
 

     ZÁPISNICA  z XXIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 15.06.2022 v Jarabine 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny:             

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

              Ing. Ľuboš Derevjanník 

                                    Štefan Sýkora 

   Ing. Alena Kovalčíková 

                                    Mgr. Stanislava Vidová 

   Jozef Kormaník 

                                   JUDr. Katarína Železníková – kontrolórka obce 

                                   Jana Mytníková – ekonómka obce 

             Andrea Petriľáková – ekonómka ZŠ s MŠ 

                                   Ľubomír Tejbus 

                                   Janka Strenková 

                                   Anna Derevianiková 

                                   

 

Neprítomní:  PhDr. Zdenka Zavacká – ospravedlnená 

                                   Pavol Janoščík - ospravedlený     

           

                                                                                                                                                              

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.  V úvode 

zasadnutia starostka poďakovala  ZŠ s MŠ Jarabina  za prípravu a organizáciu kultúrno 

spoločenského programu pri príležitosti Dňa rodiny a PhDr. Zdenke Zavackej za zastupovanie 

v mene obce. 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.7. Prerokovanie návrhu na zámenu nehnuteľného majetku obce -  pozemok žiadateľa  

Peter Sýkora. 

Bod č. 12. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 

Starostka obce vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva hlasovať o doplnemom  návrhu 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 318 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje program zasadnutia nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu rokovania. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Správa hlavnej kontrolórky o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

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

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2022. 

7. Prerokovanie návrhu na zámenu nehnuteľného majetku obce -  pozemok - žiadateľ  Peter 

Sýkora. 

8. Odpredaj nehnuteľného majetku obce – pozemok  parc. č. 364/22 vo výmere 204 m2 

žiadateľ Peter  Badáň. 

9. Odpredaj nehnuteľného majetku obce – pozemok  parc. č. 7714/105 vo výmere 218 m2  

žiadateľ Pavol Janoščík. 

10. Prerokovanie návrhu na zámenu nehnuteľného majetku obce -  pozemok žiadateľ Ing. Ján 

Kormaník. 

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

za rok 2021, návrh záverečného účtu   za rok 2021, odborné stanovisko hlavnej kontrolórky 

k návrhu záverečného účtu za rok 2021. 

12. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 

13. Návrh VZN č. 5/2022 o zrušení VZN č. 3/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované 

v Zariadení pre seniorov  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina. 

14. Komunitné centrum. 

15. Splatenie úveru – kanalizácia. 

16. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy a rozsahu 

výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026. 

17. Pripomienky k nesprávnym údajom v zápisnici zo dňa 06.08.2020 – Anna Derevianiková. 

18. Rôzne. 

 

3. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice. 

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

Za overovateľov zápisnice boli schválené:  Mgr. Stanislava Vidová a Ing. Alena Kovalčíková.                                                     

                                                                

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 319 

za proti zdržali sa 

 



Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

  

4.  Správa hlavnej kontrolórky o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla Správu o plnení uznesení 

z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva v Jarabine č. XXII/2022 zo dňa 

08.03.2022. Kontrolórka obce skonštatovala, že uznesenia z posledného obecného 

zastupiteľstva boli splnené. 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 320 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

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. 

 

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

Poslankyňa Mgr. p. Stanislava Vidová interpelovala požiadavku ohľadom opravy miestnej 

komunikácie v časti Verbky zničenej po júlovej povodni 2021. 

  

Občianka p. Anna Derevianiková interpelovala požiadavky: 

- či by bolo možné zo strany obce zabezpečiť osobu, ktorá by bola zodpovedná za správu 

budovy Domu smútku,  

- o pomoci obci pri zorganizovaní brigády, ktorá by pomohla k zveľadeniu a úprave v časti 

Oblaz, 

- o častejšie aktualizácií informačných tabúľ. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 321 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 



Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 

A) berie na vedomie interpeláciu poslankyne p. Stanislavy Vidovej týkajúcej sa opravy 

miestnej komunikácie v časti Verbky. Starostka prítomných informovala, že oprava cesty je na 

naplánovaná na júl 2022 z dotácie Úradu vlády SR, 

B)  berie  na vedomie interpeláciu občianky p. Anny Derevianikovej ohľadom správy budovy 

Domu smútku v Jarabine, úprave  a zveľadeniu v časti Oblaz a aktualizácií informačných tabúľ. 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2022. 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Jarabina na 2. polrok 2022.  

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 322 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce na 2. polrok 2022. 

 

7. Prerokovanie návrhu na zámenu nehnuteľného majetku obce -  pozemku - žiadateľ  

Peter Sýkora . 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine prerokovalo žiadosť   p. Petra Sýkoru  o zámenu 

pozemku   parc.  č. KN-E 3361/101, orná pôda  s  výmerou 170 m2, v podiele 1/1, LV č. 1440 

v k. ú. Jarabina vlastník Obec Jarabina za  časť pozemku par.č. 3365/100, druh pozemku orná 

pôda v podiele 1/1, LV č. 1413 v k. ú. Jarabina, ktorá sa nachádza pod miestnou komunikáciou 

-  vlastník Peter Sýkora. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 323 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine : 



A) neschvaľuje zámenu pozemku p. č. KN-E 3361/101, orná pôda s výmerou 170 m², podiel 

1/1, LV č. 1440  pod B1 v podiele 1/1 v k. ú. Jarabina, 

B) navrhuje vyvolať rokovanie s vlastníkom pozemku č.3365/100, druh pozemku orná pôda 

v podiele 1/1, LV 1413 v k.ú. Jararabina  o kúpe časti pozemku vo vlastníctve žiadateľa Petra 

Sýkoru, ktorá sa  nachádza pod miestnou komunikáciou. 

 

8. Odpredaj nehnuteľného majetku obce – pozemok -  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 odredaja schválilo obecné zastupiteľstvo na XXI. 

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

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 324 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje 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, s výmerou 204 m2, 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. 2726 v k. ú. Jarabina, ktorého žiadateľ je vlastníkom a bude využitá na účely rozšírenia 

pozemku.  

 

9. Odpredaj nehnuteľného majetku obce – pozemok  parc. č. 7714/105 vo výmere 218 m2  

žiadateľovi  Pavlovi Janoščíkovi. 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľného majetku obce - 

pozemku pre žiadateľa p. Pavla Janoščíka, ktorého zámer schválilo obecné zastupiteľstvo na 

poslednom zasadnutí uznesením č. 307 v cene 8,-- €/m2.  

 

 

 

 

 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 325 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje odpredaj 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 pozemok s p. č. KN-E 7714/105, vodná plocha s výmerou 218 m², podiel 

1/1, LV č. 1440 v k. ú. Jarabina na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 8,--€/m2. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, o ktorý sa 

žiadateľ dlhodobo stará a zveľaďuje. 

 

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

Ing. Jána Kormaníka. 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Jarabine prerokovalo opätovnú žiadosť Ing. Kormaníka zo dňa 

3.5.2022. Žiadateľ nesúhlasí s kúpou nehnuteľného majetku v zmysle Uznesenia č. 306 zo dňa 

08.03.2022. Žiadateľ s navrhovanou výškou ceny nesúhlasí a žiada poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Jarabine o prehodnotenie výšky za odpredaj danej nehnuteľnosti.  

 

Žiadateľ obci ponúkol na odkúpenie spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnosti – pozemku s p. 

č. KN-E 3266/101, orná pôda s výmerou 27 m2, podiel 10/120 a 7/12 k celku, LV č. 1117 v k. 

ú. Jarabina od podielového spoluvlastníka Ing. Jána Kormaníka, rod. Kormaníka, Litmanová 

204, 065 31 Jarabina, občana SR za cenu 5,--€/m2, ktoré sa nachádzajú pod miestnou 

komunikáciou. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 326 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 



 

A) odporúča, aby žiadateľ Ing. Ján Kormaník Litmanová 204, 065 31 Jarabina ponúkol obci 

Jarabina  pozemok na zámenu, alebo predložil návrh kúpnej ceny, 

B) schvaľuje výkup/zámenu spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti – pozemku s par. č. 

KN-E 3266/101, orná pôda s výmerou 27 m2, podiel 10/120 a 7/12 k celku, LV č. 1117 v k. ú. 

Jarabina od podielového spoluvlastníka Ing. Jána Kormaníka, rod. Kormaníka, nar. 27.03.1964, 

Litmanová 204, 065 31 Jarabina, občana SR za cenu 5,--€/m2 z dôvodu majetkovoprávneho 

vysporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou. 

 

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

hospodárstva za rok 2021, návrh záverečného účtu   za rok 2021, odborné stanovisko 

hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2021. 

11.1. 

Obecnému zastupiteľstvu boli prednesené Rozpočtové hospodárenie obce a lesného 

hospodárstva za rok 2021. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 327 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje Rozpočtové hospodárenie obce Jarabina vrátane 

obecných lesov obce Jarabina za rok 2021. 

 

11.2. 

Obecnému zastupiteľstvu bolo prednesené rozpočtové hospodárenie Základnej školy 

s materskou školou za rok 2021. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 328 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 



Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje Rozpočtové hospodárenie Základnej školy 

s materskou školou v Jarabine za rok 2021. 

 

11.3. 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla odborné stanovisko k návrhu 

záverečného účtu za rok 2021. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 329 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce k návrhu záverečného účtu za rok 2021. 

 

11.4. 

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce a použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 330 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 

A) schvaľuje Záverečný účet obce Jarabina a celoročné hospodárenie bez výhrad, 

B) obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 190.647,98 €. 

 

12. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 

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

opatrenie č. 2/2022. 

 

 

 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 331 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 

 

13.  Návrh VZN č. 5/2022 o zrušení VZN č. 3/2020 o úhradách za sociálne služby 

poskytované v Zariadení pre seniorov  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina. 

OZ v Jarabine prerokovalo návrh VZN č. 5/2022 o úhradách za sociálne služby poskytované 

v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina, ktorým sa ruší VZN č. 

3/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Jarabina. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 332 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  -  

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje VZN č. 5/2022 o úhradách za sociálne služby 

poskytované v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina, ktorým sa 

ruší VZN č. 3/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované v Zariadení pre seniorov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina. 

  

14.  Komunitné centrum. 

Starostka obce predložila poslancom návrhy na schválenie farebného riešenie fasády 

Komunitného centra a informovala ich o avizovanom náraste cien za realizované práce 

a stavebné materiály. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 333 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 



PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 

A) schvaľuje farebné riešenie fasády Komunitného centra, 

B) berie na vedomie avizovaný nárast cien realizovaných prác a stavebných materiálov. 

 

15.  Splatenie úveru – kanalizácia. 

Starostka obce informovala poslancov o splatení bankového úveru na základe Úverovej zmluvy  

č. 229788-2014 zo dňa 20.10.2014  čerpaného za účelom dostavby kanalizácie v obci Jarabina. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 334 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie informáciu o splatení bankového úveru 

čerpaného za účelom dostavby kanalizácie v obci Jarabina z roku 2014. 

 

16.  Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy 

a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026. 

V súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 č. 

369/2018 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2022-2026 

starostka obce predložila návrhy uznesení v súvislosti s voľbami do samosprávnych orgánov 

obce. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 335 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 

A) určuje volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy na volebné obdobie  2022 – 2026 

jeden volebný obvod, 

B) určuje počet poslancov pre voľby do orgánov samosprávy na volebné obdobie 2022 – 2026 

sedem poslancov na celé obdobie, 
C) určuje rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022 – 2026 v rozsahu výkonu 

funkcie (úväzku) starostu 100% na celé funkčné obdobie. 

 

 

17. Pripomienky k nesprávnym údajom v zápisnici zo dňa 06.08.2020 – Anna 

Derevianiková . 

Poslanci prerokovali list doručený poslancovi Ing. Ľubošovi Derevjanikovi  a poslankyni Mgr. 

Stanislave Vidovej o nesprávnych údajoch v zápisnici zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v obci Jarabina dňa 06.08.2020. Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla 

stanovisko k pripomienkam k predmetnej  zápisnici.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 336 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomá - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie list p. Derevianikovej a stanovisko Hlavnej 

kontrolórky obce Jarabina. 

  

18. Rôzne. 

18.1. 

Starostka obce informovala poslancov o pripravovanom podujatí - slávnosti v obci Jarabina, 

ktoré sa uskutočnia 26. - 27. augusta 2022. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 337 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník - - 

 



Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie pripravovaný program slávnosti, ktoré sa 

uskutočnia  26. - 27. augusta 2022. 

 

18.2. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh cenníka pre tovary a služby lesného hospodárstva.   

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 338 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje   aktualizáciu cenníka lesného hospodárstva obce 

Jarabina. 

 

18.3. 

Starostka obce informovala poslancov, že po overení a vyhodnotení predložených dokladov 

Okresný úrad v Starej Ľubovni verifikoval náklady na povodňové záchranné práce vo výške 

211 941,28 €. Finančné prostriedky boli obci Jarabina pripísané na účet dňa 15.06.2022 a v 

tento deň boli uhradené všetky záväzky obce Jarabina dodávateľom záchranných prác. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 339 

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 pripísaní finančných 

prostriedkov za povodňové záchranné práce vo výške 211 941,28 €   a úhrade záväzkov 

dodávateľom. 

 

18.4. 

Starostka obce informovala poslancov o predloženej opätovnej žiadosti p. Radovana Strenka  o 

osadenie dopravnej značky č.251-30 na miestnej komunikácii odbočujúcej z cesty III/3128 

smerom na Hrad Stará Ľubovňa k rodinným  domom so súp. č.236-243. 



Dôvodom na osadenie dopravnej značky obmedzujúcej rýchlosť na 30km/hod. je to, že 

po tejto  ceste chodia žiaci základnej školy a materskej školy a na ulici bývajú rodiny s 

malými deťmi. 

 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 340 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine : 

A) berie na vedomie opätovnú žiadosť p. Strenka, 

B) schvaľuje vypracovanie projektu dopravného značenia pre celé územie obce Jarabina. 

 

18.5. 

Starostka obce informovala poslancov o predloženom stavebnom  zámere p. Martina Mindžáka 

pri  výstavbe  rodinného domu na parc. č. KN-E 2616/100 v k. ú. Jarabina v lokalite Sad, na 

ktorú je vypracovaná zástavbová štúdia Sad. 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 341 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine nemá námietky voči  stavebnému zámeru p. Martina 

Mindžáka na  výstavbu rodinného domu na parc. č. KN-E 2616/100 v k. ú. Jarabina s napojením 

sa na vlastnú žumpu a vodovod v lokalite Sad, tak aby nebola narušená zástavbová štúdia Sad. 

 

18.6. 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený  návrh na  vymenovanie p. Jozefa Kormaníka za 

veliteľa DHZO Jarabina. 

 

 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 342 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká - neprítomná - - 

Pavol Janoščík - neprítomný - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje vymenovanie p. Jozefa Kormaníka za veliteľa 

DHZO Jarabina. 

 

19. Záver 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:                Mgr. Stanislava Vidová ...................................................  

      

                                         

 

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

 

 

 

 

 

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


