
 

     ZÁPISNICA  z XIX.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 09.06.2021 v Jarabine 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny:             

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

                                    Ing. Ľuboš Derevjaník 

              Štefan Sýkora 

                                    Pavol Janoščík 

   Ing. Alena Kovalčíková 

                                    Mgr. Stanislava Vidová 

   Jozef Kormaník 

                                   JUDr. Katarína Železníková 

                                   Jana Mytníková 

                                   Andrea Petriľáková 

                                   Ľubomír Tejbus 

                                   Bc. Michaela Kmečová 

     

                                                                                                                                                                        

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: 247 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 



 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje program zasadnutia nasledovne: 
1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice. 

4. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom. 

5. Interpelácie poslancov.  

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

za rok 2020, záverečný účet, stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu. 

7. Návrh na prijatie úveru. 

8. Sociálne služby Zariadenie pre seniorov Jarabina. 

9. Pridelenie nájomného bytu č. B2. 

10. Pridelenie nájomného bytu č. A2.  

11. Návrh VZN č. 5/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu vo výške nákladov na nákup 

potravín, výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov 

a o podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina. 

12. Predaj  nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 7717/106  žiadateľom Ľubomírovi 

Plavuchovi a Ľubomíre Plavuchovej. 

13. Rôzne.  

3. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice 

 

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

                                                                

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

                                                                

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 248 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie určených overovateľov zápisnice a to Ing. 

Ľuboša Derevjaníka a Ing. Alenu Kovalčíkovú.   

  

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. XVIII/2021 zo dňa 

21.04.2021. Kontrolórka obce skonštatovala časť uznesení z posledného obecného 

zastupiteľstva bolo splnených. Niektoré uznesenia sú v štádiu prípravy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 249 

za proti zdržali sa 

 



Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení 

prijatých obecným zastupiteľstvom. 

 

5. Interpelácia poslancov 

 

Na zastupiteľstve neboli prednesené žiadne interpelácie poslancov. 

 

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

hospodárstva za rok 2020, záverečný účet, stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k záverečnému účtu 

 

Obecnému zastupiteľstvu boli prednesené Rozpočtové hospodárenia obce, ZŠ s MŠ v Jarabine 

a lesného hospodárstva za rok 2020, záverečný účet so stanoviskami hlavnej kontrolórky obce 

k záverečnému účtu a hospodáreniu ZŠ s MŠ v Jarabine. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 250 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje Rozpočtové hospodárenie obce Jarabina vrátane 

obecných lesov obce Jarabina za rok 2020. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 251 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 



Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje Rozpočtové hospodárenie Základnej školy 

s materskou školou v Jarabine za rok 2020. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 252 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k návrhu záverečného účtu za rok 2020 v zmysle predloženého návrhu. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 253 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 

a) schvaľuje uznesením č. 253 Záverečný účet obce Jarabina  a celoročné hospodárenie bez 

výhrad,  

b) obecné zastupiteľstvo uznesením č. 253 schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  55 000,--€. 

7. Návrh na prijatie úveru 

Starostka obce predložila požiadavku o potrebe prijatia úveru pre obec Jarabina spolu so 

stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k prijatiu tohto úveru. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 254 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 



Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k prijatiu úveru pre obec Jarabina. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 255 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje prijatie úveru vo výške 50 000,00 € na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Jarabina. 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 256 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje predĺženie splatnosti  krátkodobého 

preklenovacieho  úveru od OTP Banka Slovensko, a. s.  na predfinancovanie  Projektu Rôzne 

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

Poľsko-slovenského pohraničia podľa Rozhodnutia monitorovacieho výboru č. 18/2018 zo dňa 

25.6.2018, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-

2020 do 31.12.2021. 

 

8. Sociálne služby Zariadenie pre seniorov Jarabina 

 

Starostka obce predložila poslancom OZ v Jarabine návrh na ukončenie poskytovania 

sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov v Jarabine z dôvodu neefektívneho hospodárenia 

zariadenia, ktoré je potrebné dotovať z rozpočtu obce.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 257 

za proti zdržali sa 

 



Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje ukončenie poskytovania sociálnych služieb 

v Zariadení pre seniorov Jarabina. 

9. Pridelenie nájomného bytu č. B2. 

 

Starostka obce predložila návrh na pridelenie nájomného bytu č. B2 v bytovom dome pre 

žiadateľa Martina Gurku. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 258 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pridelenie 

nájomného bytu č. B2 do nájmu pre Martina Gurku. 

10. Pridelenie nájomného bytu č. A2. 

 

Starostka obce predložila návrh na pridelenie nájomného bytu č. A2 v bytovom dome pre 

žiadateľa Ing. Ľuboša Ščurka. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 259 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 



Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pridelenie 

nájomného bytu č. A2 do nájmu pre Ing. Ľuboša Ščurku.. 

11. Návrh VZN č. 5/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu vo výške nákladov na 

nákup potravín, výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu 

nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Jarabina.  

 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predložila návrh VZN č. 5/2021 s odôvodnením 

zmeny zákona. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 260 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje VZN č. 5/2021 o výške príspevku zákonného 

zástupcu vo výške nákladov na nákup potravín, výške príspevku na úhradu režijných nákladov 

na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Jarabina podľa predloženého materiálu. 

12. Predaj  nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 7717/106  žiadateľom Ľubomírovi 

Plavuchovi a Ľubomíre Plavuchovej 

 

Starostka obce predložila návrh na odpredaj nehnuteľného majetku – pozemku pre žiadateľa p. 

Ľubomíra Plavuchu s manž. Ľubomírou Plavuchovou, ktorého zámer schválilo obecné 

zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí uznesením č. 238. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 261 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 



Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje odpredaj 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 novovytvorený 

pozemok s p. č. CKN 354/7, zastavaná plocha s výmerou 73 m², podiel 1/1, ktorý vznikol 

odčlenením od p. č. EKN 7717/106, vodná plocha s výmerou 145 m2, podiel 1/1, LV č. 1440 

v k. ú. Jarabina geometrickým plánom č. 60/2021 zo dňa 07.06.2021 vyhotoveným geodetom 

Jozefom Demurom – GEODÉZIA A-D, Nám. Gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 

40 320 499 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. 

13. Rôzne. 

 

Starostka obce informovala o kritickom úseku pri škole, kde bude zriadení prechod pre chodcov 

a bude zabezpečené odvádzanie vôd z cesty III. Triedy do rigola a nie do areálu ZŠ. 

 

Ďalej starostka informovala poslancov, že 4.6.2021 bolo doručené obci Rozhodnutie PPA 

o schválení žiadosti obce Jarabina o nenávratný príspevok vo výške 22 233,18 €, ktorý sa 

použije na rekonštrukciu miestnej komunikácie pri ZŠ v Jarabine. 

 

Starostka predniesla žiadosť obyvateľa obce o osadenie dopravnej značky obmedzujúcej 

rýchlosť na 30km/h v časti obce smer Kuriny nakoľko vodiči porušujú predpísanú povolenú 

rýchlosť. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 262 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

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

 

a) v kritickom úseku v blízkosti Základnej školy v Jarabine a pohrebiska bude zriadený prechod 

pre chodcov a bude zabezpečené odvádzanie povrchových vôd z cesty III. triedy do cestného 

rigola /nie do areálu ZŠ Jarabina/, 

 

b) dňa 4.6.2021 bolo doručené Rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o schválení 

žiadosti obce Jarabina  o nenávratný finančný príspevok vo výške 22 233,18€. Predmetom 

realizácie bude rekonštrukcia miestnej komunikácie pri ZŠ s MŠ Jarabina, 

 



c) o žiadosti vlastníka nehnuteľnosti o osadenie dopravnej značky obmedzujúcej rýchlosť na 

30km/h v časti obce smer Kuriny nakoľko vodiči vozidiel najmä s ŠPZ mimo okres SL porušujú 

predpísanú povolenú rýchlosť a vytvárajú dopravné riziká na miestnej komunikácii, ktorú 

využívajú žiaci ZŠ na presun do školskej jedálne, návštevníci pohrebiska i obyvatelia 

a návštevníci obce. 

 

 

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

 

 

 

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

                                         

 

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

 

 

 

Zapisovateľ: 

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


