
 

     ZÁPISNICA  zo XVII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 10.02.2021 Per rollam v Jarabine 
 

Prítomní podľa hlasovacích korešpondenčných lístkov:             

  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 

                                   JUDr. Katarína Železníková 

    

                                   

                                    

                                 

                                                                                  

1. Otvorenie  

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

skonštatovala, že sú prítomní 7 poslanci zo siedmich a Obecné zastupiteľstvo v Jarabine je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou per rollam 

podľa §30 f ods. 3, ods. 4, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

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: 222 

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. Schválenie overovateľov zápisnice. 

4. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom. 

5. Odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce – pozemok parcela č. KN-C 241/2 za kúpnu 

cenu 831.--€. 

6. Rôzne. 

 

3. Schválenie overovateľov zápisnice  

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

                                                                

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 223 

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 volí Ing. Ľuboša Derevjaníka a Ing. Alenu Kovalčíkovú za 

overovateľov zápisnice.   

  

4. 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. XVI/2020 zo dňa 16.12. 

2020.  Kontrolórka obce skonštatovala časť uznesení z posledného obecného zastupiteľstva 

bolo splnených. Niektoré uznesenia sú v štádiu prípravy. 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 224 

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, že časť prijatých uznesení z posledného 

obecného zastupiteľstva bolo splnených. Niektoré uznesenia sú pre krátkosť času ešte v 

realizácii.  

 



5. Odkúpenie nehnuteľnosti –pozemku KN-C parc. č. 241/2 v k.ú. Jarabina na účely 

zriadenia oddychovej zóny od vlastníka Slovenskej republiky do majetku obce Jarabina 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli informovaní o odkúpení pozemku vo vlastníctve 

Slovenskej republiky parcela č. KN-C 241/2, k.ú. Jarabina, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 871 m2 zapísaná na LV č. 1165 za kúpnu cenu 831,-€ z dôvodu využitia pre 

verejnoprospešné účely, na zriadenie oddychovej zóny. Poplatky súvisiace s vkladom do 

katastra uhradí kupujúci. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 225 

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 po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje: 

odkúpenie pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky parcela č. KN-C 241/2, k.ú. Jarabina, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 871m2 zapísaná na LV č. 1165 za kúpnu cenu 831,-€ 

z dôvodu využitia pre verejnoprospešné účely, na zriadenie oddychovej zóny. Poplatky 

súvisiace s vkladom do katastra uhradí kupujúci. 

6. Rôzne. 

 

 

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

 

 

 

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

                                         

 

                     Ing. Alena Kovalčíková  .......................................................                   

 

 

 

 

 

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


