
Z Á P I S N I C A

z 18. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach,
ktoré sa konalo dňa 12. 8. 2009 o 17.00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach.

  

P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny /príloha zápisnice/

Predsedajúci  –  starosta  obce  privítal  poslancov  a ostatných  prítomných,  prečítal
program rokovania podľa pozvánky a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Bod 1 – Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice

Predsedajúci  oznámil,  že  zasadnutie  OcZ  bolo  zvolané  v stanovenej  lehote,  a že
poslanci  OcZ  boli  na  toto  včas  pozvaní.  Ďalej  skonštatoval,  že  z celkového  počtu  11
poslancov OcZ je prítomných 9 poslancov, teda zasadnutie OcZ je podľa § 12 ods. 2 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznášania schopné.

Za  zapisovateľa  určil  Mgr.  Antóniu  Košalkovú,   pracovníčku  OcÚ  poverenú
zastupovaním prednostu OcÚ a za overovateľov zápisnice určil poslancov Bc. Teréziu Judovú
a Juraja Giňu. 

Bod 2 – Voľba návrhovej komisie a     schválenie programu rokovania

Do  návrhovej  komisie  boli  predsedajúcim  navrhnutí  a jednohlasne  /9  poslancov/
zvolení Ľudovít Buzinkay – predseda, Florián Giňa a Ladislav Zakuťanský – členovia.

OcZ  jednohlasne  /9  prítomných  poslancov/  schválilo  program  rokovania  podľa
pozvánky.

Bod 3 – Rôzne

Pracovníčka  OcÚ p.  Mgr.  Antónia  Košalková následne prečítala  žiadosti  občanov,
ktoré sú prílohou zápisnice.

1. žiadosť   p.  Anny Peštovej,  bytom Jarovnice  č.  525  o  jednorázový príspevok
1.000,–  € /30.126,– Sk/. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že počas búrky 26. 6.
2009 došlo k poškodeniu jej domu,  t.  j. vietor strhol celú strechu a do izieb jej
zatekalo.  Nakoľko  p.  Peštová  je  na  dávkach  v hmotnej  núdzi  a nemá  dostatok
finančných prostriedkov na opravu strechy žiada o jednorázový finančný príspevok
obec. Starosta obce dal hlasovať za  1.000,– € /30.126,– Sk/, za ktorý hlasovali 9
poslanci, z toho 7 poslancov bolo za a 2 sa zdržali hlasovania. Takže žiadosť p.
Peštovej bola odsúhlasená a bude vyplatená z pokladne obecného úradu do 31. 8.
2009.

2. žiadosť Spoločenstva vlastníkov 12 bytovej jednotky Jarovnice č. 481 o rozšírenie
verejného osvetlenia pri bytovom dome Jarovnice č. 481 z dôvodu, že dochádza
k opakujúcim škodám na hnuteľnom (vykrádanie a poškodzovanie automobilov)
a nehnuteľnom (budova bytového domu) majetku obyvateľvo bytového domu č.



481.  Poslanci  na  návrh  starostu  jednohlasne  odhlasovali  za  túto  žiadosť  –  9
poslancov bolo za.

Zároveň poslanci z rómskej osady dali návrh, aby sa rozšírilo verejné osvetlenie aj
v osade a to pri rodinnom dome p. Miroslava Giňu, Jarovnice č. 401 a to z dôvodu
bezpečia  obyvateľov  v rómskej  osade.  Aj  za  tento  návrh  dal  starosta  hlasovať
a poslanci ho jednohlasne odsúhlasili – 9 poslancov bolo za.
3. žiadosť p. Juraja Karabinoša, bytom Jarovnice č. 110 o preplatenie pozemku, na

ktorom je urobená obecná cesta a rozšírená rieka Malá Svinka bola prítomnými
poslancami vzatá na vedomie a to z dôvodu, že starosta obce má za úlohu zistiť na
Katastrálnom  úrade  v Prešove,  Správa  katastra  Sabinov  kto  je  vlastníkom
pozemku,  t.  j.  vytiahne  list  vlastníctva  a potom sa  opäť  prehodnotí  žiadosť  na
najbližšom OcZ.

4. žiadosť  p.  Márie  Kostrábovej,  bytom  Jarovnice,  časť  Močidľany  č.  520
o odvolanie ku žiadosti, ktorú OcZ schválilo 22. 4. 2009 prítomní poslanci berú na
vedomie,  že do dnešného zasadnutia,  t.  j.  12.  8.  2009 nebola s p.  Kostrábovou
uzavretá zmluva o budúcej zmluve o poskytnutí priestorov kuchyne KD do nájmu.
Za prítomnosti aj p. Kostrábovej jej starosta odpovedal na jej žiadosť. Dôvodom
je, že stavba „Prístavba vývarovne ku KD“ nebola ešte doposiaľ skolaudovaná.
Zároveň  starosta  obce  prisľúbil,  že  táto  stavba  bude  toho  roku  skolaudovaná.
Potom je ešte potrebné urobiť prípojku vodovodu k budove KD. Poslankyňa p.
Mária  Samselyová  navrhla,  aby  obec  zriadila,  ak  je  to  možné,  spoločnosť
s ručením  obmedzeným  pri  obci  a zamestnala  ženy  z dediny,  ktoré  by  robili
balíčky,  t.  j.  desiaty  pre  1.  ZŠ  Jarovnice.  Ostatní  zúčastnení  poslanci  s týmto
návrhom tiež súhlasili.  Návrh má zvážiť starosta.

5. ďalej  pracovníčka  p.  Mgr.  Antónia  Košalková  prečítala  dodatok  č.  2  VZN  č.
48/2008  o určení  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v materskej  škole,
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky  úhrady  v školských  účelových  zariadeniach  v zriaďovateľskej
pôsobnosti  Obce  Jarovnice,  v ktorom  bolo  potrebné  zaokrúhliť  sumy  v eurách
a určiť  jednotné  pásmo.  Po  prečítaní  tohto  dodatku  poslanci  jednohlasne  –  9
poslancov bolo za odsúhlasili nový dodatok č. 2 VZN č. 48/2008, ktorý nadobudne
účinnosť od 1. 9. 2009.

6. Ďalej starosta obce oboznámil poslancov, že pozemok, ktorého je vlastníkom p.
František  Bilý,  bytom  Jarovnice  č.  389  smer  cesta  do  rómskej  osady  súhlasil
s darovaním časti pozemku na rozšírenie cesty a podpísal darovaciu zmluvu. Časť
tohto  pozemku  je  už  vo  vlastníctve  obce  a obec  sa  zaviazala,  že  po  posunutí
hranice pozemku mu  urobí nové oplotenie. Poslanci s tým súhlasili a jednohlasne
odsúhlasili – 9 poslancov  bolo za, že pozemok z časti smer Hermanoce a smer
rómska osada sa urobí nové oplotenie pre p. Františka Bilého, Jarovnice č. 389.

7. Ďalej poslanec p. Zakuťanský na podnet občanov /pracovníkov PD Jarovnice –
vodičov/  dal  návrh,  či  sa  nemôže  umiestniť  na  vhodnom mieste  na  križovatke
v Močidľanoch  dopravné  zrkadlo,  ktoré  by  sprehľadnilo  túto  križovatku
a zabezpečilo  bezpečie  vodičov  a chodcov.  Poslanci  voči  tomu  nemali  žiadne
námietky  a požiadali  starostu,  aby  tam  zabezpečil  dopravné  zrkadlo  aspoň  na
skúšku. Ak sa to osvedčí, aby tam bolo zakúpené a umiestnené natrvalo.

8. Starosta  obce  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  o vypracovanie  stratégie
komplexného  prístupu.  Poslanci  s touto  žiadosťou  súhlasili  a jednohlasne  –  9
poslancov bolo za a schválili túto žiadosť. 

9. Ďalej sa pýtal poslancov, čo budeme robiť s miestnymi komunikáciami, ktoré nie
sú vo vlastníctve obce a sú potrebné pri podaní žiadosti na regeneráciu verejného



priestranstva  v obci.  Starosta  dal  návrh,  aby  tieto  miestne  komunikácie  obec
získala od vlastníkov darovacími zmluvami. Poslanci s tým súhlasili. Zároveň ich
oboznámil, že žiadosť na regeneráciu verejného priestranstva v obci sa nepodala
ani  po predĺžení  termínu  a to  z dôvodu,  že  neboli  všetky  miestné  komunikácie
a pozemky vo vlastníctve obce a z toho dôvodu by takáto žiadosť na ministersve
neprešla. Preto pri najbližšom termíne a novej výzve bude táto žiadosť predložená
a to  tohto  času  sa  bude  obec  snažiť  vysporiadať  pozemky  pod  miestnymi
komunikáciami a iné, ktoré sú súčasťou tohto projektu. Prítomní poslanci to berú
na  vedomie  a ukladajú  starostovi  obce  vykonať  všetky  úkony  týkajúce  sa
predloženia  žiadosti,  vrátane  vyhodnotenia  verejného  obstarávania  k tomuto
projektu.

10. Rozpočtová pracovníčka obce p. Zdenka Semaníková oboznámila poslancov OcZ
s krátením rozpočtu  obce  na  príjmovej  položke   Daň z príjmu  fyzických  osôb,
plynúcej cez daňové úrady, ktoré bolo zverejnené Ministerstvom financií SR a to z
upravených  980.000,–  €  /29.523.480,–  Sk/.  Rozpočet  obce  bude  krátený
o 108.000,– € /3.253.608,– Sk/ na sumu 872.000,– € /26.269.872,– Sk/.Prítomní
poslanci to berú na vedomie a  ukladajú prepracovať rozpočet a predložiť upravený
na najbližšie zasadnutie OcZ.

11. Ďalej rozpočtová pracovníčka obce p.Zdenka Semaníková oboznámila poslancov
OcZ so zmluvami o nenávratné finančné prostriedky /NFP/, ktoré podpísal starosta
obce, a na ktoré nie je finančné krytie v rozpočte obce. a/  projekt  Poradenstvo
v oblasti projektového manažmentu „Programy zamerané na vytváranie rovnosti
príležitosti v prístupe na trh“ vypracovaný od firmy IMPROVE Košice, za ktorý
bol už firme vyplatený podiel 2.100,– € /63.000,– Sk/ a podiel + 6 % za každú
schválenú  žiadosť.  Prítomní  poslanci  berú  na  vedomie  túto  zmluvu  aj  projekt
a pozastavujú  ďalšie  aktivity  z dôvodu  finančnej  krízy  a nedostatku  fin.
prostriedkov v rozpočte obce. b/ projekt Poradenská činnosť od firmy P4Y, s. r. o.
Bratislava, Mgr. A. Komora – konateľ – má byť vyplatený podiel 5 % z každého
získaného  grantu  z EšF  od  roku  2007.  Aj  túto  zmluvu  poslanci  OcZ  berú  na
vedomie a pozastavujú ďalšie aktivity z dôvodu finančnej krízy a nedostatku fin.
prostriedkov v rozpočte obce.

12. Starosta  obce  oboznámil  poslancov  OcZ,  že  pri  realizácií   projektov v obci  je
potrebné vopred zaplatiť preddavok za žiadosť a podpísať mandátne zmluvy,  na
základe ktorých sú firmy ochotné ďalej spolupracovať. Zároveň ich oboznámil, že
ak tieto zmluvy nepodpíše vopred, firmy nie sú ochotné realizovať projekty a práce
súvisiace s nimi.   Aj tieto skutočnosti poslanci OcZ berú na vedomie a súhlasia
s podpísaním mandátnych zmlúv, ktoré sú potrebné pri realizácií projektov v obci.

13. Starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že pri príležitosti  750. výročia vzniku
obce v roku 2010 sú žiadosti rozpracované. 

14. Prítomní oslanci  na vedomie, aby bola verejná schôdza, ale len na pobud občanov,
ktorí ich oslovia, lebo do dnešného dňa nikto z občanov obce ich neoslovil, aby
usporiadali verejnú schôdzu.

15. Opakovane poslanec p. Ladislav Bilý požiadal starostu obce o opravu miestneho
rozhlasu v osade, nakoľko nie sú informovaní o dianí v obci, na čo mu starosta dal
prísľub, že zavolá firmu na jeho opravu.

Bod 4 – Schválenie uznesenia

Predseda návrhovej komisie p. Ľudovít Buzinkay prečítal návrh uznesenia a poslanci
OcZ tento návrh jednohlasne schválilo - 9 poslancov bolo za.



Bod 5 – Záver

Predsedajúci poďakoval  poslancom a ostatným prítomným za účasť a pozornosť na
zasadnutí a toto ukončil.

V Jarovniciach dňa 12. augusta 2009

Marián Kyjovský, starosta obce .............................................

Zapísala: Mgr. Antónia Košalková, pracovníčka OcÚ .............................................

Overovatelia zápisnice: Bc. Terézia Judová .............................................

Juraj Giňa .............................................


