
 

     ZÁPISNICA  z XI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 24.06. 2020 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 

                                       

Ostatní prítomní:     JUDr. Katarína Železníková 

                                   Janka Strenková 

                                   Jana Mytníková 

                                   Andrea Petriľáková 

                                   Ľubomír Tejbus 

                                                                                  

1. Otvorenie  

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

skonštatovala, že sú prítomní 6  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 7 

body 8 – Interpelácie poslancov a bod 9 – Mimoriadne navýšenie rozpočtu ZŠ a MŠ, za 

bodom 12 body 13 - Správa o výsledku kontroly plnenia úloh pri dodržiavaní Zákona č. 

395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach a bod 14 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Jarabina na II. polrok 2020. Starostka obce vyzvala poslancov Obecného 

zastupiteľstva hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ.   

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 146 

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. Mimoriadne navýšenie rozpočtu ZŠ a MŠ 

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

hospodárstva za rok 2019, záverečný účet 

11. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

12. Plnenie rozpočtu k 31. 03. 2020 

13. Správa o výsledku kontroly plnenia úloh pri dodržiavaní Zákona č. 395/2002 Z.z 

o archívoch a registratúrach 

14. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jarabina na II. polrok 2020 

15. Zámer predaja obecného majetku 

16. Rôzne  

 

3. Určenie zapisovateľa   

Starostka obce určila za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Bc. Janku 

Strenkovú. 

 

4. Schválenie overovateľov zápisnice  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Štefan Sýkora a Pavol Janoščík. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 147 

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 volí Štefana Sýkoru a Pavla Janoščíka za overovateľov 

zápisnice.   

  

5. Voľba návrhovej komisie  

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Alena Kovalčíková a PhDr. Zdenka Zavacká. 

    

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 148 

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 Ing. Alenu 

Kovalčíkovú a PhDr. Zdenku Zavackú. 

 

6. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom  

 

Hlavná kontrolórka obce Jarabina JUDr. Katarína Železníková predniesla Správu o plnení 

uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva v Jarabine č. X/2020 zo dňa 

06. 05. 2020. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 149 

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 berie na vedomie Správu o plnení uznesení 

z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva v Jarabine č. X/2020 zo dňa 06. 05. 

2020. 

 

7. Interpelácia občanov_______________________________________________________ 

 

Neboli žiadne. 

 

8. Interpelácie poslancov______________________________________________________ 

 

Neboli žiadne 

 

9. Mimoriadne navýšenie rozpočtu ZŠ a MŠ 

 

Starostka obce navrhla obecnému zastupiteľstvu v Jarabine, aby mimoriadne navýšili 

rozpočet Základnej školy s materskou školou v Jarabine o 6.000,- € rozpočtovým opatrením 

na úhradu záväzkov, ktoré sú po lehote splatnosti.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 150 

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 mimoriadne navýšenie rozpočtu Základnej školy 

s materskou školou v Jarabine o 6.000,- € rozpočtovým opatrením na úhradu záväzkov ZŠ 

s MŠ Jarabina, ktoré sú po lehote splatnosti.  

 

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

hospodárstva za rok 2019, záverečný účet 

 

Vstupnú informáciu k tomuto bodu predložila starostka obce Lívia Kovalčíková. Stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce predložila JUDr. Katarína Železníková. Po prerokovaní 

predloženého materiálu a diskusii poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali o predloženom 

návrhu. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 151 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - neprítomný   

 

a) 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine  berie na vedomie   odborné stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce Jarabina k návrhu záverečného účtu za rok 2019  v zmysle predloženého návrhu. 

 

b)  

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine uznesením č. 151  schvaľuje Záverečný účet obce Jarabina 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

c) 

 Obecné zastupiteľstvo v Jarabine uznesením č. 151 schvaľuje použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 18.684,- €. 

 

11. Rozpočtové opatrenia č. 1/2020 

 

Starostka obce predložila návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2020. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 152 



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 návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 1/2020 v súlade s § 14 zákona ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

zmysle predloženého návrhu. 

 

12. Plnenie rozpočtu k 31. 03. 2020 

 

Starostka obce predložila plnenie rozpočtu k 31.03.2020. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 153 

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  berie na vedomie plnenie rozpočtu k 31.03.2020. 

 

13. Správa o výsledku kontroly plnenia úloh pri dodržiavaní zákona č. 395/2020 Z.z. 

o archívoch a registratúrach 

 

Hlavná kontrolórka obce Jarabina JUDr. Katarína Železníková predložila Stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 154 

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 berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k plneniu  úloh ustanovených osobitnými predpismi pri dodržiavaní zákona č. 395/2002 Z.z. 

o archívoch a registratúre. 

 

 

14. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jarabina na II. polrok 2020 

Hlavná kontrolórka obce Jarabina JUDr.Katarína Železníková predložila Plán kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina na II. polrok 2020.   

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 155 

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 : 

a) 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina na II. polrok 2020 

v zmysle predloženého návrhu, 

 

b) 

poveruje hlavnú kontrolórku obce Jarabina vykonávaním kontrol v zmysle schváleného Plánu 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina na II. polrok 2020. 

 

15. Zámer predaja majetku  

 

15.1.  

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na zrušenie Uznesenia obecného 

zastupiteľstva č.  263 zo dňa 26.06.2018. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 156 

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 ruší uznesenie č. 263 z XXII. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce Jarabina konaného dňa 26.06.2018, ktorým schválilo zámer predaja 

nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien – prípad hodný osobitného zreteľa a to 

nehnuteľnosti  - pozemok v k.ú. Jarabina, a to KN-C parc. č. 386/1 zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 748 m2 v celosti zapísanej na LV č. 1 a to žiadateľovi p. Petrovi 

Knapikovi, bytom 065 45 Hromoš č. 73 v cene po 0,8 €/m2, čo predstavuje sumu  598,40 €. 

 

   

15.2. 

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na zverejnenie zámeru na odpredaj 

nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Jarabina, a to KN-C parc. č. 386/1 zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 748 m2 pod B 1 v celosti, zapísanej na LV č. 1  žiadateľovi Ľubomírovi 

Kičurovi, nar.26.05.1991, bytom Stará Ľubovňa, Mierová 17/1106 v cene po 0,8 €/m2, čo 

predstavuje sumu  598,40 €. 

   

 Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 157 

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 zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti - 

pozemku v k.ú. Jarabina, a to KN-C parc. č. 386/1 Zastávaná plocha a nádvorie vo výmere 

748 m2 pod B 1 v celosti, zapísanej na LV č. 1  žiadateľovi Ľubomírovi Kičurovi, 

nar.26.05.1991, bytom Stará Ľubovňa, Mierová 17/1106 v cene po 0,8 €/m2, čo predstavuje 

sumu  598,40 €. 

 

Pozn. Rokovanie obecného zastupiteľstva opustil poslanec Ing. Ľuboš Derevjaník 

 

16. Rôzne 

 

16.1 

Starostka obce informovala poslancov Obecného zastupiteľstva v Jarabine na základe 

tváromiestnej obhliadky na stavenisku stavby Multimodálna stanica – parkovisko v lokalite 

Straška, že výškové usporiadanie plánovaného objektu je naviazané na niveletu existujúcej 

prístupovej komunikácie k pohrebisku a z titulu odvádzania povrchových vôd do existujúcej 

dažďovej kanalizácie bude stavba veľmi vysoká. Následne navrhla, aby obecné zastupiteľstvo 

schválilo zníženie nivelety prístupovej komunikácie k pohrebisku a rekonštrukciu betónového 

žľabu v krajnici tejto komunikácie. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 158 

za proti zdržali sa 

 



Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný   

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - neprítomný   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje zníženie nivelety prístupovej komunikácie 

k pohrebisku a rekonštrukciu betónového žľabu v krajnici tejto komunikácie. 

 

16.2  

Starostka obce informovala Obecné zastupiteľstvo v Jarabine o nevyhnutnosti riešiť 

odvádzanie povrchových vôd v celom zastavanom území obce z dôvodu eliminácie 

poškodzovania miestnych komunikácií. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 159 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný   

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - neprítomný   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie informáciu starostky obce 

o nevyhnutnosti riešiť odvádzanie povrchových vôd v celom zastavanom území obce 

z dôvodu eliminácie poškodzovania miestnych komunikácií. 

 

16.3. 

V zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jarabine č. 144 zo dňa 6.5.2020 starostka obce 

informovala obecné zastupiteľstvo v Jarabine, že odkomunikovala zámer výstavby garáží 

a parkovacích miest v zmysle Alternatívy č. 4 na parcele KN-C č. 418/4  z pohľadu RUVZ 

voči školskému zariadeniu a navrhla, aby obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na výstavbu garáží a parkovacích miest. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 160 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný   

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - neprítomný   

 



Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie na výstavbu garáží a parkovacích miest na parcele KN-C 418/4. 

 

16.4  

Starostka obce informovala Obecné zastupiteľstvo v Jarabine, že platná legislatíva vyžaduje, 

aby bol areál materskej školy oplotený a uzavretý. Je nevyhnutné, aby sa do budúcnosti 

plánovalo priestorové využitie plôch priľahlých k budove materskej školy vrátane oplotenia 

areálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 161 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný   

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - neprítomný   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine  berie na vedomie informáciu starostky obce o tom, že 

platná legislatíva vyžaduje, aby bol areál materskej školy uzavretý a oplotený. 

 

16.5 

Starostka obce informovala Obecné zastupiteľstvo v Jarabine o písomnej žiadosti Domova 

sociálnych služieb v Legnave o vyjadrenie sa k realizácii zámeru Prešovského samosprávneho 

kraja pre výstavbu dvojdomu, v ktorom sa budú poskytovať sociálne služby komunitného 

charakteru. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostke obce vydať negatívne vyjadrenie 

k plánovanému u zámeru. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 162 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný   

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - neprítomný   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine odporúča starostke obce, aby vydala negatívne vyjadrenie 

k plánovanému zámeru Prešovského samosprávneho kraja pre výstavbu dvojdomu, v ktorom 

sa budú poskytovať sociálne služby komunitného charakteru. 

 

16.6 

Starostka obce informovala Obecné zastupiteľstvo v Jarabine o nevyhnutnej potrebe 

zadefinovať lokalitu pre zriadenie / vybudovanie zberného dvora a kompostoviska, 



a požiadala poslancov obecného zastupiteľstva navrhnúť vhodnú lokalitu na využitie pre tento 

účel. 

 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 163 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný   

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - neprítomný   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie informáciu starostky obce 

o nevyhnutnosti nájsť vhodnú lokalitu na zriadenie / vybudovanie zberného dvora 

a kompostoviska. 

 

16.7 

Starostka obce informovala Obecné zastupiteľstvo v Jarabine o pridelenej dotácii v rámci 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pre projekt  Tvorivé dielne v obci 

Jarabina zameraný na jarabinskú výšivku a snovanie osnovy na krosná. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 164 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný   

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - neprítomný   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie informáciu starostky obce o pridelenej 

dotácii na projekt Tvorivé dielne v obci Jarabina. 

 

16.8  

Starostka obce v krátkosti informovala Obecné zastupiteľstvo v Jarabine o činnosti obecného 

úradu: 

Prebieha príprava pre rekonštrukciu kamerového systému, bola vykonaná kontrola požiarnej 

ochrany vo všetkých obecných budovách. Obec zrealizovala protipovodňové opatrenia – 

vyčistenie rigolov a koryta potoka Malý Lipník. Na multifunkčnom ihrisku v areály ZŠ s MŠ 

budú nainštalované nové siete. Na základe zaslanej žiadosti, bude obci Jarabina darované 

osobné vozidlo Škoda Octavia. Prebieha príprava výstavby dobudovania kanalizačnej siete – 

práce sú plánované na august 2020.  

 



Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 165 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný   

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - neprítomný   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie informáciu starostky obce o činnosti 

obecného úradu. 

 

16.9  

Starostka obce v informovala Obecné zastupiteľstvo v Jarabine o začatom správnom konaní 

dňa 02.06.2020 vo veci dlhodobých problémov p. Paňkovej so znečisťovaním pozemku, 

domu, priľahlých objektov a ich devastácie. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 166 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný   

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - neprítomný   

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine poveruje hlavnú kontrolórku obce Jarabina JUDr. Katarínu 

Železníkovú vybavením podnetu vo veci dlhodobých problémov so znečisťovaním pozemku , 

domu, priľahlých objektov a ich devastácie v konaní začatým dňa 02.06. 2020. 

 

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

 

 

 

Overovatelia zápisnice:         ........................................................ 

                                      

                                         

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

 

 

 

 

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


