
 

     ZÁPISNICA  z XXI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 21.12.2021 v Jarabine 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny:             

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

              Štefan Sýkora 

                                   Pavol Janoščík od uznesenia č. 276 

   Ing. Alena Kovalčíková 

                                    Mgr. Stanislava Vidová 

   Jozef Kormaník 

   PhDr. Zdenka Zavacká 

                                   JUDr. Katarína Železníková – kontrolórka obce 

   Andrea Petriľáková – ekonómka ZŠ s MŠ 

   Janka Strenková 

Ľubomír Tejbus 

Neprítomný:  Ing. Ľuboš Derevjaník - ospravedlnený     

                                                                                                                                                                        

1. Otvorenie  

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

skonštatovala, že sú prítomní 5 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 doplnila do programu OZ v Jarabine: 

Bod č. 10. Návrh VZN č. 3/2022 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov 

v materskej škole a nákladov školských výchovno-vzdelávacích zariadení,  

Bod č. 15. Správa Zaradenia pre seniorov Jarabina, 

Bod. č. 16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina na 1. polrok 2022. 

Bod č. 21 Odkúpenie pozemku vo vlastníctve SR, a to p. č. KN-C 241/7 v k. ú. Jarabina vo 

výmere 9 m2 a zároveň vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva hlasovať o návrhu 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 267 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 



Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

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 rozpočtového opatrenia č. 2/2021. 

8. Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatkoch. 

9. Návrh VZN č. 2/2022 o financovaní na úseku školstva. 

10. Návrh VZN č. 3 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej 

škole a nákladov školských výchovno-vzdelávacích zariadení. 

11. Návrh rozpočtu obce, ZŠ s MŠ v Jarabine na rok 2022 s výhľadom na rok 2023-2024, 

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu.  

12. Správa o hospodárení v lesnom hospodárstve obce Jarabina. 

13. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Jarabina. 

14. Žiadosť o dofinancovanie ZŠ s MŠ Jarabina. 

15. Správa Zaradenia pre seniorov Jarabina. 

16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina na I. polrok 2022. 

17. Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti – pozemku s p. č. KN-C 5706/101 

o výmere 610 m2 na základe žiadosti Ing. Jána Kormaníka. 

18. Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti – pozemku s p. č. KN-E 364/1 – IBV 

Kúpalisko na základe žiadosti Jaroslava Jendrichovského a Bronislavy Kandráčovej, 

Mareka s Denisou Kaščákových, Ľubomíra a Veroniky Kušnírových, Pavla a Zuzany 

Sitárových. 

19. Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti – pozemku s p. č. KN-C 364/22 o výmere 

204 m2 na základe žiadosti Petra Badaňa. 

20. Stavebný zámer na nehnuteľnosti – pozemku s p. č. KN-E 2616/100 v k. ú. Jarabina. 

21. Odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku s p. č. KN-E 241/7 o výmere 9 m2 v k. ú. Jarabina vo 

vlastníctve SR. 

22. Súhrnná správa o záchranných prácach po povodni 7/2021. 

23. Rôzne. 

24. Záver. 

3. Určenie zapisovateľa   

 

Za zapisovateľa OZ č. XXI/2021 v Jarabine bola určená Janka Strenková.   

                                                      

 

4. Schválenie overovateľov zápisnice                                                                
Za overovateľov zápisnice boli schválení: Štefan Sýkora a Jozef Kormaník.                                                        

                                                                

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 268 

za proti zdržali sa 



 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

  

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. XX/2021 zo dňa 

31.08.2021. Kontrolórka obce skonštatovala, že časť uznesení z posledného obecného 

zastupiteľstva bolo splnených. Niektoré uznesenia sú v štádiu prípravy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 269 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

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

prijatých obecným zastupiteľstvom. 

 

6. Interpelácia poslancov 

 

Poslankyňa p. Stanislava Vidová interpelovala sťažnosť občanov na absenciu lávky pre peších 

pri BJ č. 3, ktorá bola odstránená pri povodňových záchranných prácach.  

Starostka obce oboznámila prítomných, že pôvodná lávka bola pri povodni poškodená do takej 

miery, že bola bezpečnostnou hrozbou a bolo nevyhnutné ju odstrániť v súlade 

s protipovodňovými opatreniami. Pripravuje sa dokumentácia potrebná pre  vybudovanie lávky 

v lokalite pri novej požiarnej zbrojnici, ktorá bude spĺňať požiadavky Vodohospodárskeho 

podniku. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 270 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 



 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie interpeláciu poslankyne p. Mgr. Stanislavy 

Vidovej ohľadom umiestnenia lávky pri ZŠ v Jarabine a odpoveď starostky obce o príprave 

lávky pre peších v blízkosti novej požiarnej zbrojnice a ZŠ s MŠ. 

 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021 

 

Obecnému zastupiteľstvu v Jarabine predložila starostka obce návrh rozpočtového opatrenia č. 

2/2021. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 271 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2021. 

8. Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatkoch 

Starostka obce predložila Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatkoch. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 272 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatkoch 

v zmysle predloženého návrhu. 

9. Návrh VZN č. 2/2022 o financovaní na úseku školstva 

 

Starostka obce predložila poslancom OZ v Jarabine návrh VZN č. 2/2022 o financovaní na 

úseku školstva. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 273 

za proti zdržali sa 



 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje VZN č. 2/2022 o financovaní na úseku školstva 

v zmysle predloženého návrhu. 

10. Návrh VZN č. 3/2022 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov 

v materskej škole a nákladov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 

 

Starostka obce predložila návrh VZN č. 3/2022 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú 

úhradu výdavkov v materskej škole a nákladov školských výchovno-vzdelávacích zariadení. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 274 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje VZN č. 3/2022 o výške mesačných príspevkov na 

čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a nákladov školských výchovno-vzdelávacích 

zariadení v zmysle predloženého návrhu. 

11. Návrh rozpočtu obce Jarabina, ZŠ s MŠ v Jarabine na rok 2022 s výhľadom na rok 

2023-2024, stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jarabina 

 

Starostka obce predložila OZ v Jarabine Návrh rozpočtu obce Jarabina, ZŠ s MŠ v Jarabine na 

rok 2022 s výhľadom na rok 2023-2024 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce p. 

JUDr. Železníkovej. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 275 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 



Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje:  

A/ Rozpočet obce Jarabina, ZŠ s MŠ v Jarabine na rok 2022 s výhľadom na rok 2023-2024 

podľa predloženého návrhu 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie: 

B/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Jarabina, ZŠ s MŠ v Jarabine. 

12. Správa o hospodárení v lesnom hospodárstve obce Jarabina  

 

Ľubomír Tejbus predniesol poslancom OZ v Jarabine Správu o hospodárení v lesnom 

hospodárstve obce Jarabina. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 276 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie Správu o hospodárení v lesnom 

hospodárstve obce Jarabina. 

 

13. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Jarabina 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine prerokovalo Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

s MŠ v Jarabine. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 277 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 



Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 

v Jarabine. 

 

14. Žiadosť o dofinancovanie ZŠ s MŠ v Jarabine 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine prerokovalo  žiadosť o dofinancovanie ZŠ s MŠ v Jarabine. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 278 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine 

A/ berie na vedomie žiadosť o dofinancovanie ZŠ s MŠ v Jarabine. 

B/ odporúča finančnej komisii prerokovať žiadosť o dofinancovanie ZŠ s MŠ v Jarabine na 

základe kvartálne predkladaných žiadostí s účtovnými podkladmi 

C/ berie na vedomie výkon auditu účtovnej závierky ZŠ s MŠ za rok 2020 

D/ odporúča zvolať zasadnutie finančnej komisie po predložení podkladov pre vykonanie 

auditu v ZŠ s MŠ v Jarabine 

 

 

15. Správa Zariadenia pre seniorov Jarabina 

 

P. Janka Strenková informovala o procese ukončenia činnosti v Zariadení pre seniorov v 

Jarabine. Činnosť zariadenia bude ukončená k 31.12.2021 a umiestnením klientov do zariadení 

sociálnych služieb. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 279 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 



berie na vedomie Správu o činnosti v ZPS Jarabina. 

 

16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina na 1. polrok 2022 

 

Hlavná kontrolórka obce Jarabina predložila poslancom OZ v Jarabine Plán kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2022. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 280 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 

schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022. 

 

17. Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti – pozemku s p. č. KN-C 5706/101 

o výmere 610 m2 na základe žiadosti p. Jána Kormaníka. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine prerokovalo žiadosť p. Kormaníka na odkúpenie časti 

pozemku s p. č. KN-C 5706/101, orná pôda v k. ú. Jarabina.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 281 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

-  Štefan Sýkora - 

-  PhDr. Zdenka Zavacká - 

-  Pavol Janoščík - 

- Ing. Alena Kovalčíková - 

- Mgr. Stanislava Vidová - 

-   Jozef Kormaník - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 

neschvaľuje zámer odpredaja časti nehnuteľnosti a to časť pozemku s p. č. CKN 5706/101, 

orná pôda s výmerou 610 m2, podiel 1/1, LV č. 1440 v k. ú. Jarabina žiadateľovi Ing. Jánovi 

Kormaníkovi, rod. Kormaníkovi, Litmanová 204, 065 31 Jarabina na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 0,16 €/m2. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 282 

za proti zdržali sa 

 



Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 

odporúča, aby žiadateľ Ing. Ján Kormaník, rod. Kormaník, Litmanová 204, 065 31 Jarabina 

predložil návrh na zámenu pozemkov. 

 

18. Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti – pozemku s p. č. KN-C 364/1 

v lokalite IBV Kúpalisko na základe žiadosti Jaroslava Jendrichovkého, Bronislavy 

Kandráčovej, Mareka a Denisy Kaščákových, Ľubomíra a Veroniky Kušnírových 

a Pavla a Zuzany Sitárových 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine prerokovalo žiadosti na odkúpenie časti pozemku s p. č. 

KN-C 364/1 do vlastníctva hore uvedeným žiadateľom. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 283 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

-  Štefan Sýkora - 

-  PhDr. Zdenka Zavacká - 

-  Pavol Janoščík - 

- Ing. Alena Kovalčíková - 

- Mgr. Stanislava Vidová - 

-   Jozef Kormaník - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine neschvaľuje: 

A/ „zámer“ odpredaja časti nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, 

odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do podielového spoluvlastníctva 

žiadateľom Jaroslavovi Jendrichovskému, rod. Jendrichovskému, Zimná 885/1, 064 01 Stará 

Ľubovňa, občanovi SR do podielu ½ a Ing. Bronislave Kandráčovej, rod. Paučulovej, 

Duklianskych hrdinov 1698/38, 064 01 Stará Ľubovňa, občianke SR do podielu 1/2 a to časť 

pozemku s p. č. KN-C 364/1, zastavaná plocha, ktorá má celkovú výmeru 4145 m², LV č. 1 v k. 

ú. Jarabina na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 4,--€/m2. 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 2610 v k. ú. Jarabina a bude využitý na účely zriadenia 

prístupovej cesty 

B/ „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 Marekovi Kaščákovi, rod. Kaščákovi, občanovi SR s manž. Denisou Kaščákovou, 

rod. Langovou, občiankou SR, obaja trvale bytom 064 01 Chmeľnica 209 a to časť pozemku 



s p. č. KN-C 364/1, zastavaná plocha, ktorá má celkovú výmeru 4145 m², podiel 1/1, LV č. 1 

v k. ú. Jarabina na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 4,--€/m2. 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 2510 v k. ú. Jarabina a bude využitý na účely zriadenia 

prístupovej cesty 

C/ „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 Kušnírovi, rod. Kušnírovi, občanovi SR, Mierová 13060/11, 064 01 

Stará Ľubovňa s manž. Veronikou Kušnírovou, rod. Michnovou, občiankou SR, 065 34 Veľká 

Lesná 12 a to časť pozemku s p. č. KN-C 364/1, zastavaná plocha, ktorá má celkovú výmeru 

4145 m², podiel 1/1, LV č. 1 v k. ú. Jarabina na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 

4,-- €/m2. 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 2511 v k. ú. Jarabina a bude využitý na účely zriadenia 

prístupovej cesty 

D/ „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 Ing. Pavlovi Sitárovi, rod. Sitárovi, občanovi SR s manž. Zuzanou Sitárovou, rod. 

Dufalovou, občiankou SR, obaja trvale bytom 065 31 Jarabina 352 a to časť pozemku s p. č. 

KN-C 364/1, zastavaná plocha, ktorá má celkovú výmeru 4145 m², podiel 1/1, LV č. 1 v k. ú. 

Jarabina na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 4,--€/m2. 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 2500 v k. ú. Jarabina a bude využitý na účely zriadenia 

prístupovej cesty 

 

19. Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti – pozemku s p. č. KN-C 364/22 

o výmere 204 m2 na základe žiadosti Petra Badáňa 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine prerokovalo žiadosť p. Badáňa o odkúpenie časti pozemku, 

a to z dôvodu zväčšenia pozemku, ktorého žiadateľ bude budúcim vlastníkom. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 284 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje „zámer“ odpredaja nehnuteľnosti podľa zákona č. 

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

výlučného vlastníctva žiadateľovi Petrovi Badáňovi, rod. Badáňovi, občanovi SR, trvale bytom 



065 31 Jarabina 315 a to novovytvorený pozemok s p. č. KN-C 364/22, zastavaná plocha, 

podiel 1/1, ktorý vznikol odčlenením od p. č. KN-C 364/1, zastavaná plocha s výmerou 4145 

m², podiel 1/1, LV č. 1 v k. ú. Jarabina geometrickým plánom č. 74/2021 zo dňa 2.11.2021 

vyhotoveným Zdenom Balážom – geodetom, Nová Ľubovňa 364, 065 11 Nová Ľubovňa, IČO: 

14 315 050 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 25,00 €/m2. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaná časť pozemku je priľahlá k pozemku evidovanom 

na LV č. 1196 v k. ú. Jarabina, ktorého žiadateľ bude budúcim vlastníkom a bude využitá na 

rozšírenie pozemku. 

 

20. Stavebný zámer na nehnuteľnosti – pozemku s p. č. KN-E 2616/100 

 

Starostka obce predložila poslancom OZ v Jarabine žiadosť p. Janky Lukáčovej s realizáciou 

stavebných úprav na pozemku KN-E 2616/100. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo 

umiestnenie plánovanej výstavby a jej vplyv na zástavbovú štúdiu v lokalite SAD.  

Poslanci OZ v Jarabine navrhli tento pozemok od vlastníčky odkúpiť pre potreby obce za cenu 

9,50 €/m2. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine : 

A/nesúhlasí so stavebným zámerom vlastníčky p. Janky Lukáčovej, rod. Znancovej, Štúrova 

18, 064 01 Stará Ľubovňa na pozemku s p. č. KN-E 2616/100, orná pôda s výmerou 684 m2, 

LV č. 529 v k. ú. Jarabina 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 285 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

-  Štefan Sýkora - 

-  PhDr. Zdenka Zavacká - 

-  Pavol Janoščík - 

- Ing. Alena Kovalčíková - 

- Mgr. Stanislava Vidová - 

-   Jozef Kormaník - 

 

B/schvaľuje kúpu nehnuteľnosti a to pozemku s p. č. KN-E 2616/100, orná pôda s výmerou 

684 m2, LV č. 529 v k. ú. Jarabina od vlastníčky Janky Lukáčovej, rod. Znancovej, nar. 

04.10.1944, Štúrova 18, 064 01 Stará Ľubovňa, občianky SR na účely majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku za cenu 9,50 €/m2. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 286 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 



Jozef Kormaník   - - 

 

21. Odkúpenie pozemku vo vlastníctve SR a to p. č. KN-C 241/7 v k. ú. Jarabina 

o výmere 9 m2 

 

Starostka obce predložila poslancom OZ v Jarabine návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – 

pozemku s p. č. KN-C 241/7 o výmere  9 m2 za cenu 36,-€ z dôvodu využitia pozemku na 

verejnoprospešné účely – zabezpečenie prístupu k miestnym komunikáciám. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 287 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje odkúpenie pozemku vo vlastníctve Slovenskej 

republiky parcela č. KN-C 241/7, k.ú. Jarabina, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2 

zapísaná na LV č. 1165 za kúpnu cenu 36,-€ z dôvodu využitia pre verejnoprospešné účely- 

zabezpečenie prístupu k miestnym komunikáciám. Poplatky súvisiace s vkladom do katastra 

uhradí kupujúci. 

 

22. Súhrnná správa o záchranných prácach po povodni 7/2021 

 

Starostka obce predložila poslancom OZ v Jarabine Správu o záchranných prácach po 

povodni 7/2021. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 288 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie Súhrnnú správu o záchranných prácach po 

povodni 7/2021 v rámci, ktorej boli Okresným úradom v Starej Ľubovni verifikované finančné 

náklady na záchranné práce vo výške cca 211.941,28 € a z rezervy predsedu vlády SR boli obci 

Jarabina na základe žiadosti pridelené  účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 

207.000,00 €. 



 

23. Rôzne 

 

Starostka obce predložila poslancom OZ v Jarabine informáciu – správu o ukončenom 

pracovnoprávnom súdnom spore, ktorý bol ukončený vzájomnou dohodou. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 289 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie Správu o ukončenom pracovnoprávnom 

súdnom spore, ktorý bol ukončený vzájomnou  dohodou. 

 

 

Starostka obce predložila poslancom OZ v Jarabine žiadosť o dotáciu pre Gréckokatolícku 

charitu vo výške 200,--€ v zmysle VZN č. 6/2015 o poskytnutí dotácie PO a FO na území 

Jarabina. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 290 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje dotáciu pre Gréckokatolícku charitu vo výške  

200,--€ v zmysle VZN č. 6/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území 

Jarabina. 

 

Starostka obce predložila poslancom OZ v Jarabine žiadosť o dotáciu pre Centrum voľného 

času v Starej Ľubovni vo výške 106--€ v zmysle VZN č. 52 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa.   

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 291 

za proti zdržali sa 

 



Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje dotáciu pre Centrum voľného času v Starej 

Ľubovni v o výške 106,--€ v zmysle VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 

území mesta Stará Ľubovňa.   

 

 

Starostka obce predložila poslancom OZ v Jarabine žiadosť o preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky starostky obce v rozsahu 15 dní za rok 2020. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 292 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje poskytnutie náhrady platu starostke obce v 

Jarabine p. Lívii Kovalčíkovej za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 15 dní za rok  2020. 

 

Poslanci OZ v Jarabine navrhli úpravu platu starostky obce Jarabina a to rozsahu plného 

úväzku zvýšeného o 60% s platnosťou od 01.01.2022. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 293 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - neprítomný - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine určuje plat starostky Obce Jarabina v roku 2022 v rozsahu 

plného úväzku zvýšeného o 60% v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.Z. o právnom 



postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov s platnosťou od 01.01.2022. 

 

 

24. Záver 

 

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

 

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

                                         

 

           Jozef Kormaník    .......................................................                   

 

 

 

Zapisovateľ:          Janka Strenková ........................................................ 

 

 

 

 

 

Starostka obce::                   Lívia Kovalčíková   ........................................................ 

 


