ZÁPISNICA z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 23.09. 2020 na Obecnom úrade v Jarabine
Prítomní:

Ostatní prítomní:

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A., starostka obce
Ing. Ľuboš Derevjaník
Štefan Sýkora
Pavol Janoščík
Ing. Alena Kovalčíková
Mgr. Stanislava Vidová
Janka Strenková
Ľubomír Tejbus
Mgr. Valéria Beňová
Bc. Michaela Kmečová

1. Otvorenie
Zasadnutie OZ v Jarabine otvorila a viedla starostka obce Lívia Kovalčíková, ktorá
skonštatovala, že sú prítomní 4 poslanci zo siedmich a Obecné zastupiteľstvo v Jarabine je
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Schválenie programu zasadnutia
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol oficiálne zverejnený v zákonom stanovenom
časovom rozpätí a poslancom vopred doručený spolu s pozvánkou. Starostka obce navrhla
doplniť za bodom 11 bod 12 – Správa o hospodárení v obecných lesoch Jarabina. Starostka
obce vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva hlasovať o návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 174
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 schvaľuje program zasadnutia nasledovne:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Určenie zapisovateľa.
Schválenie overovateľov zápisnice.
Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom.
Interpelácia občanov.
Interpelácie poslancov.
VZN 3/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované v Zariadení pre seniorov Jarabina
č. 212 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina.
9. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu SR pre Obec Jarabina
na kompenzáciu výpadku príjmov dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 (vrátane
Stanoviska hlavnej kontrolórky).
10. Prerokovanie škodovej udalosti na nehnuteľnosti č. 181.
11. Obecné kompostovisko.
12. Správa o hospodárení v obecných lesoch Jarabina.
13. Odstúpenie od zmluvy o NFP – Program rozvoja vidieka SR 2014-2020, Výzva č.
14/PRV/2015, názov Projektu – Turistický náučný chodník Bradlá nad Jarabinou
14. Realizácia projektu „Rôzne podoby vody – Rabčiansky soľanka a Jarabinský prielom ako
prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia“.
15. Odpredaj nehnuteľnosti v majetku obce.
16. Písomné žiadosti.
17. Rôzne.
3. Určenie zapisovateľa
Starostka obce určila za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Bc. Janku
Strenkovú.
4. Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí
Sýkora.
.

Ing.

Alena

Kovalčíková

a Štefan

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 175
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 volí Ing. Alenu Kovalčíkovú a Štefana Sýkoru za
overovateľov zápisnice.
5. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom
Starostka obce Jarabina predniesla Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania
Obecného zastupiteľstva v Jarabine č. XII/2020 zo dňa 06. 08. 2020.

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 176
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
z predchádzajúceho zastupiteľstva.

berie

-

-

-

-

na

vedomie

Správu

o plnení

uznesení

6. Interpelácia občanov
Mgr. Valéria Beňová uviedla, že svoju interpeláciu súvisiacu s bodom 14. schváleného
programu prednesie pri tomto bode.
7. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne.
8. VZN 3/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované v Zariadení pre seniorov
Jarabina č. 212 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina
Poslancom obecného zastupiteľstva bol v dostatočnom časovom rozpätí doručený návrh
Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2020 o úhradách za sociálne služby. Po prerokovaní
návrhu, starostka obce vyzvala poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva pristúpil p. Pavol Janoščík.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 177
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 :
a) schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2020 o úhradách za sociálne služby
poskytované v Zariadení pre seniorov Jarabina v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Jarabina v zmysle predloženého návrhu,
b) ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o úhradách za sociálne služby
poskytované v Zariadení pre seniorov Jarabina v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Jarabina.

9. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu SR pre Obec
Jarabina na kompenzáciu výpadku príjmov dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
(vrátane stanoviska hlavnej kontrolórky)
Starostka obce predniesla poslancom obecného zastupiteľstva návrh na prijatie návratnej
finančnej výpomoci a Stanovisko hlavnej kontrolórky k podmienkam na prijatie návratnej
finančnej pomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 178
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:
a) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k prevereniu podmienok na prijatie
návratnej finančnej pomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020,
b) schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci v celkovej sume 18.400.—
eur(slovom: osemnásťtisícštyristo eur) na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19.
10. Prerokovanie škodovej udalosti na nehnuteľnosti č. 181
10.1
Starostka obce informovala Obecné zastupiteľstvo v Jarabine o písomnom Ohlásení hroziacej
škody na nehnuteľnosti Jarabina č. 181, ktorú písomne predložil spoluvlastník nehnuteľnosti p.
JUDr. Justína Lajčáková. Obec Jarabina sa k ohláseniu písomne vyjadrila listom č. J-2020/197OcÚ-002.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 179
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 berie na vedomie informáciu o nehnuteľnosti Jarabina č. 181.
10.2
Starostka obce navrhla ukončiť nájomný vzťah s prenajímateľmi p. Annou Derevianikovou a p.
JUDr. Justínou Lajčákovou na základe nájomnej zmluvy zo dna 05. 09. 2016.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 180
za
proti
zdržali sa
Ing. Ľuboš Derevjaník
Štefan Sýkora
PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná
Pavol Janoščík
Ing. Alena Kovalčíková
Jozef Kormaník - neprítomný

-

-

-

Mgr. Stanislava Vidová

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje ukončiť nájomný vzťah s prenajímateľmi p.
Annou Derevianikovou a p. JUDr. Justínou Lajčákovou na základe nájomnej zmluvy zo dňa
05. 09.2016.
11. Obecné kompostovisko
Starostka obce navrhla Obecnému zastupiteľstvu v Jarabine zriadiť obecné kompostovisko na
parcele KN-E 1575.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 181
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 schvaľuje vytvorenie obecného kompostoviska na parcele
KN-E 1575 a vypracovanie projektovej dokumentácie.
12. Správa o hospodárení v Obecných lesoch Jarabina
Odborný lesný hospodár p. Ľubomír Tejbus predniesol správu o hospodárení v Obecných
lesoch Jarabina za rok 2019 a prvý polrok 2020.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 182
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 berie na vedomie Správu o hospodárení v Obecných lesoch
Jarabina za rok 2019 a prvý polrok 2020.
13. Odstúpenie od zmluvy o NFP – Program rozvoja vidieka SR 2014-2020, Výzva č.
14/PRV/2015, názov Projektu – Turistický náučný chodník Bradlá nad Jarabinou
Starostka obce navrhla Obecnému zastupiteľstvu v Jarabine schváliť odstúpenie od Zmluvy o
poskytnutí NFP č. 075PO140010 pre projekt Bradlá nad Jarabinou, vzhľadom na to, že
v zmysle dodávateľských zmlúv dodávatelia predložili návrh na dodatky s cca 30% navýšením
ceny diela. Obec Jarabina nie je schopná takéto navýšenie financovať z vlastného rozpočtu.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 183
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 v súlade s čl. 17 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré
boli prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP č. 075PO140010, schvaľuje mimoriadne
ukončenie zmluvného vzťahu, a zároveň poveruje starostku obce, aby požiadala
Pôdohospodársku platobnú agentúru ako poskytovateľa NFP o vypracovanie Dohody o
ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. 075PO140010".
14. Realizácia projektu „Rôzne podoby vody – Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom
ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia“
Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o priebehu prác na projekte, o vypracovanej
projektovej dokumentácii – Zmena PD SO-01 a SO-03. Obec Jarabina pripravila a predložila
žiadosť o navýšenie čerpania nenávratných zdrojov, vzhľadom na nevyhnutnosť ponížiť
niveletu na SO-01 a predĺženie schodiska na SO-03.
Pani Mgr. Valéria Beňová interpelovala riešenie SO-03 Sprístupnenie Jarabinského prielomu.
Chodník, ktorý bol zrealizovaný uviedla nie je vhodný do prírodného prostredia, k tomu taktiež
predložila žiadosť o sprístupnenie informácii v zmysle zákona 211/2000 Z.z, na ktorú jej
Obecný úrad v Jarabine neodpovedal. Starostka obce uviedla, že došlo k chybe

v technologickom procese pre realizácii stavebných prác. Nesprávne prevedené práce boli
odstránené. Na žiadosť p. Mgr. Beňovej obecný úrad odpovedal v zákonom stanovenej lehote.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 184
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 berie na vedomie informáciu o realizácii projektu „Rôzne
podoby vody – Rabčiansky soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva
poľsko-slovenského pohraničia“, vypracovanie zmeny projektovej dokumentácie a predloženie
žiadosti o navýšenie rozpočtu projektu.
15. Odpredaj nehnuteľnosti v majetku obce
15.1
Poslanci OZ boli informovaní o Žiadosti zo dňa 04.08. 2020 o odkúpenie pozemku.
Žiadateľkou je p. Mgr. Stanislava Vidová, bytom 065 31 Jarabina č. 301. Jedná sa o pozemok
nachádzajúci sa na parcele KNE č. 2088 orná pôda o výmere 119 m2 pod B3 v podiele
260/5760, čo predstavuje výmeru 5,37 m2 zapísané na LV č. 2251 a pozemku nachádzajúceho
sa na parcele v KNE . č. 2083 orná pôda o výmere 85 m2 pod B3 v podiele 5/64, čo
predstavuje výmeru 6,64 m2 zapísané na LV. Č 1505 za celkovú cenu 80. € na základe
písomnej žiadosti p. Mgr, Stanislave Vidovej. Zámer odpredaja bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva č. 172 zo dňa 06. 08.2020 a zverejnený na úradnej tabuli.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 185
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 po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:
a) odpredaj nehnuteľnosti a to - pozemok v k. ú. Jarabina, KNE parc. č. 2088 orná
pôda vo výmere 119 m2 pod B3 v podiele 260/5760, čo predstavuje výmeru 5,37
m2 zapísané na LV č. 2251 a nehnuteľnosti – pozemok v k. ú. Jarabina, a to na
KNE parc. č. 2083 orná pôda vo výmere 85 m2 pod B3 v podiele 5/64, čo

predstavuje výmeru 6,64 m2 zapísané na LV č. 1505, a to žiadateľke Mgr.
Stanislave Vidovej, rod. Saloňovej, nar. 12.03.1966, bytom 065 31 Jarabina č. 301
v celkovej cene 80 €, v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien – prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
b) uzatvorenie kúpnej zmluvy so žiadateľkou Mgr. Stanislavou Vidovou, bytom 065
31 Jarabina č. 301.
Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení zmien: Predmetný pozemok je umiestnený pri rodinnom dome
žiadateľky, ktorá má záujem tento pozemok využívať na parkovanie motorového vozidla.
Predmetný pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, je svahovitý, v blízkosti vodného
toku, pre obec nevyužiteľný a na údržbu ekonomicky náročný.
15.2
Starostka obce predložila návrh na odpredaj pozemku v majetku obce v zmysle žiadosti p.
Ľubomíra Kičuru, bytom Mierová 17/1106, 064 21 Stará Ľubovňa. Jedná sa o pozemok
nachádzajúci sa v k. ú. Obce Jarabina na parcele KN-C č. 386/1 zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 748 m2 v celosti zapísanej na LV č. 1. Zámer odpredaja bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva č. 157 zo dňa 24. 06.2020 a zverejnený na úradnej tabuli.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 186
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 po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje :
a) odpredaj nehnuteľnosti – pozemok v k. ú. Jarabina, a to KN-C parc. č. 386/1,
zapísanej na LV č. 1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 748 m2 v celosti, a to
žiadateľovi p. Ľubomírovi Kičurovi, rod. Kičurovi, nar. 26. 05. 1991, bytom Mierová
17/1106, 064 21 Stará Ľubovňa v cene po 0,8 €/m2, čo predstavuje sumu 598,40 e,
v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších
zmien – prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodlo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
b) uzatvorenie kúpnej zmluvy,
c)zriadenie predkupného práva na dobu neurčitú ako vecného práva v prospech obce
Jarabina, Jarabina 58, IČO: 00329932 na predávanú nehnuteľnosť, a to pozemok v k. ú.
Jarabina, a to KN-C parc. č. 386/1 Zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 748 m2
v celosti zapísanej na LV č. 1.

Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle §ía, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien : Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, je
svahovitý v blízkosti vodného toku a pre obec na údržbu ekonomicky náročný.
16. Písomné žiadosti
16.1
Starostka obce informovala Obecné zastupiteľstvo v Jarabine o písomnej žiadosti o navýšenie
rozpočtu, ktorú predložila Základná škola s materskou školou v Jarabine dňa 22.09. 2020.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál. Starostka obce informovala
o písomných žiadostiach adresovaných ZŠ s MŠ Jarabina, v ktorých zriaďovateľ požiadal
o predloženie informácii o nákladoch a skutočnom čerpaní rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo po
predložení požadovaných písomností zvolá zasadnutie finančnej komisie obecného
zastupiteľstva, ktorá zanalyzuje finančné možnosti zriaďovateľa.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 187
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:
a) berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ Jarabina,
b) po predložení požadovaných dokumentov zvolá finančnú komisiu a prerokuje
žiadosť ZŠ s MŠ Jarabina na navýšenie rozpočtu.
16.2
Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo v Jarabine o záujme p. Ing. Ľubomíry
Wünschovej Lajčákovej, bytom Jarabina č. 216 vysporiadať majetkoprávne pozemok vo dvore
pri rodinnom dome Jarabina č. 216. Časť oploteného pozemku o výmere cca 494m2 je vo
vlastníctve obce Jarabina. P. Ing. Wünschová Lajčáková predložila návrh na zámenu
pozemkov. Ponúkané pozemky sú v podielovom vlastníctve v rôznych lokalitách k.ú Jarabina.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu hlasovalo.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 186
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 :
a)berie na vedomie žiadosť p. Ing. Ľubomíry Wünschovej Lajčákovej, bytom Jarabina
č. 216 vysporiadať majetkoprávne pozemok vo dvore pri rodinnom dome Jarabina č.
216,
b) odporúča žiadateľke predložiť iný návrh na vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov
a to odkúpením alebo výmenou za iné, pre obec Jarabina využiteľné pozemky.
17. Rôzne
17.1
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu v Jarabine zástavbovú štúdiu pre výstavbu
radových garáží na par. č. 418/4, ktorú vypracoval projektant p. Ing. Havaš.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 189
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 schválilo zástavbovú štúdiu pre výstavbu radových garáží na
par. č. 418/4 a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
17.2
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o rokovaní vo
veci predžalobnej upomienke a návrhu na mimosúdne vyriešenie sporu, o odvádzaní
odpadových vôd z obce Jarabina do ČOV Stará Ľubovňa cez potrubie vo vlastníctve spol.
Denevy s.r.o. Starostka obce a právny zástupca obce Jarabina budú pokračovať v jednaniach
s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie PVS, a.s. a vlastníkom infraštruktúry.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 190
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 berie na vedomie informáciu o postupe v súvislosti s
predžalobnou upomienkou a návrhu na mimosúdne vyriešenie sporu, o odvádzaní odpadových
vôd z obce Jarabina do ČOV Stará Ľubovňa cez potrubie vo vlastníctve spol. Denevy s.r.o.
17.3
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o Rozhodnutí Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – sekcia pozemkových úprav – odbor
riadenia štátnej správy pozemkových úprav, ktoré zamietlo odvolanie Obce Jarabina voči
Rozhodnutiu o pozemkových úpravách, ktorým obec Jarabina žiadal vytvoriť parcelu, ktorá
zabezpečí prístup ku kaplnke v Háji.
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 191
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 berie na vedomie informáciu o Rozhodnutí Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – sekcia pozemkových úprav – odbor
riadenia štátnej správy pozemkových úprav, ktorým zamietlo odvolanie obce Jarabina.
V závere zasadnutia starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

Overovatelia zápisnice:

Starostka obce:

Ing. Alena Kovalčíková

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

Štefan Sýkora

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

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.

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

