ZÁPISNICA
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré
sa konalo dňa 15.6.2011 o 17.00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach.
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny /príloha zápisnice/

Predsedajúci - starosta obce privítal poslancov, JUDr. Evu Petranovú, ktorá zastupuje obec v právnych
veciach, riaditeľa Základnej školy v Jarovniciach Mgr. Jozefa Bugnu a ostatných prítomných,
predniesol program riadneho rokovania podľa pozvánky 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 10 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 a za overovateľov zápisnice určil poslancov
Ing. Ľubomíra Trišča a Martina Duždu.
Bod 2 - Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
Do návrhovej komisie boli predsedajúcim navrhnutí a jednohlasne /10 poslancov/ zvolení Peter
Trišč – predseda, Marián Giňa a Marek Pešta – členovia.
OcZ jednohlasne /10 prítomných poslancov/ schválilo program rokovania podľa pozvánky.
Bod 3 Plat starostu obce
Vedúci oddelenia OcÚ Slavko Novotný oboznámil poslancov s novelizovaným zákonom č.154/2011 Z.
z. o platových pomeroch starostov obcí, o min. a max. výške platu starostu obce. Upozornil poslancov,
že plat starostu obce má byť schválený do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona ( teda do
1.7.2011).
Na rokovanie OcZ došla ešte poslankyňa Mgr. Terézia Judová, ktorá sa ospravedlnila za meškanie.
Poslanec Marián Giňa dal návrh aby plat starostu ostal ako mal doteraz, teda 2.500 Є.
Poslanec Peter Jacko navrhol aby bol plat starostu 2.000 Є.
K návrhu poslanca Mariána Giňu sa pripojil aj poslanec Martin Dužda.
Predsedajúci dal hlasovať .
Za prvý návrh / 2.500 Є/ hlasovalo 5 poslancov, 2 boli proti a 4 sa zdržali hlasovania.
Za druhý návrh / 2.000 Є / hlasovalo 6 poslancov a 5 poslanci sa zdržali hlasovania.
Prešiel druhý návrh, teda plat starostu obce bol schválený v sume 2.000 Є.
Bod 4 Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2010
Hlavný kontrolór obce p. Talarovič predniesol správu k záverečnému účtu obce za rok 2010 / príloha
zápisnice /, ktorá vychádzala z vykonanej analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu
obce, kde uviedol, že medzi príjmom a výdajom obce nebol väčší rozdiel . Nakoľko hlavný účet za rok
2010 nebol overený audítorom /do 30.6./ , hlavný kontrolór vydal stanovisko - urobiť audit
k záverečnému účtu obce za rok 2010 v čo najkratšom čase.
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Mgr. Terézia Judová mala dotaz na hl. kontrolóra, či je stanovená lehota na urobenie auditu. Poslanec Ing.
Ľubomír Trišč dal návrh urobiť audit do 30.9.2011.
Poslanci hlasovali ohľadom stanoviska hl. kontrolóra a určili termín ukončiť audit do 30.9.2011 /za boli
všetci 11 poslanci/.
Bod 5 Správa inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii za rok 2010
Zdenka Semaníková, pracovníčka OcÚ prečítala zápisnicu o výsledku inventarizácie k 31.12.2010,
nakoľko predsedníčka inventarizačnej komisie Janka Marcinčinová sa nemohla zúčastniť rokovania
OcZ. Správa je prílohou zápisnice.
Podľa prečítanej zápisnice vysvitlo, že na sklade OcÚ chýbajú niektoré zakúpené veci, a to: vysávač,
miešačka, el. drtič odpadu, kotúčová píla a píla priamočiara.
Predsedajúci sa spýtal, či chce niekto z prítomných poslancov zaujať stanovisko k prečítanej zápisnici.
Poslanec Peter Jacko sa spýtal či išla výzva bývalému starostovi M. Kyjovskému na doloženie
chýbajúcich vecí. Predsedajúci odpovedal, že išla výzva 11.2.2011, ale nedošlo k jej prebratiu.
Pani advokátka Petranová vysvetlila poslancom, že k faktúre by mal byť doložený dodací list a na ňom je
uvedené kto ten tovar prebral. Poslanec Peter Jacko sa pýtal, či sú dodacie listy k uvedeným veciam.
Poslanec Ing. Ľubomír Trišč navrhol zistiť, či sú dodacie listy a ak nie, vyzvať firmy aby doložili
chýbajúce veci.
Bod 6, 7 Správa o kontrolnej činnosti a správa o kontrole čerpania rozpočtu obce za 1. štvrťrok
2011
Hl. kontrolór obce Talarovič predniesol správu o kontrolnej činnosti a správu o čerpaní rozpočtu obce
a škôl za 1. štvrťrok 2011 /príloha zápisnice/. Pán Talarovič mal výhrady voči I.ZŠ, že tá ako správca
ihriska si má urobiť prevádzkový poriadok inak sa tam nedá kontrolovať. Pán Marcel Trišč namietal, že
žiaci nemajú robiť čo na ihrisku ak nemajú vyučovanie a ďalej sa sťažoval, že im žiaci chodia do záhrad.
Navrhol, aby sa urobila protihluková bariéra.
Riaditeľ I.ZŠ Mgr. Jozef Bugna sa ohradil, že on nemôže ustrážiť, ktorí žiaci majú byť v škole a ktorí nie.
Dal návrh, aby boli hliadky a tie kontrolovali ihriská.
Poslankyňa Mgr. Terézia Judová povedala, že je na čase urobiť im ihriská, aby sa mali kde hrať. Pán
František Jacko sa ohradil, že škola nemá byť pri osade, nakoľko už teraz nemá pokoj a čo bude potom.
Poslankyňa Mgr. Judová navrhla, aby sa zriadili hliadky z ľudí, ktorí sú na aktivačnom. Mgr. Bugna,
riaditeľ I.ZŠ navrhol aby sa hliadkam urobil plán služieb v čase do 8.30 a od 10.30 – 13.00 hod.
Poslanci hlasovali za návrh, aby starosta zriadil hliadky, z ľudí , ktorí pracujú cez aktivačné práce / za
bolo 5 poslancov, proti 4, zdržali sa hlasovania 2 poslanci/. Uvedený návrh neprešiel.

Bod 8 Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011

2

Predsedajúci sa spýtal poslancov, či má niekto výhrady k uvedenému plánu / príloha zápisnice/, nakoľko
materiál dostali poslanci na preštudovanie domov. Nikto z poslancov OcZ nemal výhrady k plánu
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011
Bod 9 Návrh zmeny rozpočtu obce
Zdenka Semaníková, rozpočtový pracovník obce, predniesla návrh zmeny rozpočtu obce č. 2/2011 , ktorá
tvorí aj prílohu zápisnice.
Poslankyňa Mgr. Judová poukázala na to, že sa zobral úver a nebolo všetko prichystané k tomu, aby
prebehla realizácia stavby bez problémov.
Za zmenu rozpočtu hlasovali poslanci jednohlasne. / 11 poslancov /
Bod 10 Návrh starostu obce na prerokovanie a postúpenie veci na začatie trestného stíhania
v niektorých kauzách
Predsedajúci starosta obce predniesol poslancom, ktoré kauzy chce riešiť, a to :
- tehly ( v hodnote 800.000,-Sk) zakúpené na prístavbu školy
- RIKOSTAV ( nadhodnotená faktúra )
- fiktívna faktúra ( KIKOTRANS )
- fiktívne zasadnutie OcZ 8.12.2010
Prísediaca advokátka Judr. Petranová uviedla, že na základe zistení právneho auditu došlo k rozporu
s právnymi predpismi a je potrebné to riešiť súdnou cestou.
Navrhla- vyzvať firmu HOBBY, stavebniny aby dodala tehly, nakoľko pokus o mimosúdnu cestu bol
neúspešný, podať na nich žalobu o vydanie veci a návrh na začatie trestného stíhania.
Pri fiktívnej faktúre (KIKOTRANS) odstúpiť od zmluvy.
Fiktívne zasadnutie 8.12.2010 - nakoľko OcZ sa nekonalo v danom čase a priestore podať návrh na
Okresnú prokuratúru na zosúladenie so zákonom, na uloženie OcZ zrušiť uznesenie.
RIKOSTAV – zvážiť trestnoprávne konanie alebo mimosúdne konanie.
Poslankyňa Mgr. Judová uviedla, že keď sa brali úvery, jednalo sa len narýchlo, vždy boli postavení pred
hotovú vec. Vedúci oddelenia OcÚ Slavko Novotný podal návrh, ak sa to dá, aby sa s RIKOSTAVOM
vyjednávalo mimosúdne.
Návrh uznesenia :
OcZ zobralo na vedomie správu o kontrole súladu predložených právnych, ekonomických, účtovných
a technických dokumentov a dokladov s platnými právnymi predpismi právneho poriadku SR,
vypracovanú zhotoviteľom BONA FIDE Prešov s.r.o.

Doporučuje starostovi obce nasledujúci postup:
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fiktívne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8.12.2010 – podať návrh na prokuratúru na zrušenie
uznesenia z uvedeného zasadnutia a zosúladenie so všeobecne záväznými právnymi predpismi
RIKOSTAV, FELDOM – mimosúdne vyjednávanie, na úroveň bežnej ceny s montážou.
KIKOTRANS – mimosúdna korešpondencia do štádia dohody.
HOBBY stavebniny – žaloba o vydanie veci a návrh na začatie trestného stíhania
Chýbajúci inventár, ktorý neodovzdal p. Marián Kyjovský (zistené na základe inventarizácie) –
pripraviť faktúry a dodacie listy a osloviť firmy, z ktorých sa to kupovalo aby to dodali. Na základe
korešpondencie sa zistí, kto to prebral.
Za návrh uznesenia boli všetci poslanci / 11 poslancov /.
Bod 11 Rôzne
1.Poslanec Ladislav Bilý chcel, aby sa poslanci vyjadrili k verejnému vodovodu, nakoľko sa nemôžu
napájať bez LV. Hlavný kontrolór prisľúbil, že zistí čo sa dá s tým robiť. Mgr. Judová navrhla aby si
vykopali studňu( aspoň 20 rodín).
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie, že do ďalšieho zastupiteľstva obec zistí ako sa to dá riešiť.
2.Návrh pani Peštovej, bytom Jarovnice 419, aby jej obec uhradila 1/3 peňazí( 400 Є ) zo škody, ktorá jej
vznikla na dome – udrela jej doňho UDS firmy RIKOSTAV,FELDOM. Uvedené firmy jej už peniaze
vyplatili. Poslanec Ing. Trišč sa jej spýtal, aké ma plány s domom. Navrhol aby sa im pridelil prednostne
byt a uvedenú čiastku jej obec prispeje potom na zariadenie bytu. Poslanec Martin Dužda navrhol
prispieť jej čiastkou 1.200 Є, nakoľko dom praská , a je potrebné ho zbúrať a postaviť nanovo. Poslanec
Ing. Trišč navrhol zavolať firmám RIKOSTAV a FELDOM, či pani Peštovej nedajú viac peňazí.
Poslankyňa Mgr. Judová navrhovala zakúpiť unimobunku, ktorá by poslúžila ako náhradné ubytovanie p.
Peštovej a potom aj ďalším občanom, ktorí by to potrebovali.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť p. Peštovej s tým, že odporúča starostovi obce do
mesiaca rokovať s firmou, ktorá poškodila dom a po zistení sa dorieši otázka bývania p. Peštovej.
3.Starosta obce predniesol žiadosť p. Márie Kostrabovej , bytom Jarovnice 520 o prenájom kuchyne
v priestoroch KD. Jej podmienkou je aby mohla robiť desiatové balíčky pre žiakov ZŠ. Ing. Trišč mal
pripomienku, či sa dá vypovedať zmluva firme, ktorá robí desiatové balíčky teraz. Zdenka Semaníková
pripomenula poslancom, že nie je skolaudovaná prístavba a ďalej informovala o postupe pri prenájme
priestorov kuchyne.
OcZ ukladá starostovi obce požiadať kompetentné orgány o kolaudáciu prístavby KD - vývarovne OcÚ.
Tento návrh všetci poslanci jednohlasne schválili. / 11 poslancov/
4. Ďalej presadajúci starosta obce predniesol žiadosť Jaroslava Popušu, bytom Jarovnice 487 o príspevok
na uskutočnenie kolaudačného konania / príloha zápisnice/. Vedúci oddelenia OcÚ Slavko Novotný
oboznámil poslancov, že podľa uznesenia č. 35/2003 zo dňa 8.4.2003 /príloha zápisnice/ obec na takéto
účely prispieva občanom, ktorí o to požiadajú a predložia potrebné doklady. Poslanec Ing. Trišč mal
otázku na pána Popušu, či je to novostavba.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť p. Jaroslava Popušu s tým, že po skolaudovaní má
nárok na sumu 332 Є.
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5. Pani Mária Kalejová, bytom Jarovnice 344 si podala žiadosť o úpravu pravej strany brehu potoka
Svinka / príloha zápisnice/ . Starosta obce upovedomil poslancov, že najnutnejšie práce už tam boli
vykonané.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Kalejovej a ukladá starostovi obce rokovať s Povodím
Bodrogu a Hornádu o riešení danej situácie, nakoľko potok pripadá do ich správy.
6. ŠZŠ Jarovnice podala žiadosť o poskytnutie finančnej čiastky a priestorov KD (sály) k 30 výročiu
založenia školy, ktoré sa uskutoční v septembri 2011./ príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo schválilo prepožičanie priestorov OcÚ (sály) zdarma / za boli všetci 11 poslanci /.
Finančný príspevok ŠZŠ nebol odsúhlasený.
7. Spoločenstvo vlastníkov bytov Rybník 425 si podalo žiadosť o preplatenie prípojky na vodu ( každej
domácnosti), nakoľko im bola vyfakturovaná vysoká čiastka za prevedené práce pri zriadení prípojky
a rozvodov / príloha zápisnice/. Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že táto požiadavka už bola
splnená podľa uznesenia 243/2006 zo dňa 13.9.2006 /príloha zápisnice/, teda žiadosť je bezpredmetná.
8. Pán František Jacko mal námietku, že sa nečítajú uznesenia na konci zastupiteľstva.
9. Poslankyňa Mgr. Judová sa pýtala v akom štádiu je prístavba rómskej ZŠ. Informácie o tom jej
poskytol Slavko Novotný, vedúci oddelenia OcÚ.
10. O slovo sa prihlásil pán Juraj Karabinoš, st. , ktorý mal námietky k napojeniu 2 hydrantov v osade.
Ďalej mal pripomienky k schválenému platu starostu obce. Ešte mal požiadavku, aby sa hlásilo
v miestnom rozhlase kedy bude zastupiteľstvo.
Bod 12 Záver
Predsedajúci poďakoval poslancom, ostatným prítomným za účasť a pozornosť na riadnom zasadnutí
a toto ukončil.

V Jarovniciach dňa 15. júna 2011

Florián Giňa , starosta obce

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

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Trišč

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

Martin Dužda

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