
Z Á P I S N I C A

 z 2. mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach,  ktoré     
sa konalo dňa 2.5.2011 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, riaditeľov Základných škôl v Jarovniciach (Mgr.
Jozefa  Bugnu  a  PaedDr.  Magdalénu Šafranovú) a ostatných prítomných, predniesol program 
mimoriadneho rokovania – výber lokality pre prístavbu alebo výstavbu základnej školy  a  otvoril 
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Bod 1 – Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice

Predsedajúci  skonštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov OcZ  je prítomných 12 
poslancov , teda zasadnutie OcZ  je podľa § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov uznášania schopné.

Za zapisovateľa určil Martu Dlugošovú, pracovníčku OcÚ, za overovateľov Ing. Trišča Ľubomíra 
a p. Jozefa Marciňáka.

Bod 2 – Voľba návrhovej komisie a     schválenie programu rokovania

Do návrhovej komisie boli predsedajúcim navrhnutí a jednohlasne /13 poslancov/ zvolení Peter 
Trišč – predseda, Marek Pešta a Marián Giňa – členovia.

Bod 3 -  Prístavba základnej školy – výber lokality

Predsedajúci  oboznámil poslancov, že majú navrhnúť alternatívy lokalít pre  prístavbu  
základnej školy, respektíve výstavba novej  základnej školy.

Predsedajúci a vedúci  OcÚ  oboznámili poslancov o rokovaní, ktoré mali dňa 28.4.2011 
zo splnomocnencom vlády pre rómsku komunitu v Prešove PaedDr. Stanislavom Cinom / 
koordinátor pre oblasť zdravotníctva/ a  Judr. Ladislavom Chynoradským /koordinátor pre 
sociálnu oblasť a bývanie/. Starosta obce rokoval s JUDr. Chynoradským a PaedDr. Cinom 
o nasledujúcich alternatívach:

1. alternatíva -  prístavba pri  I.ZŠ Jarovnice 192

2. alternatíva – prístavba pri  ZŠ s MŠ Jarovnice 464

3. alternatíva – prístavba alebo výstavba  Základnej školy pri Zdravotnom stredisku Mudr. 
Čechovej
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Poslanec Marciňák Jozef prezentoval návrh výstavby základnej školy pri Mudr.Čechovej.

Predsedajúci a vedúci OcÚ apelovali na poslancov OcZ,  že najrozumnejším riešením by bolo 
nájsť iba jednu alternatívu , na ktorej by sa všetci poslanci zhodli. Taktiež predniesli prísľub 
Nórskej veľvyslankyne s pomocou pri riešení  získania  finančných prostriedkov na multifunkčné 
ihriská pre deti.

Potom sa o slovo prihlásil riaditeľ I.ZŠ v Jarovniciach Mgr. Jozef Bugna, ktorý je toho názoru, že
je nešťastím pre malé deti chodiť peši viac ako kilometer do školy, upozornil na bezpečnosť detí 
pri dochádzaní do školy. Navrhol čím skôr dokončiť prístavbu pri I.ZŠ, keďže tá už bola začatá 
a apelovať na vládu, aby poskytla finančné prostriedky na výstavbu Základnej školy /pre  1. – 4 .
ročník/  pri Zdravotnom stredisku Mudr. Čechovej, nakoľko prístavba školy je len riešením  max. 
na  5 rokov . Zdôraznil, že najväčší problém je bezpečnosť detí, nakoľko v zimnom období im 
končí vyučovanie 16.40, kedy  je už tma a veľa rodičov si pre svoje dieťa ku škole  nepríde.

Potom požiadala o slovo PeadDr.  Magdaléna Šafranová, riaditeľka ZŠ s MŠ, ktorá podala svoje
stanovisko k  2. alternatíve. Podľa nej, ak by sa postavila prístavba pri ZŠ s MŠ, deti nebudú 
mať vonku dostatočný priestor pre športové aktivity( škola má malú telocvičňu). Upozornila na 
to, že priestory sú potrebné pre deti predškolského veku, lebo veľa z nich nenavštevuje 
predprimárne vzdelávanie /prípravku/  a  pri nástupe do základnej školy nevedia hovoriť po 
slovensky, nemajú osvojené základné návyky (napr. nevedia chytiť ceruzu do ruky) . Pani 
riaditeľka bola za 3. alternatívu, a to:  postaviť  základnú školu pri Mudr. Čechovej.

Poslanec  Marciňák Jozef pripomenul ostatným poslancom, že na začiatku volebného obdobia 
si dali ako  prioritu - riešenie školstva.

O slovo sa prihlásila poslankyňa Mgr. Terézia Judová, ktorá uviedla, že ako 1. priorita je škola a 
2. priorita je bezpečnosť detí. Poprosila poslancov aby sa zamerali na riešenie konkrétneho 
problému a nie na iné problémy ( priestor pre ihriská ).

Predsedajúci, teda starosta obce,  upozornil poslancov, že obec už preinvestovala dosť peňazí 
na projekty, ktoré boli urobené na prístavbu k I.ZŠ, takže by bolo najrozumnejším riešením to 
dokončiť a popri tom žiadať o finančné prostriedky na výstavbu novej školy.

Poslanec  Peter Trišč   navrhol, aby sa riešila I. alternatíva a pritom riešiť aj 3. alternatívu, 
prístavbu pri Mudr. Čechovej.

Poslanec  Ing. Ľubomír Trišč  argumentoval tým, že je už projektová dokumentácia a všetko čo 
k tomu patrí  na prístavbu pri  I.ZŠ , a tak  by to bolo potrebné dokončiť.

Poslanci po prehodnotení všetkých alternatív hlasovali za I. alternatívu, a to : Prístavba školy pri
I.ZŠ a keď sa to rozbehne, potom začať riešiť aj výstavbu novej  Základnej školy pri Zdravotnom
stredisku Mudr. Čechovej. /za  bolo 12 poslancov/.

Poslanec Marek Pešta dal návrh riešiť žiadosť p. Martina Husára  o finančný príspevok na 
zakúpenie aparatúry pre rómsku komunitu. Ostatní poslanci mu oponovali, že to nebolo 
v programe, takže sa tým budú zaoberať na najbližšom zasadnutí.

Bod 4   Rôzne
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1.Vedúci oddelenia OcÚ Slávko Novotný  oboznámil  poslancov  s oznámením od Dexie banky,
že firma RIKOSTAV založila svoj kontokorentný úver (nemá žiadny súvis s Obcou Jarovnice),
pohľadávkou, ktorá RIKOSTAVU vznikla v súvislosti so spornou a zjavne nevýhodnou zmluvou
pre obec  podpísanou   dňa  16.11.2011  na  dodávku  „36  bytových  sanitárnych  jednotiek“  za
281 561  Eur.  Uvedená  „sanita“  sa  má  inštalovať  do  kontajnerových  bytov,  ktoré  zhodou
okolností firma RIKOSTAV Giraltovce vyrába pre firmu FELDOM Košice.

Poslanci Vladislav Bilý a Marek Pešta mali námietky k práci na stavbe bytoviek. Oboznámili 
predsedajúceho  a ostatných poslancov, že keď tam budú pracovať iba traja  robotníci , bytovka 
v máji tohto roku nebude dokončená.

2. Predsedajúci, starosta obce informoval poslancov, že v súvislosti so zmenou DPH z 19 % na 
20 % od 1.1.2011 dôjde k zmenám v rozpočte na stavbu A. 18 b.j. a technickej vybavenosti k A. 
18 b.j. Spôsob riešenia nákladov spojených so zmenou DPH bude predmetom rokovaní.

3. Poslanci Marek Pešta a Marián Červeňák  navrhli poskytnúť príspevok na pohreb zosnulého 
Ľudovíta Kaleju, ktorý zomrel  1.5.2011,  nakoľko jeho rodina nemá žiadne finančné prostriedky.

Poslanec  Ing. Ľubomír  Trišč upozornil, že obec môže uhradiť náklady na pohreb iba vtedy, ak 
zosnulý nemal nikoho, teda žiadnu rodinu. Ak by všetky náklady na pohreb uhrádzal obecný 
úrad je potrebné skontaktovať sa s pohrebnou službou ERA, ktorá by mala pohreb 
zabezpečovať.

Poslanec  Marián Červeňák navrhol prispieť čiastkou  400 € na výdavky súvisiace so 
zabezpečením pohrebu pre rodinu zosnulého.

Poslanci  nakoniec  navrhli  prispieť  p. Václavovi Kalejovi  ( synovi zosnulého ) čiastkou 200 € 
zo sociálneho fondu, ktorou sa pokryje časť výdavkou na pohreb ( faktúra od  Pohrebnej služby 
ERA ) . /Príloha zápisnice/

Za tento návrh poslanci  hlasovali a schválili ho /za  bolo 10 poslancov , 2 neprítomní/.

Bod 5 – Záver

Predsedajúci poďakoval poslancom, ostatným prítomným za účasť a pozornosť na 
mimoriadnom zasadnutí a toto ukončil.
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V  Jarovniciach  dňa 2. mája  2011

Florián Giňa , starosta obce                                                    .........................................................

Zapísala : Marta Dlugošová, pracovníčka OcÚ                    .........................................................

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Trišč ..........................................................

Jozef Marciňák ..........................................................
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