
 

     ZÁPISNICA  zo XIV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 21. 10. 2020 na Obecnom  úrade v Jarabine 
 

Prítomní:              Lívia Kovalčíková, B.S.B.A., starostka obce 

                                    Ing. Ľuboš Derevjaník 

              Štefan Sýkora 

   Ing. Alena Kovalčíková 

                                    Mgr. Stanislava Vidová 

                                       

Ostatní prítomní:    JUDr. Katarína Železníková 

                                  Janka Strenková 

                                  PhDr. Žaneta Štefaniková 

                                    

                                 

                                                                                  

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.  

 

V úvode starostka obce poďakovala členom DHZ – Pavol Janoščík, Štefan Sýkora ml., Štefan 

Sýkora st., Jozef Kormaník, Rastislav Derevjaník, Ivan Petrík, Jozef Ňaňko a ďalším hasičom 

z radov mladších hasičov, ktorí pomáhali pri stavebných prácach na požiarnej zbrojnici. 

 

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 vyzvala 

poslancov obecného zastupiteľstva hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.   

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 192 

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. Určenie zapisovateľa. 

4. Schválenie overovateľov zápisnice.  

5. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom. 

6. Interpelácia občanov. 

7. Interpelácie poslancov. 

8. Spoločný školská úrad 

9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ Jarabina. 

10. Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti – pozemku KN-E parc. č. 7669/100 

a pozemku KN-E parc. č. 4204/100 v k. ú. Jarabina na základe žiadosti Ing. Štefana 

Malasta. 

11. Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti – pozemku KN-C parc. č. 364/5 v k. ú. 

Jarabina na základe žiadosti Ing. Bronislavy Kandráčovej a Jaroslava Jendrichovského. 

12. Rôzne. 

 

3. Určenie zapisovateľa   

Starostka obce určila za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Bc. Janku 

Strenkovú. 

 

4. Schválenie overovateľov zápisnice  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Ľuboš Derevjaník a Mgr. Stanislava Vidová.                                                              

.                                                                

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 193 

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. Ľuboša Derevjaníka a Mgr. Stanislavu Vidovú              

za overovateľov zápisnice.   

 

  

5. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla Správu o plnení uznesení 

z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva v Jarabine č. XIII/2020 zo dňa 23. 09. 

2020.  Hlavná kontrolórka obce Jarabina JUDr. Katarína Železníková skonštatovala, že časť 

prijatých uznesení z posledného obecného zastupiteľstva bolo splnených. Niektoré uznesenia 

sú pre krátkosť ešte v realizácii. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 194 

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 berie na vedomie Správu o plnení uznesení 

z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

 

6. Interpelácia občanov 

Neboli žiadne.  

 

7. Interpelácie poslancov 

Neboli žiadne. 

 

8. Spoločný školský úrad 

Starostka obce poslancom predniesla návrh na ukončenie členstva v Spoločnom školskom úrade 

Hniezdnom  a uzatvorenie zmluvy so Spoločným školským úradom v Ľubotíne. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 195 

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 : 

a) schvaľuje  odstúpenie od Zmluvy o pristúpení Obce Jarabina ku Školskému úradu 

Hniezdne k 31. 10. 2020, 

b) schvaľuje pristúpenie Obec Jarabina ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín       

      a Zmluvu o pristúpení Obce Jarabina ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín            

      05/10/2020/šú od 01.11.2020. 

 

9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ Jarabina 

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 2019/2020. 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 uznesenia obecného zastupiteľstva: 196 

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 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ 

v Jarabine za školský rok 2019/2020. 

 

10. Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti – pozemku KN-E parc.č. 7669/100 

a pozemku KN-E parc. č 4204/100 v k. ú Jarabina na základe žiadosti Ing. Štefana 

Malasta. 

Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o nedostatočnom počte 

poslancov na schválenie zverejnenia zámeru odpredaja nehnuteľnosti – pozemku KN-E parc. 

č. 7669/100 a pozemku KN-E parc. č. 4204/100 v k. ú. Jarabina. 

 

11. Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti – pozemku KNC parc. č. 364/5 v k. ú. 

Jarabina na základe žiadosti Ing. Bronislavy Kandráčovej a Jaroslava Jendrichovského. 

Starostka obce  informovala poslancov obecného  zastupiteľstva o nedostatočnom počte 

poslancov na schválenie zverejnenia zámeru odpredaja nehnuteľnosti – pozemku KN-C parc. 

č. 364/5 v k. ú. Jarabina.  

 

12. Rôzne 

Starostka obce Jarabina informovala poslancov obecného zastupiteľstva o rozhodnutí 

Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Pani Anna Derevianíková podala dňa 06. 07. 

2020 odvolanie proti rozhodnutiu č. 177 zo dňa 28. 05. 2020, ktorým jej bola vyrubená daň 

z nehnuteľnosti na rok 2020. Po preskúmaní odvolania Finančné riaditeľstvo Slovenskej 

republiky potvrdilo rozhodnutie č. 177 zo dňa 28. 05 2020  obce Jarabina o vyrubení dane 

z nehnuteľnosti na rok 2020 v sume 47,49 €, slovom štyridsaťsedem eur štyridsaťdeväť 

eurocentov, daňovému subjektu Anna Derevianíková, Jarabina 182, 065 31 Jarabina ako vecne 

správne. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 197 

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 berie na vedomie rozhodnutie Finančného riaditeľstva 

Slovenskej republiky. 

 

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

 

 

 

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

                                         

 

              Mgr. Stanislava Vidová         ........................................................                      

 

 

 

 

 

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


