
 

     ZÁPISNICA  z XXV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 17.10.2022 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 

                                   Jana Mytníková 

                                   Anna Minčíková 

                                    

                                      

           

                                                                                                                                                              

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 poslancom p. Štefanovi Sýkorovi, p. Ing. Alene Kovalčíkovej 

a p. Pavlovi Janoščíkovi za pomoc pri organizovaní kultúrno spoločenskej akcie – posedenie 

so seniormi.  

 

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: 348 

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. Návrh VZN č. 6/2022 o výške zákonného zástupcu na úhradu nákladov na nákup potravín, 

výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina. 

7. Rozpočtové opatrenie 2/2022. 

8. Žiadosť o výmaz predkupného práva na parcele č. 773/42, 773/43, 773/37, 773/38. 

9. Rôzne. 

 

3. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice. 

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

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  Ing. Ľuboš Derevjaník a Mgr. Stanislava Vidová.                                              

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 349 

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 Ing. Ľuboša 

Derevjaníka a Mgr. Stanislavu Vidovú. 

  

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. XXIV/2022 zo dňa 

21.09.2022. Kontrolórka obce skonštatovala, že uznesenia z posledného obecného zastupiteľsta 

sú v štádiu plnenia. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 350 

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. 

Poslankyňa Mgr. Stanislava Vidová interpelovala požiadavku, na opravu  ryhy po uložení 

plynovej prípojky, ktorá spôsobuje prekážku na miestnej komunikácii v smere Verbky. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 351 

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 informáciu o potrebe opravy na miestnej 

komunikácii v smere Verbky. 

 

6. Návrh VZN č. 6/2022 o výške zákonného zástupcu na úhradu nákladov na nákup 

potravín, výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach úhrady 

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina. 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predložila návrh VZN č. 6/2022 o výške 

zákonného zástupcu na úhradu nákladov na nákup potravín, výške príspevku na úhradu 

režijných nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Jarabina. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 352 

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 VZN č. 6/2022 o úhradách zákonného zástupcu na 

úhradu nákladov na nákup potravín, výške príspevku na úhradu režijných nákladov 

a o podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina. 

 

7. Rozpočtové opatrenie 2/2022. 

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

opatrenie č. 2/2022. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 353 

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   Rozpočtové opatrenie 2/2022. 

 

8. Žiadosť o výmaz predkupného práva na parcele č. 773/42, 773/43, 773/37, 773/38. 

Obecnému zastupiteľstvu v Jarabine bola doručená žiadosť p. Ľubomíra Mindeka o zrušenie 

predkupného práva na par. č. KN-C 773/37, 773/38, 773/42, 773/43 na základe kolaudačného 

rozhodnutia zo dňa 16.12.2016. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 354 

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 výmaz predkupného práva vedenom na 

pozemkoch s p. č. C-KN 773/37, 773/38, 773/42,773/43, LV č. 1402 v k. ú. Jarabina v časti C: 

Ťarchy v znení 

„Predkupné právo v prospech Obce Jarabina na pozemky parc. č. 773/37, 773/42, 773/38, 

773/43 do vydania kolaudačného rozhodnutia podľa zmluvy V 1058/08-55/08“ pre Ľubomíra 

Mindeka, rod. Mindeka, nar. 06.11.1982, občana SR trvale bytom Pastierska 4, 900 31 Stupava 

a Silviu Mindekovu, rod. Girgoškovu, nar. 11.03.1980, občiankou SR, trvale bytom Jarabina 

322, 065 31 Jarabina. 

 

 

 



9. Rôzne. 

Na Obecný úrad v Jarabine bola dňa 5.10.2022 doručená žiadosť p. JUDr. Michala Dica na 

odkúpenie pozemku na  parc.  č. KN-E 7673/106, s celkovou výmerou 22m2, ostatná plocha, 

podiel 1/1, LV č. 1440 v k. ú. Jarabina. Obecné zastupiteľstvo v Jarabine na XXIV. zasadnutí 

schválilo zámer na odpredaj pozemku pozemku na  parc.  č. KN-E 7673/106, s celkovou 

výmerou 22m2, ostatná plocha, podiel 1/1, LV č. 1440 v k. ú. Jarabina žiadateľovi p. Milošovi 

Čurejovi. JUDr. Michal Dic  v žiadosti konštatuje, že odpredajom predmetného pozemku p. 

Milošovi Čurejovi sa zabráni úplnému vstupu na pozemok na par. č. KN-E 17, v k. ú. Jarabina 

ktoré je vlastníkom. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 355 

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 navrhuje rozdeliť par. č.  KN-E 7673/106  geometrickým 

plánom a rokovať so záujemcami. 

 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:                 Ing. Ľuboš Derevjaník        .............................................. 

      

                                         

 

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

 

 

 

 

 

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


