
 

     ZÁPISNICA  z XVIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 21.04.2021 v Jarabine 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny:             

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

                                    Ing. Ľuboš Derevjaník 

              Štefan Sýkora 

   PhDr. Zdenka Zavacká 

                                    Pavol Janoščík 

   Ing. Alena Kovalčíková 

                                    Mgr. Stanislava Vidová 

                                   JUDr. Katarína Železníková 

   JUDr. Maroš Zima 

   Pavol Sitár  

                                                                                                                                                                             

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. Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou podľa §13 ods. 

4, písm. a) 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: 226 

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. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom. 

6. Interpelácie poslancov. 

7. Návrh VZN č. 3/2021  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území obce Jarabina. 

8. Návrh VZN č. 4/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe úhrady za poskytovanú 

opatrovateľskú službu na území obce Jarabina. 

9. Smernica o vodách. 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. 

11. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti. 

12. Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Jarabina - rozpočtové opatrenia č. 1. 

13. IBV – Kúpalisko – cesta. 

14. Zriadenie vecného bremena pre Vodohospodársky podnik – Jarabinský prielom. 

15. Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti KN na základe žiadosti Plavucha-

Plavuchová. 

16. Rôzne.  

 

3. Určenie zapisovateľa  

 

Za zapisovateľa OZ č. XVIII/2021 v Jarabine bola určená starostka Lívia Kovalčíková.                                                        

                                                                

4. Schválenie overovateľov zápisnice  

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Štefan Sýkora a Pavol Janoščík.                                                        

                                                                

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 227 

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 určených overovateľov zápisnice a to 

Štefana Sýkoru a Pavla Janoščíka.   

 

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. XVII/2020 zo dňa 

10.02.2021. Kontrolórka obce skonštatovala časť uznesení z posledného obecného 

zastupiteľstva bolo splnených. Niektoré uznesenia sú v štádiu prípravy. 

 

 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 228 

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 kontrole plnenia uznesení 

prijatých obecným zastupiteľstvom. 

 

6. Interpelácia poslancov 

V bode interpelácia poslancov vystúpil poslanec Pavol Janoščík ohľadom obáv obyvateľov 

obce v súvislosti s obyvateľom M.B. Starostka obce informovala, že záležitosť ohľadom M.B. 

rieši s kompetentnými orgánmi. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 229 

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 interpeláciu poslanca Pavla Janoščíka 

ohľadom p. M.B. 

7. Návrh VZN č. 3/2021  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Jarabina. 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla návrh VZN č. 3/2021 o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jarabina.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 230 

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 predložený  návrh VZN č. 3/2021 o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jarabina. 

8. Návrh VZN č. 4/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe úhrady za 

poskytovanú opatrovateľskú službu na území obce Jarabina. 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla návrh VZN č. 4/2021 o poskytovaní 

sociálnych služieb a o spôsobe úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu na území obce 

Jarabina. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 231 

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: 

a)  predložený návrh VZN č. 4/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe úhrady za 

poskytovanú opatrovateľskú službu na území obce Jarabina. 

b) ruší VZN č. 3/2020 z 23.09.2020. 

9. Smernica o vodách 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla návrh Smernice o vodách na území 

obce Jarabina.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 232 

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 predloženú Smernicu o vodách. 

 



10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021. 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Jarabina na I. polrok 2021.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 233 

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 plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Jarabina na I. polrok 2021. 

11. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla Správu hlavnej kontrolórky obce 

Jarabina o kontrolnej činnosti za rok 2020.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 234 

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 hlavnej kontrolórky obce Jarabina 

o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

12. Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Jarabina - rozpočtové opatrenia č. 1. 

Starostka obce predložila návrh na navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Jarabina, na žiadosť ZŠ s MŠ 

Jarabina,  rozpočtovým opatrením č. 1 podľa predloženého materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 235 

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 navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Jarabina – rozpočtové 

opatrenie č. 1 podľa predloženého materiálu. 

13. IBV – Kúpalisko – cesta. 

Zástupca JUDr. Maroš Zima a obyvateľ Pavol Sitár predložili OZ v Jarabine podnet 

o mimosúdnej dohode na dobudovanie cesty v lokalite IBV – Kúpalisko. OZ v Jarabine 

prerokovalo ich podnet na dobudovanie miestnej komunikácie v súlade s podmienkami 

uvedených v kúpnej zmluve. 

Starostka obce informovala, že obec Jarabina má naplánovanú v rozpočte na rok 2021 realizáciu 

predmetnej miestnej komunikácie. Dobudovanie miestnej komunikácie si však vyžaduje vyššie 

finančné prostriedky. Z toho dôvodu bude výstavba miestnej komunikácie realizovaná 

etapovite v nasledujúcich rokoch. Preto je nutné v rozpočte na ďalšie roky zahrnúť do rozpočtu 

aj položku – realizácia vybudovania miestnej komunikácie v lokalite IBV – Kúpalisko. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 236 

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 informáciu o doručenej mimosúdnej 

dohode na vysporiadanie cesty v lokalite IBV - Kúpalisko. 

14. Zriadenie vecného bremena pre Vodohospodársky podnik – Jarabinský prielom. 

Starostka obce predložila OZ v Jarabine žiadosť obce Jarabina o zriadenie vecného bremena 

podľa §50a a §151n a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 724/2018-KE 

na časti nehnuteľnosti- pozemku s p. č. KN-C 852, s celkovou výmerou 55129 m2, druh 

pozemku vodné plochy, podiel 1/1, LV č. 404 v k. ú. Jarabina vo vlastníctve Slovenskej 

republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.,  Radničné námestie 8, 969 

55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047 na účely umiestnenia, uloženia, užívania 

a prevádzkovania stavby: „Rôzne podoby vody – Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako 

prvky prírodného dedičstva Poľsko – slovenského pohraničia“ – objekt: „SO 03 Sprístupnenie 

Jarabinského prielomu“ v prospech Obce Jarabina, Jarabina 58, 065 31 Jarabina, IČO: 

00 329 932. 

 

 

 

 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 237 

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 zriadenie vecného bremena podľa §50a a §151n 

a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle 

Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 724/2018-KE na časti nehnuteľnosti- 

pozemku s p. č. KN-C 852, s celkovou výmerou 55129 m2, druh pozemku vodné plochy, podiel 

1/1, LV č. 404 v k. ú. Jarabina vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š. p.,  Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 

36 022 047 v zmysle geometrického plánu č. 34/2021 zo dňa 11.03.2021 vyhotoveným 

geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, úradne overeným 

Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. G1-143/2021 zo dňa 

12.04.2021  na účely umiestnenia, uloženia, užívania a prevádzkovania stavby: „Rôzne podoby 

vody – Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva Poľsko – 

slovenského pohraničia“ – objekt: „SO 03 Sprístupnenie Jarabinského prielomu“ v prospech 

Obce Jarabina, Jarabina 58, 065 31 Jarabina, IČO: 00 329 932. 

 

15. Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti KN na základe žiadosti Plavucha-

Plavuchová. 

Starostka obce predložila na rokovanie OZ v Jarabine žiadosť p. Plavuchu s manž. o odkúpenie 

časti nehnuteľnosti do BSM a to časť pozemku EKN 7717/106, vodná plocha s výmerou cca 

80 m2, LV č. 1440 v k. ú. Jarabina na účely zriadenia prístupu k pozemku. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 238 

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 „zámer“ odpredaja časti nehnuteľnosti podľa 

zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného 

zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom Ľubomírovi Plavuchovi, rod. 

Plavuchovi, nar. 06.01.1963, občanovi SR, s manž. Ľubomírou Plavuchovou, rod. Lešigovou, 

nar. 09.10.1962, občiankou SR, obaja trvale bytom Školská 1604/5, 962 05 Hriňová, a to časť 



pozemku s p. č. EKN 7717/106, vodná plocha s výmerou cca 80 m², podiel 1/1, LV č. 1440 v k. 

ú. Jarabina na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 8,--€/m2. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaná časť pozemku je priľahlá k pozemku vo vlastníctve 

žiadateľov zapísanému na LV č. 2685 v k. ú. Jarabina a bude využitá na účely zriadenia prístupu 

k pozemku vo vlastníctve žiadateľov. 

Rôzne. 

 

1. Starostka obce predložila OZ v Jarabine žiadosť o poskytnutie náhrady platu starostke obce 

v Jarabine Lívii Kovalčíkovej za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 37,5 dní a to v mzde za 

11/2020 vo výške 22,5 dní za kalendárny rok 2019 a v 01/2021 vo výške 15 dní za kalendárny 

rok 2020.    

                                                                                                                                         

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 239 

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 poskytnutie náhrady platu starostke obce 

v Jarabine p. Lívii Kovalčíkovej za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 37,5 dní za rok 2019 

a 2020. 

2. Starostka obce predložila OZ v Jarabine žiadosť o schválenie spotreby dreva z lesného 

hospodárstva obce pre spotrebu obce v objeme 12 m3. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 240 

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 použitie drevnej hmoty v objeme 12 m3 pre 

potreby obce Jarabina zo spotreby dreva lesného hospodárstva obce Jarabina. 



3. Starostka obce informovala OZ v Jarabine o schválenej dotácii v zmysle zmluvy s Úradom 

vlády na obnovu vojnových hrobov vo výške 6000,--€. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 241 

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 informáciu o schválenej dotácii v zmysle 

zmluvy s Úradom vlády na obnovu vojnových hrobov vo výške 6000,--€. 

4. Kontrolórka obce informovala OZ v Jarabine o zápise spoločnosti LAN, s.r.o., do 

obchodného registra k 01.04.2021. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 242 

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 informáciu o zápise spoločnosti LAN, 

s.r.o., do obchodného registra k 01.04.2021. 

5. Starostka obce informovala OZ v Jarabine, že dňa 21.4.2021 bola vykonaná obhliadka 

priestorov súčasného ZPS Jarabina zo strany RÚVZ, kde boli konštatované viaceré 

nezrovnalosti – kríženie viacerých prúdov. K predmetnej veci bude ešte zvolané pracovné 

stretnutie OZ v Jarabine. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 243 

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 informáciu o vykonaní obhliadky priestorov 

súčasného ZPS Jarabina zo strany RÚVZ. 

6. Starostka obce informovala OZ v Jarabine o právoplatnosti Rozsudku Krajského súdu vo 

veci určenia vlastníckeho práva k pozemkom v lokalite IBV – Kúpalisko. Rozsudok je 

právoplatný, nakoľko sa protistrana neodvolala. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 244 

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 informáciu o právoplatnosti Rozsudku 

Krajského súdu vo veci určenia vlastníckeho práva k pozemkom v lokalite IBV – Kúpalisko. 

7. OZ v Jarabine prerokovalo zámer výstavby rodinného domu investora p. Šebra. Po 

predložení vizualizácie projektovej dokumentácie rodinného domu, OZ v Jarabine nemá 

námietky voči stavebnému zámeru investor. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 245 

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 zámer výstavby rodinného domu investora 

p. Šebra po predložení vizualizácie projektovej dokumentácie rodinného domu bez námietok. 

8. Starostka obce informovala OZ v Jarabine o písomnej komunikácii p. Kormaníka zo dňa 

17.02.2021 vo veci „Rozpad oporného múru za RD č. 59“. K problematike rozpadnutého 

oporného múru p. Kormaníka sa vyjadrila hlavná kontrolórka obce, ktorá uviedla, že Obec 

Jarabina musí pri používaní výdavkov obce postupovať v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z.z. 



o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Štruktúra výdavkov obce je založená na 

dodržiavaní zásady priority úhrady niektorých výdavkov pred úhradou iných výdavkov. 

Za najdôležitejšiu úhradu výdavkov z hľadiska priority sa považuje úhrada záväzkov obce 

vyplývajúcich zo zákonov v nasledovnom poradí: zákonné povinnosti, výdavky na výkon 

samosprávnych funkcií, výdavky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy, výdavky 

spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce. Obec môže použiť finančné 

prostriedky aj iným subjektom len v súlade s ust. § 7 ods. 2 a 4, ale len formou dotácie, a to na 

konkrétny účel. Keďže oporný múr nie je vo vlastníctve obce, obec nemôže poskytnúť FP 

na  rekonštrukciu oporného múra, ktorého vlastníkom je p. Kormaník.. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 246 

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 informáciu o písomnej komunikácii p. 

Kormaníka zo dňa 17.02.2021 vo veci „Rozpad oporného múru za RD č. 59“. 

 

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

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                Štefan Sýkora    ......................................................  

                                         

 

           Pavol Janoščik         .......................................................                   

 

 

 

Zapisovateľ: 

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

 


