
 

     ZÁPISNICA  z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva, konaného dňa 28.11.2022 v Jarabine 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny:             

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

            Bc. PhDr. Radoslav Beňo                       

              PhDr. Ivan Bulík 

                                    Pavol Janoščík 

                                    Ivana Kormaníková, BBA 

    Ing. Alena Kovalčíková 

                                     PhDr. Katarína Petríková 

    Štefan Sýkora 

                                    JUDr. Katarína Železníková – kontrolórka obce 

                                    Janka Strenková 

                                    Anna Derevianíková     

                                                                                                                                                                        

1. Otvorenie  

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Jarabine zvolala a otvorila odchádzajúca starostka obce Lívia 

Kovalčíková, ktorá všetkých prítomných privítala a v krátkosti ich oboznámila s programom. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľku OZ bola určená Janka Strenková. 

Za overovateľov boli navrhnutí  PhDr. Ivan Bulík a Ivana Kormaníková, BBA. 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 1 

za proti zdržali sa 

 
PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia  Kovalčíková B.S.B.A - - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - - 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine  schvaľuje za overovateľov zápisnice ustanovujúceho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarabine PhDr. Ivana Bulíka a Ivanu Kormaníkovú, 

BBA. 

 

3. Oznámenie výsledkov volieb a odovzdanie osvedčení o zvolení starostu /OZ. 



Predsedníčka  miestnej volebnej komisie p. Anna Derevianíková oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb. Kópia zápisnice z výsledkov volieb tvori prílohu tejto zápisnice.                                                        

                                                                

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia. 

Po prečítaní výsledkov volieb pristúpil k zloženiu zákonom predpísaného sľubu novozvolený 

starosta obce pán Bc. PhDr. Radoslav Beňo. Pani Anna Derevianíková odovzdala starostovi 

obce osvedčenie o zvolení. Starosta po zložení zákonom predpísaneho sľubu pokračoval vo 

vedení zasadnutia OZ. Následne  pani Anna Derevianiková vyzvala novozvolených  poslancov 

k zloženiu zákonom predpísaného sľubu poslancov OZ: PhDr. Ivana Bulíka, PhDr. Katarínu 

Petríkovú, Ivanu Kormaníkovú, BBA, Štefana Sýkoru, Pavla Janoščíka, Ing. Alenu 

Kovalčíkovú a Líviu Kovalčíkovú, B.S.B.A. Po zložení sľubu im následne odovzdala 

osvedčenie o zvolení. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine skonštatovalo, že novozvolený starosta obce Bc. PhDr. 

Radoslav Beňo zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine skonštatovalo, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

5. Otvorenie a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

V úvode starosta poďakoval všetkým občanom za prejavenú dôveru, srdečne poblahoželal 

všetkým novozvoleným poslancom a vyjadril vieru v dobrú spoluprácu pri plánovaní a vedení 

obce Jarabina v novom funkčnom období 2022-2026. Následne oboznámil prítomných 

s programom zasadnutia, ktorý bol poslancom, doručený spolu s pozvánkou. 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov volieb, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi 

a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia. 

5. Otvorenie a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

6. Určenie zástupcu starostu. 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa zákona 369/90 Zb. § 12 ods. 2,3,5,6. 

8. Návrh na zriadenie komisií. 

9. Voľba predsedov komisií pri obecnom zastupiteľstve. 

10. Určenie platu starostu. 

11. Poverenie sobášiacich. 

12. Návrh VZN č. 7/2022 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre obce 

Jarabina. 

13. Zriaďovacia listina Komunitného centra  Jarabina. 

14. Zmluva č. 1617/2021/OPR. 

15. Vstup k národnej kultúrnej pamiatke. 

16. Diskusia. 

17. Záver. 



Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 5 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia  Kovalčíková, B.S.B.A. - - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Jarabine. 

 

6. Určenie zástupcu starostu. 

Starosta obce oznámil, že PhDr. Ivana Bulíka poveril zastupovaním starostu. Poslanec 

poverenie prijal. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 6 

za proti zdržali sa 

 

- - PhDr. Ivan Bulík  

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. - - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie oznámenie starostu obce o poverení PhDr. 

Ivana Bulíka za zástupcu obce. 

 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa zákona 369/90 Zb. § 12 ods. 2,3,5,6. 

Za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa 

zákona č. 369/90 Zb. § 12 ods. 2,3,5,6 bola navrhnutá poslankyňa Ing. Alena Kovalčíková. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 7 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

- - Ing. Alena Kovalčíková 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A - - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - - 

 



Obecné zastupiteľstvo v Jarabine poveruje poslankyňu Ing. Alenu Kovalčíkovú.zvolávaním 

a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 

8. Návrh na zriadenie komisií. 

Starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie komisií:  

A/ komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

B/ komisiu výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a cestovného ruchu 

C/ komisiu sociálnych vecí, kultúry, športu a školstva 

D/ komisiu financií  a správy majetku obce. 

 

Poslankyňa Lívia Kovalčíková navrhla presunúť školstvo do komisie financií a správy majetku, 

zriadiť ďalšiu komisiu verejného obstarávania a cestovný ruch riešiť v rámci zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, nie v komisii. Poslankyňa Ivana Kormaníková navrhla nezriaďovať 

ďalšiu komisiu, skôr ich zoskupiť podľa funkčnosti - verejné obstarávanie priradiť do komisie 

financií a správy majetku obce . Poslankyňa Lívia Kovalčíková trvala na preradení školstva do 

komisie financií, správy majetku obce a verejného obstarávania. Poslanci navzájom diskutovali 

o týchto návrhoch. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 8 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. - - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine zriaďuje  komisie :         

A/ komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov                

B/ komisiu výstavby, rozvoja obce a životného prostredia 

C/ komisiu sociálnych vecí, kultúry a športu 

D/ komisiu financií, správy majetku obce, školstva a verejného obstarávania. 

 

9. Voľba predsedov komisií pri obecnom zastupiteľstve. 

 

9.1. 

Za predsedu komisie na  ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

bol navrhnutý PhDr. Ivan Bulík. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 9 

za proti zdržali sa 

 

- - PhDr. Ivan Bulík 

Pavol Janoščík - - 



Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. - - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine volí za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov PhDr. Ivana Bulíka. 

 

9.2. 

Za predsedníčku komisie  výstavby, rozvoja obce a životného prostredia bola navrhnutá Ing. 

Alena Kovalčíková. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 10 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

- - Ing. Alena Kovalčíková  

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. - - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine volí za predsedníčku  komisie výstavby, rozvoja obce 

a životného prostredia  Ing. Alenu Kovalčíkovú. 

 

9.3. 

Za predsedníčku komisie  sociálnych vecí, kultúry a športu  bola navrhnutá PhDr. Katarína 

Petríková. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 11 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková -  - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. - - 

- - PhDr. Katarína Petríková 

Štefan Sýkora - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine volí za predsedníčku  komisie sociálnych vecí, kultúry 

a športu PhDr. Katarínu Petríkovú. 

 

9.4. 



Za predsedníčku komisie  financií, správy majetku obce, školstva a verejného obstarávania bola 

navrhnutá Ivana Kormaníková, BBA. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 12 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

- - Ivana Kormaníková, BBA 

Ing. Alena Kovalčíková -  - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. - - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine volí za predsedníčku  komisie financií, správy majetku obce, 

školstva a verejného obstarávania Ivanu Kormaníkovú, BBA. 

 

10. Určenie platu starostu. 

Predsedníčka komisie pre financie, správu majetku obce, školstva a verejného obstarávania 

predložila návrh na určenie výšky platu starostu obce Jarabina – Bc. PhDr. Radoslavovi Beňovi 

v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 1 a v zmysle § 4 ods. 2 

citovaného zákona v rozsahu základného platu ako sučin priemernej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve a  koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 13 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. - - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine určuje plat starostu obce Jarabina – Bc. PhDr. Radoslavovi 

Beňovi v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 1 a v zmysle § 4 ods. 2 

citovaného zákona v rozsahu základného platu ako sučin priemernej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve a  koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. 

 

11. Poverenie sobášiacich. 

Za sobášiacich v obci Jarabina  boli navrhnutí starosta obce Bc. PhDr. Radoslav Beňo, PhDr. 

Ivan Bulík a Ivana Kormaníková, BBA. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 14 



za proti zdržali sa 

 

- -  PhDr. Ivan Bulík 

Pavol Janoščík - - 

- - Ivana Kormaníková, BBA  

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. - - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - - 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina schvaľuje sobášiacich Bc. PhDr. Radoslava Beňa, PhDr. 

Ivana Bulíka a Ivanu Kormaníkovú, BBA. 

 

12. Návrh VZN č. 7/2022 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre 

obce Jarabina. 

Poslankyňa Lívia Kovalčíkova predložila návrh VZN č. 7/2022 o sociálnych službách 

poskytovaných v Komunitnom centre obce Jarabina, ktorý je povinnou prílohou k výpisu 

z registra postytovateľa sociálnej služby, ktorý vedie Prešovský samosprávny kraj. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 15 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. - - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje VZN č. 7/2022 o sociálnych službách 

poskytovaných v komunitnom centre obce Jarabina. 

 

13. Zriaďovacia listina Komunitného centra  Jarabina. 

Poslankyňa Lívia Kovalčíková predložila na schválenie zriaďovaciu listinu Komunitného 

centra  Jarabina, ktorú je potrebné doložiť k žiadosti o registráciu na sociálnu službu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 16 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. - - 

PhDr. Katarína Petríková - - 



Štefan Sýkora - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje zriaďovaciu listinu Komunitného centra Jarabina. 

 

14. Zmluva č. 1617/2021/OPR. 

Poslankyňa Lívia Kovalčíková informovala prítomných o zmluve č. 1617/2021/OPR, ktorej 

poskytovateľom je Prešovský samosprávny kraj a prijímateľom obec Jarabina. Dotácia je 

poskytnutá za účelom napojenia sa na  cyklotrasu Eurovelo 11 Jarabina – Stará Ľubovňa. Výška 

poskytnutej dotácie je maximálne 10.000 € a termín realizácie je do októbra 2023. Dotácia  je 

poskytnutá na vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle zmluvy o dielo uzatvorenej 

medzi obcou Jarabina a dodávateľom firmou Váhoprojekt, kde ide  o cyklonapojenie Jarabina 

– Stará Ľubovňa cez topoľovú alej, vedúcu cez   katastrálne územie Stará Ľubovňa. Budúca 

cyklotrasa je plánovaná ako združená komunikácia pre cyklo i poľnohospodársku dopravu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 17 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. - - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine ukladá starostovi obce Jarabina  plniť záväzky vyplývajúce 

zo Zmluvy č. 1617/2021/OPR o poskytnutí dotácie. 

 

15. Vstup k národnej kultúrnej pamiatke. 

Poslankyňa Lívia Kovalčíková informovala prítomných o štúdii, ktorú vypracoval Ing. Daniel 

Dic, týkajúcu sa architektonického a priestorového usporiadania areálu pri Komunitnom centre 

v Jarabine. Priestor má funkčne slúžiť pre účely komunitného centra, efektívneho vstupu do 

dielne, pre návštevníkov gréckokatolíckeho chrámu i pre verejnosť. V časti,  kde sa nachádza 

chodník III. triedy vstup do gréckokatolíckeho chrámu a príjazd do areálu Komunitného centra, 

nastal problém so zlomeným priepustom. V predmetnom mieste sa nachádza uličná vpusť, 

ktorá slúži na odvádzanie povrchových vôd do potoka Malý Lipník. Otvorený výkop je 

potrebné prekryť. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 18 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. - - 



PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine poveruje starostu obce Jarabina nájsť efektívne technické 

riešenie v strete parciel č. 2, 127/1 a 542/1, ktoré budú vyhovovať vstupujúcim do 

gréckokatolíckeho chrámu, chodcom využívajúcim chodník pre peších a bude zohľadňovať 

premávku i parkovanie na ceste III. triedy. 

 

16. Diskusia. 

Oficiálna časť programu bola ukončená a starosta obce vyzval prítomných k voľnej  diskusii. 

Vystúpila poslankyňa Lívia Kovalčíková, ktorá zablahoželala novozvolenému starostovi 

k zvoleniu a zároveň informovala prítomných o momentálnej finančnej situácii obce Jarabina. 

Následne vystúpili pán Jozef Lešiga – predseda SZPB, pani PhDr. Žaneta Štefaníková –

riaditeľka ZŠ s MŚ Jarabina, pán Kaňa, pani Nadežda Strenková – predsedníčka JD Jarabina, 

pán Štefan Sýkora – predseda DHZ Jarabina, pani Mgr Nataša Hlinková, ktorí sa poďakovali 

odchádzajúcej starostke pani Lívii Kovalčíkovej za spoluprácu a novozvolenému starostovi 

a poslancom obecného zastupiteľstva popriali veľa pracovných úspechov. 

 

17. Záver 

 

V závere zasadnutia starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a ukončil zasadnutie 

obecného zastupoiteľstva. 

 

Overovatelia zápisnice:                PhDr. Ivan Bulík              ...................................................  

      

                                         

 

       Ivana Kormaníková, BBA   .......................................................                   

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:            Bc. PhDr. Radoslav Beňo        ....................................................... 


