj nespokojnosť pri zabezpečovaní dobrovoľníkov pre prácu v štátnom 

 karanténnom zariadení v Novej Ľubovni a vyjadrila poďakovanie mladým hasičkám a 1 

hasičovi, ktorí sa na túto prácu podujali. 

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: 135 

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 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru 

10. Prijatie úveru 

11. Písomné žiadosti  

12. Rôzne  

3. Určenie zapisovateľa   

Starostka obce určila za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Ivanu 

Kormaníkovú. 

 

4. Schválenie overovateľov zápisnice  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Alena Kovalčíková a Ing. Ľuboš Derevjaník. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 136 

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 volí Ing. Alenu Kovalčíkovú a Ing. Ľuboša Derevjaníka za 

overovateľov zápisnice.   

  

5. Voľba návrhovej komisie  

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí PhDr. Zdenka Zavacká a Mgr. Tatiana Vidová. 

    

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 137 

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 v Jarabine schvaľuje členov návrhovej komisie PhDr. Zdenku 

Zavackú a Mgr. Tatianu Vidovú. 



6. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom  

Úlohy vyplývajúce z uznesení ukladacieho charakteru 127/2020, 129/2020, 130/2020, 

131/2020, 132/2020 a 133/2020 boli splnené v stanovenom termíne. Plnenie úloh z uznesení 

ukladacieho charakteru 106/2019, 107/2019, 108/2019, 117/2020, 123/2020, 125/2020 

134/2020 pokračuje v súlade so stanoveným termínom.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 138 

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. 

 

Poznámka: poslanec Jozef Kormaník pristúpil k zasadnutiu. Starostka skonštatovala, že sú 

prítomní siedmi poslanci zo siedmich a obecné zastupiteľstvo je i naďalej spôsobilé rokovať 

a uznášať sa.  

 

7. Interpelácie občanov 

Neboli žiadne. 

 

8. Interpelácie poslancov 

Poslanec Pavol Janoščík interpeloval nespokojnosť s cestou III. triedy na začiatku obce 

Jarabina po most ponad potok Malý Lipník pred hlavnou križovatkou pri KD Jarabina. 

Starostka obce uviedla, že bude kontaktovať Správu a údržbu ciest.   

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 139 

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 interpeláciu poslanca Pavla Janoščíka – nekvalitu 

cesty III. triedy na začiatku obce Jarabina po most ponad potok Malý Lipník. 

 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru. 

Hlavná kontrolórka obce Jarabina vypracovala a predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra 

k prijatiu investičného úveru. Stanovisko hlavnej kontrolórky je súčasťou tejto zápisnice.  



Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 140 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

Obecné zastupiteľstvo Jarabina berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

Jarabina k prijatiu investičného úveru.  

 

10. Prijatie úveru. 

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o zrealizovanom prieskume finančného 

trhu a najvýhodnejšej ponuke predloženej VÚB bankou. Navrhla hlasovať o prijatí 

investičného úveru vo výške 100 000,- € s dobou trvania 10 rokov na výstavbu 

a rekonštrukciu infraštruktúry obce Jarabina v zmysle §11 ods. 4 písm. b/ zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 141 

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 prijatie investičného úveru vo výške 100 000,- € s dobou 

trvania 10 rokov na výstavbu a rekonštrukciu infraštruktúry obce Jarabina a na poskytnutie 

a zabezpečenie úveru vystavením blankozmenky a podpísaním dohody o vyplňovacom práve 

k blankozmenke.  

 

 

11. Písomné žiadosti  

Pravoslávna cirkevná obec Jarabina predložila žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 

6/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území Jarabina na 

verejnoprospešný účel – aktivity mládeže. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 142 

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 Pravoslávnej cirkevnej obci Jarabina dotáciu vo výške   

500,- € v zmysle VZN č. 6/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na 

území Jarabina na verejnoprospešný účel – aktivity mládeže. 

 

12. Rôzne 

 

12.1 Slávnosti Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plán organizácie 17. ročníka podujatia „Poznávaj 

a uchovávaj tradície svojich predkov“. Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu 

v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19, poslanci obce 

navrhli presunúť organizáciu 17. ročníka podujatia na rok 2021. Starostka obce vyzvala 

k hlasovaniu o predloženom návrhu. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 143 

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 presunutie 17. ročníka podujatia „Poznávaj a uchovávaj 

tradície svojich predkov“ na rok 2021. 

 

12.2 Garáže pri 16. bytovej jednotke Jarabina č. 3  

Starostka obce v zmysle uznesenia 134 zo zasadnutia OZ obce Jarabina zo dňa 4.3.2020 

predložila poslancom obecného zastupiteľstva vyjadrenie projektanta k navrhovanému 

priestorovému usporiadaniu v lokalite za 16 bytovou jednotkou Jarabina č. 3. Po prerokovaní 

obecné zastupiteľstvo odporučilo starostke obce zabezpečiť riešenie v zmysle ďalšej 

alternatívy priestorového usporiadania, ktoré navrhla starostka obce. Starostka obce vyzvala 

poslancov OZ hlasovať o predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 144 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 



Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce zabezpečiť projektovú štúdiu v zmysle 

predloženej alternatívy priestorového usporiadania priestoru za 16 bytovou jednotkou 

Jarabina č. 3.  

 

12.3 Zariadenie pre seniorov Jarabina 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Súhrnnú správu o súčasnom stave v Zariadení pre 

seniorov v Jarabine vypracovanú Mgr. Michalom Filičkom a elektronicky zaslanú poslancom 

obecného zastupiteľstva a starostke obce. Starostka obce predložila poslancom OZ prepočty 

nákladov na prevádzku zariadenia.  Po diskusii OZ odporučilo starostke obce osloviť 

prevádzkovateľov sociálnych služieb o spoluprácu pri zabezpečení chodu Zariadenia pre 

seniorov v Jarabine. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 145 

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) berie na vedomie Súhrnnú správu o súčasnom stave v Zariadení pre seniorov v Jarabine 

vypracovanú Mgr. Michalom Filičkom, 

b) odporúča starostke obce osloviť prevádzkovateľov sociálnych služieb o spoluprácu pri 

zabezpečení chodu Zariadenia pre seniorov v Jarabine. 

  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

                                      

                                         

        Ing. Ľuboš Derevjaník  ........................................................ 

 

 

 

 

 

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


