
 

     ZÁPISNICA  z II.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 

konaného dňa 21.12.2022 v Jarabine 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny:              

            Bc. PhDr. Radoslav Beňo  - starosta obce                     

              PhDr. Ivan Bulík 

                                    Pavol Janoščík 

                                    Ivana Kormaníková, BBA 

    Ing. Alena Kovalčíková 

                                     PhDr. Katarína Petríková 

                                    JUDr. Katarína Železníková – kontrolórka obce 

                                    Janka Strenková 

                                    Jana Mytníková 

                                    Andrea Petriľáková  

  

 

Neprítomní:               Lívia Kovalčíková, B.S.B.A - ospravedlnená 

                                    Štefan Sýkora - ospravedlnený 

   

                                                                                                                                                                        

1. Otvorenie  

II. zasadnutie OZ v Jarabine zvolal a viedol  starosta obce Bc. PhDr. Radoslav Beňo, ktorý 

skonštatoval, 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. 

 

 

2. Schválenie programu zasadnutia 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol oficiálne zverejnený v zákonom stanovenom 

časovom rozpätí a poslancom vopred doručený spolu s pozvánkou.  

Starosta obce navrhol zmenu programu obecného zastupiteľstva: 

Bod. 6 Správu o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom zlúčiť s bodom 

č. 8 Správou hlavnej kontrolórky o uzneseniach za rok 2019, 2020, 2021, 2022, ktoré sú 

v plnení/ v realizácií pre nové obecné zastupiteľstvo V Jarabine. 

Bod. č. 14 Správu o hospodárení v lesnom hospodárstve a bod č. 15 Plán práce lesného 

hospodárstva na rok 2023 presunúť na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

z dôvodu neprítomnosti p. Ľubomíra Tejbusa – lesného hospodára. 

  

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 19 

za proti zdržali sa 

 
PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 



Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia  Kovalčíková, B.S.B.A. - 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje pozmenený program zasadnutia nasledovne: 
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa 

4. Určenie   overovateľov zápisnice 

5. Voľba návrhovej komisie 

6. Interpelácie poslancov a vystúpenie obyvateľov obce a iných osôb  

7. Správa hlavnej kontrolórky o uzneseniach ua rok 2019, 2020, 2021, 2022, ktoré sú 

v plnení/ v realizácií pre nové Obecné zastupiteľstvo v Jarabine 

8. Návrh VZN  č. 1/2023 o miestnych daniach a poplatkoch 

9. Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

materskej školy, a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina  

10. Návrh VZN č. 3 o výške príspevku zákonného zástupcu na úhradu nákladov na nákup 

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

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina 

11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Jarabina 

12. Návrh rozpočtu obce, Základnej školy s materskou školou v Jarabine na rok 2023 

s výhľadom na rok 2024-2025, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu  

13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina na I. polrok 2023 

14. Návrh rokovacieho poriadku 

15. Návrh štatútu rokovacieho poriadku 

16. Voľba členov obecných komisií 

17. Rôzne 

18. Diskusia 

19. Záver 

 

3. Určenie zapisovateľa 

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

                                                             

4. Určenie overovateľov zápisnice 

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: PhDr. Katarínu Petríkovú a Ing. Alenu 

Kovalčíkovú. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 20 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 



Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.-

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomná - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje za overovateľov zápisnice: PhDr. Katarínu 

Petríkovú a Ing. Alenu Kovalčíkovú. 

 

5. Voľba návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Pavla Janoščíka a Ivanu Kormaníkovú, 

BBA. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 21 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia  Kovalčíková, B.S.B.A.-

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora – neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie za členov návrhovej komisie Pavla 

Janoščíka a Ivanu Kormaníkovú, BBA. 

 

6. Interpelácie poslancov a vystúpenie obyvateľov obce iných osôb 

 Poslanec PhDr. Ivan Bulík  interpeloval, či zrušené body č. 14 a č. 15 ak nebudú prerokované 

na II. zasadnutí obecného zastupiteľstva budú mať nejaký vplyv na rozpočet. Starosta obce 

informoval poslancov, že zrušené body nebudú mať dosah na rozpočet. 

Poslankyňa Ivana Kormaníková navrhla pričleniť školstvo opätovne  ku komisii sociálnych 

vecí, kultúry a športu, pretože školstvo nemá nič spoločné s komisiou financií, správou 

majetku a verejným obstarávaním. Základná škola v Jarabine je súčasťou všetkých kultúrnych 

a športových akcií v obci. 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 22 

Za proti zdržali sa 

 

 PhDr. Ivan Bulík  -  

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 



 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie interpeláciu poslanca PhDr. Ivana Bulíka 

a poslankyne Ivany Kormaníkovej, BBA. 

 

7. Správa hlavnej kontrolórky o uzneseniach za rok 2019, 2020, 2021, 2022, ktoré sú 

v plnení/v realizácií pre nové Obecné zastupiteľstvo v Jarabine 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková oboznámila poslancov Správou o plnení 

a realizácií uznesení za obdobie rokov 2019, 2020, 2021 a 2022 a zároveň upozornila, ktoré 

uznesenia je potrebné doriešiť. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 23 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky 

a o uzneseniach za rok 2019, 2020, 2021, 2022, ktoré sú v plnení /v realizácií pre nové 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine. 

 

8. Návrh VZN  č. 1/2023 o miestnych daniach a poplatkoch  

Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych 

daniach a poplatkoch. Poslanci o predloženom návrhu diskutovali.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 24 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

- Pavol Janoščík - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. – 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje VZN č. 1/2023 o miestnych daniach 

a poplatkoch. 

 

9. Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

materskej školy, a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina  



Poslancom obecného zastupiteľstva bol doručený Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy, a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina. Ekonómka obce pani Jana Mytníková 

informovala o potrebe navýšenia rozpočtu pre ZŠ s MŚ Jarabina  vo výške 25 000 €. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 25 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík -  

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. – 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine:   

A/ schvaľuje pozmeňujúci Návrh VZN č. 2/2023 o potrebe navýšenia rozpočtu ZŠ s MŠ 

Jarabina 

B/ schvaľuje pozmenené  VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku materskej školy, a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Jarabina. 

 

10. Návrh VZN č. 3/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu na úhradu nákladov na 

nákup potravín, výšky príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach 

úhrady  v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina 

Poslancom obecného zastupiteľstva bol doručený návrh VZN č. 3/2023  o výške príspevku 

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

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

obce Jarabina. Starosta obce  po porade so zástupcami školy informoval poslancov o potrebe 

zmeny I. cenového pásma na II. cenové pásmo. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 26 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - -  

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. - 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomý - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine: 



A/ schvaľuje pozmeňujúci Návrh VZN č. 3/2023 o prechod z I. cenového pásma do II. 

cenového pásma, 

B/ schvaľuje  pozmenené VZN č. 3/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu na úhradu 

nákladov na nákup potravín, výšky príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach 

úhrady  v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina. 

 

11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Jarabina 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Jarabina PhDr. Žaneta Štefaniková predniesla Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Jarabina. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 27 

za Proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ s MŠ Jarabina. 

 

12. Návrh rozpočtu obce, Základnej školy s materskou školou v Jarabine na rok 2023 s 

výhľadom na roky 2024-2025, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

 

12.1 

Poslancom obecného zastupiteľstva bol doručený  Návrh rozpočtu obce Jarabina na rok 2023 

s výhľadom na roky 2024-2025. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 28 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje Rozpočet obce Jarabina na rok 2023 s výhľadom 

na roky 2024-2025 podľa predloženého návrhu. 

 



12.2 

Poslancom obecného zastupiteľstva bol doručený  Návrh rozpočtu ZŠ S MŠ  Jarabina na rok 

2023 s výhľadom na roky 2024-2025. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 29 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje Rozpočet ZŠ s  MŠ  Jarabina na rok 2023 

s výhľadom na roky 2024-2025 podľa predloženého návrhu. 

 

12.3 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predniesla stanovisko k navrhovanému 

rozpočtu, v ktorom odporúča poslancom schváliť predložený návrh rozpočtu podľa 

predloženého materiálu. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 30 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

    

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine po prerokovaní predloženého návrhu berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a viacročného 

rozpočtu obce Jarabina na roky 2024-2025. 

 

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jarabina na I. polrok 

2023 

Kontrolórka obce JUDr. Katarína Železníková predložila poslancom obecného zastupiteľstva 

plán činnosti a zároveň ich oboznámila s činnosťami, ktoré pre obec vykonáva. Zároveň 

informovala, že tematickú kontrolu vykoná na základe konkrétneho  návrhu poslancov alebo 

občanov. 

 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 31 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Jarabina na I. polrok 2023. 

 

14. Návrh rokovacie poriadku 

Starosta obce predložil poslancom Návrh rokovacieho poriadku. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 32 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje Rokovací poriadok. 

 

 

15. Návrh štatútu rokovania obecných komisií 

 

15.1 

Starosta obce predniesol návrh na zrušenie Uznesenia č. 8 zo dňa 28. 11. 2022  týkajúci sa 

zriadenia komisii.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 33 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- - - 



neprítomná 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine ruší Uznesenie č. 8 zo dňa 28. 11. 2022. 

 

15.2. 

Starosta obce predložil návrh na zradenie komisií, vychádzajúci z interpelácie poslankyne 

Ivany Kormaníkovej, BBA, aby školstvo podľa funkčnosti boli priradené ku komisii 

sociálnych vecí, športu a kultúre: 

A/ komisia na ochranu verejného záujmu, pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

B/ komisiu výstavby, rozvoja obce a životného prostredia 

C/ komisiu sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

D/ komisiu financií, správy majetku obce a verejného obstarávania 

 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 34 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine zriaďuje komisie: 

A/ komisia na ochranu verejného záujmu, pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

B/ komisiu výstavby, rozvoja obce a životného prostredia 

C/ komisiu sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

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

 

15.3 

Starosta obce predložil Návrh štatútu rokovania obecných komisií v znení zmien prijatých 

Uznesením č. 34. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 35 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 



Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine schvaľuje Štatút rokovania obecných komisií v znení zmien 

prijatých Uznesením č. 34. 

 

16. Voľba členov obecných komisií 

Starosta obce predniesol návrhy členov komisií. 

 

16.1 

Do komisie na ochranu verejného záujmu boli navrhnutí: Lívia Kovalčíková, B.S.B.A., Jozef 

Kroták ml., Erik Bandy, Ing. Pavol Sitár, Ing. Milan Havrila. 

  

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 36 

za Proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine volí za členov  komisie na ochranu verejného záujmu: Líviu 

Kovalčíkovú, B.S.B.A., Jozefa Krotáka ml., Erika Bandyho, Ing. Pavla Sitára, Ing. Milana 

Havrilu. 

 

16.2 

Do komisie výstavby, rozvoja obce a životného prostredia boli navrhnutí: Pavol Janoščík, Ing. 

Daniel Dic, Ondrej Šlachtovský, Ing. Jozef Kormaník, Ľubomír Tkáčik.  

  

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 37 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine volí za členov  komisie  výstavby, rozvoja obce a životného 

prostredia: Pavla Janoščíka, Ing. Daniela Dica, Ondreja Šlachtovského, Ing. Jozefa 

Kormaníka, Ľubomíra Tkáčika.  

 



16.3 

Do komisie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu boli navrhnutí: Mgr. Kamila Čurejová, 

Štefan Sýkora, Mgr. Ivan Derevjaník, Anna Sukovatá, Anna Drenčková. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 38 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine volí za členov komisie sociálnych vecí, školstva, kultúry 

a športu: Mgr. Kamilu Čurejovú, Štefana Sýkoru, Mgr. Ivana Derevjaníka, Annu Sukovatú, 

Annu Drenčkovú. 

 

16.4 

Do komisie financií, správy majetku obce a verejného obstarávania boli navrhnutí: Tatiana 

Badáňová, Mgr. Stanislava Vidová, Ladislav Plavčko, Anna Derevianiková, Ľubomíra 

Dicová. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 39 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

 

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

a verejného obstarávania: Tatianu Badáňovú, Mgr. Stanislavu Vidovú, Ladislava Plavčka, 

Annu Derevianikovú, Ľubomíru Dicovu. 

 

17. Rôzne 

 

17.1 

Starosta obce informoval poslancov o potrebe nákupu kefy s príslušenstvom k traktoru. 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva: 40 

za proti zdržali sa 

 

PhDr. Ivan Bulík - - 

Pavol Janoščík - - 

Ivana Kormaníková, BBA - - 

Ing. Alena Kovalčíková - - 

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.- 

neprítomná 

- - 

PhDr. Katarína Petríková - - 

Štefan Sýkora - neprítomný - - 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jarabine súhlasí s prieskumom trhu týkajúceho sa  cenovej ponuky 

na nákup kefy s príslušenstvom k traktoru. 

 

17.2 

Starosta obce poskytol informácie týkajúce sa poruchy na vodovodnom potrubí a  technickom 

vybavení zamestnancov Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, ktorá 

digitálnym spôsobom monitoruje prítok a odtok vody a prenáša údaje o stave vody vo 

vodojeme. Zároveň poďakoval členom DHZ v Jarabine Štefanovi Sýkorovi, Vladimírovi 

Šimcovi, Simonovi Sýkorovi za rozvoz úžitkovej vody medzi občanov obce.  

Následne poslancov a prítomných informoval: 

- o stretnutí, ktoré sa konalo dňa 7.12.2022 ohľadom vyriešenia vstupu ku Gréckokatolíckemu 

chrámu v obci Jarabina a jeho realizácií, 

- o poukázaní finančných prostriedkov firme DUTOMONT, ktorá realizovala stavebné práce 

v komunitnom centre 

- o poruchách na obecnom rozhlase a potrebe zakúpenia nového rozhlasu, 

- o zrušenom koncerte a jeho realizácii v náhradnom termíne naplánovanom na 15.1.2023, 

- o potrebe  správcu pre dom smútku, 

- o plánovanej spolupráci s obcou Litmanová pri realizácie pochodu plánovaného na 28.1. 

2023, 

- o vypracovaní programu kultúrnych podujatí na rok 2023, 

- o plánovanej realizácii Silvestra 2022, 

- pripraviť zásady odmeňovania poslancov na príslušné volebné obdobie, 

- určiť výšku sumy finančných prostriedkov starostu, na ktorú  nepotrebuje  súhlas obecného 

zastupiteľstva, 

- o príprave klziska. 

 

Kontrolórka obce informovala starostu obce a poslancov o povinnosti vyplývajúcej zo zákona 

predložiť majetkové priznanie v stanovenom termíne. 

 

 

18. Diskusia 

Starosta obce vyzval prítomných k voľnej diskusii. Vystúpila pani Ľubomíra Derevjaníková, 

ktorá zablahoželala starostovi a poslancom k zvoleniu a popriala im veľa pracovných 

úspechov. 

 

 

 



19. Záver 

 

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

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:            PhDr. Katarína Petríková             ............................................ 

      

                                         

 

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

 

 

 

 

 

 

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


