
Lívia Kovalčíková, starostka obce  J A R A B I N A 

         Jarabina, dňa 04.03.2022 

Poslancom          

obecného zastupiteľstva 

a ostatným prizvaným 
 

P O Z V Á N K A 

 

V súlade so zákonom SNR č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení § 13, ods. 4 písm. a) v znení 

neskorších zmien   z v o l á v a m  XXII. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jarabine. 

Zasadnutie sa uskutoční so zvukovým záznamom  

dňa 08. 03.2022 /utorok/ o 16:30 hod. 

v zasadacej miestnosti  na Obecnom úrade v Jarabine s nasledovným programom: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

5. Interpelácie poslancov a vystúpenie obyvateľov obce a iných osôb. 

6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom za rok 

2021. 

7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina za rok 2021. 

8. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 10/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd. 

9. Návrh VZN č. 4/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Jarabina. 

10. Program ochrany obce Jarabina pred lokálnymi záplavami, zosuvmi a suchom. 

11. Odpredaj nehnuteľného majetku obce – pozemku na parc. č. 364/22 vo výmere 204 m2 žiadateľovi 

Petra Badáňa. 

12. Prerokovanie návrhu na zámenu nehnuteľného majetku obce -  pozemku žiadateľa  Ing. Jána 

Kormaníka. 

13. Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľného majetku obce – pozemku na parc. č. 7714/105 vo 

výmere 218 m2 na základe žiadosti Pavla Janoščíka. 

14. Rekonštrukcia NN vedenia Pašiky, Zahora. 

15. Cenník služieb obce Jarabina. 

16. Výzva Prešovského samosprávneho kraja. 

17. Lávka pre peších ponad potok Malý Lipník. 

18. Organizácia kultúrneho podujatia. 

19. Prerokovanie dofinancovania ZŠ s MŠ Jarabina. 

20. Rozpočtové opatrenie 1/2022 

21. Stanovisko k doručenému listu obyvateľov obce Jarabina. 

22. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky prijatých  uznesení č. 292 a č. 293 na XXI. 

zasadnutí OZ. 

23. Určenie platu starostky obce. 

24. Rôzne. 

 

   Lívia Kovalčíková 

starostka obce Jarabina 


