
 

     ZÁPISNICA  z XXII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 08.03.2022 v Jarabine 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny:             

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

              Ing. Ľuboš Derevjaník 

                                   PhDr. Zdenka Zavacká 

                                   Pavol Janoščík  

   Ing. Alena Kovalčíková 

                                    Mgr. Stanislava Vidová 

   Jozef Kormaník 

                                   JUDr. Katarína Železníková – kontrolórka obce 

                                    Jana Mytníková – ekonómka obce 

   Andrea Petriľáková – ekonómka ZŠ s MŠ 

                                   Janka Strenková 

                                   Ondrej Šlachtovský 

                                   Jozef Leškovský 

                                   Alena leškovská 

                                   Vasiľ Kormaník 

                                   Ján Dic 

                                   Ivana Fedorová 

                                  Ľubomíra Dicová 

                                  Anna Derevianíková 

                                  Tatiana Badaňová 

                                  Ľubomíra Derevjaníková 

 

Neprítomný:  Štefan Sýkora - ospravedlnený     

                                                                                                                                                                        

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. Starostka 

obce prítomných informovala, že rokovanie obecného zastupiteľstva bude zaznamenávane so 

zvukovým záznamom.  

 

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. 4. Informácia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. 

Bod č. 11. Výstavba miestnej komunikácie pri základnej škole.  

 



 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 294 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje program zasadnutia nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Informácia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. 

5. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

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

7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom 

za rok 2021. 

8. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina za rok 

2021. 

9. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 10/2016 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. 

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

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

11. Výstavba miestnej komunikácie pri základnej škole. 

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

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

žiadateľovi Petra Badáňa. 

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

Jána Kormaníka. 

15. Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľného majetku obce – pozemku na parc. č. 

7714/105 vo výmere 218 m2 na základe žiadosti Pavla Janoščíka. 

16. Rekonštrukcia NN vedenia Pašiky, Zahora. 

17. Cenník služieb obce Jarabina. 

18. Výzva Prešovského samosprávneho kraja. 

19. Lávka pre peších ponad potok Malý Lipník. 

20. Organizácia kultúrneho podujatia. 

21. Prerokovanie dofinancovania ZŠ s MŠ Jarabina. 

22. Rozpočtové opatrenie 1/2022. 

23. Stanovisko k doručenému listu obyvateľov obce Jarabina. 

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

zasadnutí OZ. 

25. Určenie platu starostky obce. 



26. Rôzne. 

3. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľa OZ č. XXII/2022 v Jarabine bola určená Janka Strenková.                                                             

Za overovateľov zápisnice boli schválené: PhDr. Zdenka Zavacká a Mgr. Stanislava Vidová.                                                        

                                                                

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 295 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

  

4. Informácia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou. 

Starostka obce poskytla poslancom a prítomným informácie zo zasadnutia krízového štábu 

Okresného úradu v Starej Ľubovni v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou 

a utečencami z Ukrajiny. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 296 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie informáciu o mimoriadnej situácii a 

možnostiach, ktoré poskytuje štát v súlade s utečencami z Ukrajiny. 

 

5. Správa o  plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla Správu o plnení uznesení 

z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva v Jarabine č. XXI/2021 zo dňa 

21.12.2021. 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: 297 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

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. 

 

6. Interpelácia poslancov a vystúpenie obyvateľov obce a iných osôb. 

Poslankyňa Mgr. Stanislava Vidová interpelovala na základe neustálych a opakujúcich sa 

sťažností občanov na voľný pohyb psov v obci a žiadala Obecný úrad v Jarabine, aby vyhlásil 

v obecnom rozhlase informáciu pre všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce, aby si 

riadne zabezpečili svojich psov na svojich dvoroch a neumožnili im voľný pohyb po obci, 

nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce, najmä deti. 

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná 

predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve 

spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí iných osôb.  

 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková informovala prítomných, že v prípade, ak zo 

strany majiteľa, resp. držiteľa psa dôjde k priestupku, obec začne konanie, pričom pri 

preukázaní priestupku môže byť udelená pokuta + trovy konania pri fyzických osobách. V 

prípade, ak obec nevie zistiť majiteľa, resp. držiteľa psa, môže pristúpiť k odchytu psa, avšak 

musí mať uzatvorenú zmluvu s osobou na to oprávnenou. 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 298 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

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

Vidovej ohľadom voľného pohybu psov po obci.  Obecný úrad bude konať na základe 

doručenej informácie od občanov a vyzve chovateľov psov na dodržiavanie platného VZN č. 

9/2016 o chove domácich zvierat. V prípade opakovaného porušovania ustanovení pristúpi 

k správnemu konaniu. 

 

7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným 

zastupiteľstvom za rok 2021. 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla Správu o plnení uznesení prijatých 

obecných zastupiteľstvom za rok 2021. Kontrolórka obce skonštatovala, že časť uznesení 

prijatých  obecným  zastupiteľstvom bolo splnených. Niektoré uznesenia sú v štádiu prípravy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 299 



za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie Správu o kontrole plnení uznesení prijatých 

obecným zastupiteľstvom v Jarabine za rok 2021. 

 

8. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021. 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla Správu o kontrolnej činnosti za rok 

2021. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 300 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina za rok 2021. 

 

9. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 10/2016 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková informovala o proteste prokurátora, ktorý podal 

proti VZN č. 10/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 301 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 



Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 

A: prerokovalo protest prokurátora proti VZN č. 10/2016 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. 

B: vyhovuje protestu prokurátora vedený pod č. sp. zn. Pd 98/21/7710-3 proti VZN č. 10/2016 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. 

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

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

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predložila návrh VZN č. 4/2022 o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 

obsahu žúmp na území obce Jarabina. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 302 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje VZN č. 4/2022 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území 

obce Jarabina. 

11. Výstavba miestnej komunikácie pri základnej škole. 

Starostka obce informovala o dotácii poskytnutej na základe žiadosti o NFP z roku 2018 od 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry na výstavbu miestnej komunikácii a navýšením ceny 

diela vzhľadom na súčasnú valorizáciu cien. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 303 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 



A:  prerokovalo výstavbu miestnej komunikácie v zmysle dotácie od Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry. 

 

B:  schvaľuje navýšenie ceny diela vzhľadom na valorizáciu cien. 

 

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

Starostka obce informovala o predloženom dokumente Program ochrany obce Jarabina pred 

lokálnymi záplavami, zosuvmi a suchom, ktorý vypracoval p. Kravčík a odporučil jeho verejné  

prezentovanie pred širšou verejnosťou. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 304 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine  

A: berie na vedomie predložený dokument Programu ochrany obce Jarabina pred lokálnymi 

záplavami, zosuvmi a suchom. 

 

B: navrhuje dokument prezentovať v zmysle odporúčania spracovateľmi na verejnej schôdzi. 

 

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

m2 žiadateľovi Petrovi Badáňovi. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľného majetku obce – pozemku 

pre žiadateľa p. Petra Badáňa, ktorého zámer schválilo obecné zastupiteľstvo na poslednom 

zasadnutí uznesením č. 284 v cene 25,--€/m2.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 305 

za proti zdržali sa 

 

- - Ing. Ľuboš Derevjaník 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

- PhDr. Zdenka 

Zavacká 

- 

- Pavol Janoščík  - 

- - Ing. Alena Kovalčíková 

- - Mgr. Stanislava Vidová 

- - Jozef Kormaník   

 



Obecné zastupiteľstvo v Jarabine  neschvaľuje odpredaj 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,--€/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. 

 

14. Prerokovanie návrhu na  zámenu nehnuteľného majetku obce – pozemku žiadateľa 

Ing. Jána Kormaníka. 

Obecné zastupiteľstvo  prerokovalo návrh zámeny pozemkov žiadateľa Ing. Jána Kormaníka, 

trvale bytom Litmanová 204 v zmysle Uznesenia č. 282 zo dňa 21.12.2021.  Žiadateľ ponúkol 

na zámenu parc. č.   2338 o výmere 556 m2, druh pozemku orná pôda, v podieli 10/120, LV č. 

1118, k. ú. Jarabina. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o podielové vlastníctvo obecné 

zastupiteľstvo zámenu neschválilo. Navrhlo odpredaj predmetného pozemku p. č. CKN 

5706/101, orná pôda s výmerou 610 m2 v k.ú. Jarabina. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 306 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

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

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

výlučného vlastníctva žiadateľovi Ing. Jánovi Kormaníkovi, rod. Kormaníkovi, Litmanová 204, 

065 31 Jarabina a to časti pozemku s p. č. CKN 5706/101, orná pôda s výmerou 610 m2, podiel 

1/1, LV č. 1440 v k. ú. Jarabina  na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 4,-- €/m2. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, ktorý žiadateľ 

dlhodobo užíva, na ktorom má  umiestnené včelstvo, drevený prístrešok, vysadené stromy 

a oplotenie. 

 

15. Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľného majetku obce – pozemku na 

parc.č. 7714/105 vo výmere 218 m2 na základe žiadosti Pavla Janoščíka. 



Obecné zastupiteľstvo v Jarabine prerokovalo žiadosť p. Pavla Janoščíka na odkúpenie 

pozemku na  parc.  č. KN-E 7714/105, s celkovou výmerou 218 m2, vodná plocha v k. ú. 

Jarabina. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 307 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

- - Pavol Janoščík 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

 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 výlučného vlastníctva žiadateľovi Pavlovi Janoščíkovi, rod. Janoščíkovi, občanovi 

SR, trvale bytom 065 31 Jarabina 143 a to pozemku s p. č. KN-E 7714/105, s celkovou výmerou 

218 m2, vodná plocha, podiel 1/1, LV č. 1440 v k. ú. Jarabina na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 8,-- €/m2. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vysporiadanie časti pozemku ktorý sa 

žiadateľ dlhodobo stará a zveľaďuje. 

 

16. Rekonštrukcia NN vedenia Pašiky a Zahora. 

Starostka obce informovala poslancov o realizácii rekonštrukcie NN vedenia a výmene 

podperných bodov v lokalite Pašiky a Zahora apríl 2022, odporučila výmenu svietidiel 

verejného osvetlenia.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 308 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 

A: berie na vedomie realizáciu rekonštrukcie NN vedenia a výmenu podperných bodov 

v lokalite Pašiky a Zahora. 

 

B: schvaľuje  výmenu svietidiel verejného osvetlenia v predmetných lokalitách. 

 

17. Cenník služieb Jarabina. 



Starostka obce oboznámila poslancov s novým cenníkom za prenájom dopravných 

prostriedkov, strojov a zariadení obce Jarabina. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 309 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje cenník za prenájom dopravných prostriedkov, 

strojov a zariadení obce Jarabina. 

 

18. Výzva Prešovského samosprávneho kraja. 

Starostka obce informovala poslancov o možnosti zapojenia sa do otvorenej Výzvy 

Prešovského samosprávna kraja pre rok 2022. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 310 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie otvorenú Výzvu Prešovského 

samosprávneho kraja, odporúča nezapojiť sa do predmetnej výzvy. 

 

19. Lávka pre peších ponad potok Malý Lipník. 

Starostka obce informovala poslancov o výške finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na 

vybudovanie lávky pre peších a zaslanom stanovisku od SPP k danej stavbe. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 311 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 



Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie informáciu o Lávke pre peších v lokalite 

pri novej požiarnej zbrojnici a nesúhlasné stanovisko Slovenského plynárenského priemyslu. 

 

20. Organizácia kultúrneho podujatia. 

Starostka obce predniesla návrh na realizáciu kultúrneho podujatia obce v auguste 2022, ktorý 

by pozostával z divadelného predstavenia a vystúpenia folklórnych skupín.                             

  

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 312 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - - 

Pavol Janoščík - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje realizáciu kultúrneho podujatia v auguste 2022. 

 

21. Prerokovanie dofinancovania ZŠ s MŠ Jarabina. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Jarabina vo výške 5.000,--  € 

z rozpočtu obce Jarabina Rozpočtovým opatrení 1/2022. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 313 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine : 

A: prerokovalo dofinancovanie ZŠ s MŠ Jarabina. 

 

B:schvaľuje navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ o 5.000,--  € Rozpočtovým opatrením 1/2022. 

 

 

22. Rozpočtové opatrenie 1/2022. 



 Obecnému zastupiteľstvu v Jarabine predložila ekonómka  obce p. Jana Mytníková  rozpočtové 

opatrenie č. 1/2022. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 314 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje Rozpočtové opatrenie 1/2022. 

 

23. Stanovisko k doručenému listu obyvateľov obce Jarabina. 

Starostka obce oboznámila poslancov a prítomných o doručenom anonymnom liste „Občana 

Jarabiny.“ K  jednotlivým bodom anonymného listu, boli spracované odborné stanoviská, ktoré 

boli odovzdané poslancom v písomnej forme. K časti listu, ktorá pojednáva o plate starostky 

bude vyjadrenie poskytnuté v samostatnom bode. 

 

V predmetnom liste anonymný autor poukazuje na skutočnosť, že došlo k zrušeniu ZPS 

Jarabina, ktoré bolo pýchou obce.  

Ing. Alena Kovalčíková prečítala stanovisko obce k predmetnej výhrade pisateľa listu, kde boli 

jednotlivé tvrdenia celkom vyvrátené. K problematike zrušenia ZPS a jej dôsledkov, sa 

vyjadrila aj Mgr. Stanislava Vidová, ktorá uviedla, že z ľudského hľadiska zrušiť zariadenie 

bolo ťažkým rozhodnutím. Pripomenula, že práve jej rodina žijúca v USA bola častým 

donorom zariadenia. Avšak uvedomovala si, že v stave v akom zariadenie fungovalo doteraz, 

by bolo potrebných z rozpočtu obce každoročne minimálne 50.000 € eur na dofinancovanie 

prevádzky zariadenia.   

Na druhej strane uviedla, že bude nevyhnuté zohľadniť miestne potreby občanov a v budúcnosti 

zriadiť sieť sociálnych služieb v našej obci. 

Aj ostatní poslanci OZ pripomenuli, že bol kladený dôraz na efektívne využívanie finančných 

prostriedkov obce, zabezpečenie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v tomto 

zariadení  hlavne s optimalizáciou kapacity v ZPS s prihliadnutím na technické, materiálne 

a personálne podmienky v súlade so zákonom. Išlo o malokapacitné zariadenie a jeho doterajšia 

prevádzka sa v praxi ukázala ako neefektívna z hľadiska vysokých prevádzkových nákladov v 

pomere k počtu klientov, ktorým sa služba poskytovala. 

 

Svoje stanovisko uviedla aj PhDr. Zdenka Zavacká, ktorá v zariadení vykonávala vedúcu 

funkciu niekoľko rokov. Uviedla, že už počas jej pôsobenia zariadenie nespĺňalo zákonom 

stanovené štandardy. S poslancom OZ Sýkorom Štefanom ml. a poslancom OZ Pavlom 

Janoščíkom hľadali spoločne rôzne riešenia na záchranu zariadenia, ale legislatívne zariadenie 

nebolo schopné splniť zákonom a RUVZ SL stanovené podmienky. ZPS by bolo možné 

prevádzkovať s počtom klientov  11, čo by bolo finančne nezvládnuteľné.  

 



Anonymný pisateľ v dokumente ďalej uviedol, že obec Jarabina je nadmieru zadĺžená. Podľa 

dostupných informácií si autor dokumentu zistil, že v roku 2021 OZ schválilo úver vo výške 

50.000,-- € a v roku 2020 úver vo výške 100.000,-- €.  

 

Obec spracovala stanovisko k prijatým úverom, kde na základe ekonomických ukazovateľov 

bolo úverové zaťaženie obce Jarabina v roku 2014 vo výške 24 % , v roku 2019 vo výške 8 %  

k 31.12.2021 vo výške 18,55 % a predpoklad na rok 2022 vo výške 12 %.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 315 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 

A: prerokovalo  anonymný list obyvateľov obce Jarabina doručený poslancom Obecného 

zastupiteľstva Jarabina.  

 

B: berie na vedomie podklady a vyjadrenia k jednotlivých bodom predmetného dokumentu. 

 

24. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky prijatých uznesením č. 292 a č. 293 

na XXI. zasadnutí OZ 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla Správu o výsledku kontroly hlavnej 

kontrolórky k uzneseniam č. 292 a č. 293, ktoré poslanci schválili na XXI. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva konaného dňa 21.12.2021.  Kontrolórka obce skonštatovala, že obecné 

zastupiteľstvo, ktoré prijalo uznesenia č. 292 a č. 293 dňa 21.12.2021 neporušilo právne 

ustanovenia právnych predpisov platných v SR, tým že schválilo starostke obce zvýšenie platu 

o 60% a schválilo preplatenie nevyčerpanej dovolenky.  

 

Anonymný pisateľ vo svojom liste poukazuje na skutočnosť, že obecné zastupiteľstvo schválilo 

starostke od 01.01.2022 navýšenie platu o 60 % do ukončenia funkčného obdobia starostky. 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 293 navýšilo plat starostky obce Jarabina z 20 % navýšenia 

na 60 % navýšenie. Poslanci obecného zastupiteľstva môžu starostovi plat kedykoľvek zvýšiť 

alebo znížiť tak, ako bolo uvedené na zasadnutí  dňa 21.12.2021. 

K uvedenému sa vyjadrili jednotliví poslanci. PhDr. Zdenka Zavacká uviedla, že zvýšenie platu 

starostky sa schvaľovalo z dôvodu efektívnej práce pri odstraňovaní následkov ničivej 

povodne.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 316 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 



Štefan Sýkora – neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie Správu o výsledku kontroly hlavnej 

kontrolórky k prijatým uzneseniam č. 292 a 293 na XXI. zasadnutí OZ v Jarabine v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

25. Určenie platu starostky obce. 

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

zvýšeného o 20% s platnosťou od 01.04.2022. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 317 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine určuje plat starostky Obce Jarabina  v rozsahu plného úväzku 

zvýšeného o 20% 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 01.04.2022. 

 

24. Záver 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:                PhDr. Zdenka Zavacká ...................................................  

      

                                         

 

           Mgr. Stanislava Vidová   .......................................................                   

 

 

 

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

 

 

 

 

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


