
 

     ZÁPISNICA  z XXIV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 21.09.2022 v Jarabine 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny:             

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

              Ing. Ľuboš Derevjanník 

                                    Štefan Sýkora 

                                    PhDr. Zdenka Zavacká 

                                    Pavol Janoščík 

   Ing. Alena Kovalčíková 

                                    Mgr. Stanislava Vidová 

   Jozef Kormaník 

                                   JUDr. Katarína Železníková – kontrolórka obce 

                                   Janka Strenková 

                                    

                                      

           

                                                                                                                                                              

1. Otvorenie  

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

skonštatovala, že sú prítomní 7 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 organizátorom a všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní 

slánosti. 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 vyzvala 

poslancov obecného zastupiteľstva hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.   

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 343 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

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

7673/106 vo výmere 22 m2 na základe žiadosti Miloša Čureju. 

7. Chobor – Choborová – žiadosť o vykonanie nápravy na pozemku parc. č. 701 v k.ú. 

Jarabina. 

8. Rôzne. 

 

3. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice. 

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

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Štefan Sýkora a Ing. Ľuboš Derevjaník.                                                   

                                                                

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 344 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník  - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Štefana Sýkoru a Ing. 

Ľuboša Derevjaníka. 

  

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. XXIII/2022 zo dňa 

15.06.2022. Kontrolórka obce skonštatovala, že uznesenia z posledného obecného 

zastupiteľstva boli splnené, niektoré sú v štádiu plnenia. 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 345 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

Štefan Sýkora  - - 

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. 

 

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

Neboli žiadne. 

 

 

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

č. 7673/106 vo výmere 22 m2 na základe žiadosti Miloša Čureju. 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine prerokovalo žiadosť p. Miloša Čureju na odkúpenie pozemku 

na  parc.  č. KN-E 7673/106, s celkovou výmerou 22 m2, ostatná plocha v k. ú. Jarabina. 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 346 

za proti zdržali sa 

 

Ing. Ľuboš Derevjaník  - - 

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 Milošovi Čurejovi, rod. Čurejovi, nar. 06.03.1976, občanovi 

SR, trvale bytom 065 31 Jarabina 298 a to pozemok s p. č. KN-E 7673/106, s výmerou 22 m2, 

ostatná plocha, podiel 1/1, LV č. 1440 v k. ú. Jarabina na účely majetkovoprávneho vyrovnania 

za cenu  8,00,--€/m2. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemkom a stavbe so súp. 

č. 7 evidované na LV č. 1817 v k. ú. Jarabina, ktorých žiadateľ je spoluvlastníkom a bude 

využitý na účely zabezpečenia prístupu k rodinnému domu. 

 

 

7. Chobor – Choborová – žiadosť o vykonanie nápravy na pozemku parc. č. 701 v k.ú. 

Jarabina 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine prerokovalo žiadosť o vykonanie nápravy na parc. č. KN-C 

701 vo vlastníctve žiadateľov Juraja Chobora s manž. Justínou Choborovou, rod. Vyšovskou,  

trvale bytom 065 31 Jarabina 163. 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 347 

za proti zdržali sa 



 

Ing. Ľuboš Derevjaník - - 

Štefan Sýkora  - - 

PhDr. Zdenka Zavacká  - - 

Pavol Janoščík  - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Mgr. Stanislava Vidová - - 

Jozef Kormaník   - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie žiadosť o vykonanie nápravy na  p. č. KN-

C 701 vo vlastníctve žiadateľov Juraja Chobora s manž. Justínou Choborovou, rod. Vyšovskou,  

trvale bytom 065 31 Jarabina 163. 

 

8. Záver. 

 

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

 

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

      

                                         

 

           Ing. Ľuboš Derevjaník    ...................................................                  

 

 

 

 

 

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


