ZÁPISNICA
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach,
ktoré sa konalo dňa 2. 2. 2011 o 17.00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach.

Prítomní:

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 13
poslancov OcZ sú prítomní všetci poslanci, 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 Zdenku Semaníkovú, pracovníčku OcÚ a za overovateľov
zápisnice určil poslancov Ing. Ľubomíra Trišča a Mariána Červeňáka.
Bod 2 – Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
Do návrhovej komisie boli predsedajúcim navrhnutí a jednohlasne /13 poslancov/
zvolení Peter Trišč – predseda, Mgr. Terézia Judová a Martin Dužda – členovia.
OcZ jednohlasne /13 prítomných poslancov/ schválilo program rokovania podľa pozvánky.
Bod 3 – Návrh rozpočtu obce na roky 2011 - 2013
Poslancom OcZ bol vopred domov s pozvánkou na OcZ zaslaný aj návrh rozpočtu
obce na roky 2011 – 2013 na preštudovanie a vzhľadom k týmto skutočnostiam kládli otázky
k niektorým položkám rozpočtu, ktoré im Zdenka Semaníková – rozpočtová pracovníčka
obce postupne vysvetlila. Poslanec Peter Jacko sa pýtal na kapitálové výdavky obce.
P. Semaníková jemu a ostatným polancom vysvetlila, že viac projektov už bolo
zazmluvnených v predošlom roku a tieto bolo potrebné zapracovať do rozpočtu na rok 2011.
Keďže ide o veľké výdavky, tieto budú kryté z rezervného fondu obce, nakoľko bežný príjem
tieto výdavky nepokryje. Poslanec Marciňák Jozef tiež požadoval vysvetlenie k niektorým
výdavkom obce, ktoré mu p.Semaníková potupne vysvetlila. Poslanyňa Mgr. Terézia Judová
sa informovala, prečo bol krátený rozpočet vo výdajovej časti pre Stredisko záujmovej
činnosti pri Základnej škole s MŠ. P. Semaníková jej vysvetlila, že momentálny stav
nedovoľuje, aby im boli poskytnuté fin. prostriedky v 100% možnej výške, ale keď bude
naplňovanie príjmovej časti rozpočtu vyššie ako je uvedené v navrhnutom rozpočte, hlavne čo
sa týka naplňovania príjmov z FO, nie je problém počas roka rozpočet upraviť. Potom
požiadal o slovo kontrolór obce Ing. Štefan Talarovič, ktorý podal svoje stanovisko k
predloženému rozpočtu /viď príloha zápisnice/, upozornil, že v tomto roku bude potrebné
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venovať viac iniciatívy pri vyberaní daní a poplatkov, ako aj zákonné vymáhanie ich
nedoplatkov. Tiež poďakoval p.Semaníkovej za dobre vypracovaný programový rozpočet,
keďže mnohé obce tento ešte nevypracuvávajú, aj keď je uzákonený už tretí rok.
Po tomto stanovisu kontrolóra obce sa pristúpilo k hlasovaniu za prednesený návrh rozpočtu
obce na rok 2011 a tento bol prítomnými poslancami OcZ jednohlasne schválený. Rozpočet
obce na roky 2012 a 2013 zobrali všetci prítomní polanci na vedomie.
Bod 4 – Schválenie komisií pri OcZ Jarovnice
S návrhom na vytvorenie komisií vystúpil starosta obce Jarovnice Florán Giňa.
Ten dal návrh , aby sa vytvorila priestupková komisia, ktorá by sa zaoberala priestupkami za
porušovanie povinnej školskej dochádzky, ďalej sociálnej komisie, ktorá by riešila žiadosti
občanov, ktorí žiadajú jednorázovú soc. výpomoc z rozpočtu obce a návrh na zriadenie
komisie na ochranu verejného záujmu.
Do priestupkovej komisie boli navrhnutí: Marián Giňa – predseda komisie
Dušan Ferko – člen
Vladislav Kaleja - člen
Poslanci OcZ s týmto návrhom súhlasili a jednohlasne /13 prítomných poslancov/ týchto
členov do priestupkovej komisie schválilo.
Do sociálnej komisie boli navrhnutí: Peter Jacko – predseda komisie
Martin Dužda – člen
Peter Trišč -člen
Poslanci OcZ s týmto návrhom súhlasili a jednohlasne /13 prítomných poslancov/ týchto
členov do sociálnej komisie schválilo.
Do komisie na ochranu verejného záujmu boli postupne narhovaní polanci za jednotlivé
politcké strany: KDH - Ing. Ľubomír Trišč - predseda komisie
SRK - Marek Pešta
ROI - Ladislav Bilý
Dušan Ferko
SMER - Peter Trišč
SDKÚ - Mária Kostrábová
Nezávislý- Jozef Marciňák
Poslanci OcZ s týmto návrhom súhlasili a jednohlasne /13 prítomných poslancov/ týchto
členov do komisi na ochranu verejného záujmu schválilo.

Bod 5 – Rôzne
1. Ďalej pracovníčka obce p.Marta Dlugošová oboznámila poslancov OcZ
so žiadosťou Základnej školy s MŠ o zmenu finančného pásma v školskom
stravovaní z I. do II., kde ide o navýšenie jednotkovej ceny za poskytnutý obed
z dôvodu zvýšenia cien potravín a energií. S čím súhlasilo aj riaditeľstvo ZŠ I.
Poslanci zmenu finančného pásma v školskom stravovaní z I. na II. jedoshlasne
schválili /13 poslancov/. /pásma príloha zápisnice/
2. Ďalej p. Dlugošová Marta , pracovníčka OcÚ pre školstvo oboznámila poslancov,
že po predchádzajúcej zmene stravovacích pásiem je potrebné schváliť aj VZN
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o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďo
vateľskej pôsobnosti Obci Jarovnice. Toto VZN poslanci jednohlasne schválili
v počte 13 poslancov /VZN príloha zápisnice/.
3. Potom p. Dlugošová Marta prečítala dodatok k VZN č. 52/2010 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení
so sídlom na území obce Jarovnice, nakoľko sa v rozpočte obce schválila výška
príspevku zriaďovateľa Školskému stredisku záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ
Jarovnice. Tento poslanci po prehodnotení jednohlasne schválili/13 poslancov/ .
Dodatok č. 1 VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
4. Ďalej pracovníčka obce Marta Dlugošová – pracovník pre školstvo predniesla
poslancom, že je potebné delegovať členov- poslancov do Rady školy pri ZŠ s MŠ.
Navrhnutí boli : Mgr. Terézia Judová, Peter Trišč, Peter Jacko a Martin Dužda.
Do Rady školy pri ZŠ I. bol navrhnutý na doplnenie Dušan Ferko.
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a jednohlasne schválili /13 poslancov/.
5.Ako ďalšie pracovníčka obce p.Marta Dlugošová – matrikárka obce obonámila
prítomných poslanov, že je potrebné schváliť sobašiacich- v neprítomnosti starostu
obce. Navrhnutí boli poslanci Marián Červeňák a Jozef Marciňák. Títo boli
jednohlasne prítomnými poslancami /13 prítomných/ schválení.
6. Ďalej bol starostom obce Floriánom Giňom prednesený návrh, aby OcZ poverilo
poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvo /par.12
odst.2,3,5,6 Zák. 369/1990 o obecnom zriadení/. Navrhnutý bol poslanec Ing.Ľubomír
Trišč. S týmto návrhom poslanci súhlasili a jednohlasne tento návrh všetci prítomní
schválili /13 poslancov/.
7. Ako ďalší bod rôzneho vystúpila Zdenka Semaníková, rozpočtový prac. obce
s nárhom, aby fa.č.2010/2/119 vystavená dodávateľom Movyrob Prešov vo výške
117 740,90 € ako práce na Rekonštrukcii ZŠ+MŠ bola preplatená z Rezervného
fondu obce. Táto bude následne odoslaná v žiadosti o jej refundáciu ako posledné
zúčtovanie dotácie na uvedenú stavbu na Mnisterstvo výtavby a RR SR
do Bratislavy s ostatnými faktúrami na posledné zúčtovanie. Túto faktúru nebolo
možné finančne deliť, nakoľko je štátna pokladnica ešte uzavretá a tak by nebolo
zúčtovanie prebehlo do doby, na ktorú je zmluva s MvaRR SR uzavretá /marec
2011/.
Poslanci s návrhom súhlasili a preplatenie uvedenej faktúry z RF obce jednohlasne
schválili / 13 poslancov/.
8. Poslankyňa Mgr. Terézia Judová vystúpila s dotazom, keď sa hovorilo o strave pre
deti v hmotnej núdzi, ktorým sa vydávajú suché obedy ako náhrada za teplú stravu,
či nie je možné túto zabezpečovať niekym z obce. Starosta odpovedal, že je to
v štádiu riešenia.
9. Poslanec Červeňák Marián mal dotaz na starostu, ako sa poriešia už došlé žiadosti
občanov o jednorázovú soc. výpomoc. Starosta odpovedal, že tieto už bude riešiť
a posudzovať novoschválená sociálna komisia a už sa nebudú riešiť priamo na
zastupiteľstve.
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10. Na zasadnutí OcZ vystúpil aj občan obce p. Juraj Karabinoš, ktorý mal
pripomienku k zápisom z obecného zastupiteľstva, aby všetky pripomienky od
občanov, ktoré boli povedané na zastupiteľstve sa aj riadne zapísali do zápisnice, čo sa
doteraz nerobilo. Potom mal dotaz na hl. kontrolóra obce Ing. Štefana Talaroviča, že
koľko volebných období je už kontrolórom, že koľko šetrení urobil, že aj on mu
zasielal list, aby mu podal vysvetlenie na určité otázky. P. Talarovič vystúpil s tým, že
odpoveď mu bola riadne zaslaná listom. Ďalej sa p.Karabinoš vyjadril k tomu, že či
odmeny za zastupiteľstvo , čo si schválili poslanci nie sú príliš veľké, že koľko im
vychádza na hodinu. P.Semaníková Zdenka-rozpočtový pracovník obce, mu
vysvetlila, že odmeny poslanca nemôže posudzovať len v prepočte na hodiny sedenia
na zastupiteľstve, že to je aj práca v obci, medzi občanmi.
11. Prísediaci občan Anton Onderčo mal dopyt, koľko sa vybralo daní od občanov
na daní z nehnuteľností a za odpad a koľko eviduje obec nedoplatky. Rozpočtový
prac.-Zdenka Semaníková mu odpovedala, že teraz mu nevie povedať presné čísla,
kďže k tomu nemala pripravené podklady, ale na dani z nehnuteľností je nedoplatok
okolo 800,-€ a na poplatku za odpad je to veľká suma okolo 20-tis. eur, ktoré dlhujú
vo veľkej miere rómski občania. Títo poberajú sociálne dávky a vymáhanie
nedoplatkov od nich je veľmi problematické. K tomu problému vystúpil aj hl.
kontrolór Štefan Talarovič, ktorý tiež upozornil na vyčíslené nedoplatky, že bude treba
vynaložiť zvýšené úsilie na ich vymáhanie v tomto roku.
12. K slovu sa prihlásil aj občan obce p.Molčan, ktorý mal dopyt kto je správcom
potoka Svinka, ktorý preteká okolo jeho záhrady, že je od povodne 1.6.2010 veľmi
znečistený, že sú tam i stojaté vyliate vody, ktoré zapáchajú a že je potrebné ho
vyčistiť. Do rozpravy sa zapojil aj Anton Onderčo, či by nemohla obec do vyčistenia
tokov zapojiť aj pracovníkov MOS, za čo bola aj poslankyňa Mgr. Judová.
K tomu vysvetlil starosta obce Florián Giňa, že sa pripravuje projekt na čistenie tokov
v katastri obce Jarovnice a Močidľany.
13. Občan Novotný Pavol mal dopyt na starostu obce, kto robí stavebný dozor na
„Vodovod“, že prekopávky sú dlhodobo nevyspravené, prípojky k rodinným domom
neefektívne robené. Tiež mostík pri hlavnej ceste je prelamaný a do dnešného dňa
neopravený. Starosta obce na vysvetlenie k problematike sa opýtal p.Novotného prečo
čakal do dnešného dňa a prečo nevyzýval predošlého starostu na odstránenie už dlhodobých nedostatkov.
14. P. Sedláková Daniela –občianka obce aj zamestnankyňa obecného úradu –
komunálna sociálna pracovníčka, poukázala na veľký počet potulujúcich sa psov
v rómskej osade, že ona aj jej kolegyne majú problém sa pohybovať v osade, keďže
ide o ich bezpečnosť a ako to mieni obec riešiť.
Bod 6 – Záver
Predsedajúci poďakoval poslancom, ostatným prítomným občanom ako aj
zástupcom prítomných médií za účasť a pozornosť na zasadnutí a toto ukončil.

V Jarovniciach dňa 2. februára 2011
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Florián Giňa, starosta obce

.............................................

Zapísala: Zdenka Semaníková, pracovníčka OcÚ

.............................................

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Trišč

.............................................

Marián Červeňák

.............................................
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