
Z Á P I S N I C A

zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré 
sa konalo dňa 24. augusta 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 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  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 Martina Troščaka, pracovníka OcÚ, a za overovateľov zápisnice určil
poslancov Mariána Červeňáka a Ing. Ľubomíra Trišča.

Bod 2 – Voľba návrhovej komisie a     schválenie programu rokovania

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

Starosta obce opätovne predniesol program rokovania. 
Poslanec Ing. Ľubomír Trišč vzniesol námietku k bodu č. 8 – Prejednanie žiadostí o sociálnu
výpomoc,  kde  starosta  obce  žiadal  poslancov  OcZ  o odsúhlasenie  žiadostí  o sociálnu
výpomoc.  Podľa  Ing.  Ľubomíra  Trišča  by  tým  boli  porušené  zásady  poskytovania
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi schválené na OcZ dňa 18. 4. 2011. Upozornil, že tieto
žiadosti OcZ zoberie len na vedomie. 
Starosta obce a kontrolór obce ubezpečili  poslancov, že ide hlavne o to,  aby boli  poslanci
informovaní o tom, komu bola sociálna výpomoc pridelená a v akej sume.
OcZ jednohlasne (13 poslancov) schválilo program rokovania podľa pozvánky.

Bod 3 – Prerokovanie VZN č. 56/2011 o     určení výšky mesačného príspevku v     školách
a     školských zariadeniach v     zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice

Pani Marta Dlugošová, pracovníčka OcÚ na úseku školstva, predniesla VZN č. 56/2011, ktoré
tvorí prílohu tejto zápisnice a poukázala na uskutočnené zmeny. Zároveň podotkla, že tieto
zmeny sú zo zákona, načo OcZ jednohlasne (13 poslancov) schválilo návrh VZN č. 56/2011.
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Bod 4, 5 – Správa o     kontrolnej činnosti a     Správa o     kontrole čerpania rozpočtu obce za 2.
štvrťrok 2011

Ing. Štefan Talarovič, hlavný kontrolór obce, prečítal Správu o kontrolnej činnosti a Správu
o plnení rozpočtu za I. polrok (prílohy zápisnice). 
Poslanec Ing. Ľubomír Trišč navrhol, aby tieto správy dostávali dopredu, aby si ich mohli
prejsť ešte pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
Kontrolór  obce  sa  ospravedlnil,  že  tieto  materiály  neposkytol  poslancom  OcZ  vopred,
nakoľko  on  sám  tiež  niektoré  dokumenty  potrebné  k vypracovaniu  správ  dostal  neskôr
z dôvodu čerpania dovoleniek pracovníčok OcÚ.
OcZ zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti a Správu o kontrole čerpania rozpočtu
obce za 2. štvrťrok 2011.

Bod 6 – Správa o     plnení uznesení za 2. štvrťrok 2011

Ing. Štefan Talarovič, hlavný kontrolór obce, prečítal Správu o plnení uznesení za 2. štvrťrok
2011  (príloha  zápisnice)  a poukázal  na  nesplnenie  niektorých  uznesení.  Starosta  obce  sa
ohradil,  že  k mimosúdnej  dohode  s firmou  Rikostav  za  účasti  právnej  zástupkyne  obce
nemohlo dôjsť, nakoľko bola v tom čase na dovolenke. Predbežné rokovania medzi starostom
obce a firmou Rikostav už prebehli.
Mgr.  Slavko  Novotný,  vedúci  OcÚ,  nadviazal  na  nesplnenie  uznesenia  o mimosúdnom
vyrovnaní  s firmou  RIKOSTAV  a navrhol  poslancom  OcZ,  aby  niektorí  poslanci  spolu
s právnou kanceláriou zastupujúcou obec, rokovali so zástupcami firmy RIKOSTAV a snažili
sa znížiť cenu za sanitu na čo najnižšiu sumu. Ďalej im navrhol, aby sa niektorí poslanci za
účasti  právnej  zástupkyne  obce  stretli  so  zástupcami VVS,  a.  s.  a snažili  sa  uzavrieť,  čo
najvýhodnejšiu  zmluvu  v súvislosti  s kolaudáciou  a určením  prevádzkovateľa  obecného
vodovodu.  Vedúci  OcÚ zdôraznil,  že  VVS, a.  s.  má cenu stanovenú ÚRSO-m (Úrad pre
reguláciu  sieťových  odvetví)  a tá  je  niekoľkonásobne  vyššia  ako  cena  vody,  ktorú  platia
v súčasnosti občania Jarovníc. Keďže vodovod môže pravdepodobne prevádzkovať len jeden
prevádzkovateľ, v prípade, že obec odovzdá vodovod do prevádzky VVS, a. s., navrhol, aby
obec žiadala finančnú kompenzáciu, prostredníctvom ktorej by obec dotovala cenu vody pre
svojich  občanov,  alebo aby sa  našlo  iné  riešenie,  ktoré  by zohľadnilo  niekoľkomiliónové
investície obce do vodovodu. Tieto investície obce by mali byť zohľadnené a premietnuté do
koncovej ceny vody, ktorá by tým bola výhodnejšia pre občanov. Keďže sa jedná o zmluvu na
dlhé  časové  obdobie,  týkajúcu  sa  multimiliónovej  investície,  vedúci  OcÚ  zdôraznil,  že
uvedené riešenie postupu pri podpise zmluvy, by bolo pre obec asi najlepšie.
Poslanec Marek Pešta reagoval na slová vedúceho OcÚ a povedal, že starosta by si nedovolil
bez ich vedomia podpísať takú dôležitú zmluvu.
Starosta obce vyjadril súhlas s názorom poslanca p. Peštu.
Poslanec Ing. Ľubomír Trišč návrhol, aby sa zistila situácia aj v iných obciach s podobným
problémom. 
OcZ sa k týmto návrhom nevyjadrilo a nezaujalo žiaden postoj.
OcZ zobralo na vedomie Správu o plnení uznesení za 2. štvrťrok 2011.
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Bod 7 – Návrh zmeny rozpočtu obce

Pani Zdenka Semaníková, rozpočtová pracovníčka, prečítala návrh na zmenu rozpočtu obce. 
Mgr. Terézia Judová navrhla, aby náklady spojené s predlžovaním termínu dokončenia stavby
4x18 b.j. znášala firma FELDOM, ktorá túto stavbu realizuje.

OcZ jednohlasne (13 poslancov) schválilo návrh zmeny rozpočtu obce.

Bod 8 – Prejednanie žiadostí o     sociálnu výpomoc

Poslanci OcZ boli oboznámení s pridelením sociálnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi
(príloha  zápisnice).  Kontrolór  obce  poznamenal,  že  p.  Františkovi  Bolvanovi  a p.  Božene
Kalejovej nemôže byť táto výpomoc pridelená, nakoľko majú pozdĺžnosti voči obci a tým
nespĺňajú podmienky pridelenia sociálnej výpomoci.

OcZ  berie  na  vedomie  informáciu  sociálnej  komisie  o prerokovaných  žiadostiach
o poskytnutie sociálnej výpomoci s tým, že p. Františkovi Bolvanovi a p. Božene Kalejovej
sociálna výpomoc poskytnutá nebude, z dôvodu nesplnenia podmienok zásad poskytovania
jednorázovej dávky v hmotnej núdzi.

Bod 9 – Rôzne

1. Poslanec  OcZ  Marián  Červeňák  dal  návrh  zmeniť  v zásadách  poskytovania
jednorázovej  dávky v hmotnej  núdzi  čl.  3  bod 5  možnosť  starostu  obce  v prípade
naliehavej  situácie  rozhodnúť  o poskytnutí  dávky  aj  bez  prejednania  v sociálnej
komisii do výšky 2000,-€ namiesto pôvodných 150,- €. Kontrolór obce ho upozornil,
že starosta nie je limitovaný týmito zásadami v tomto bode. Nato Marián Červeňák
stiahol svoj návrh späť.

2. Starosta obce prečítal žiadosť p. Antona Kollára o odkúpenie pozemku pri prevádzke
Mäsiarstvo Tony od obce. 
Pán  Anton  Kollár  oboznámil  OcZ,  o ktorý  pozemok  ide.  Poznamenal,  že  mu  ide
o bezpečnosť  jeho  mäsiarstva,  nakoľko  už  bolo  niekoľkokrát  vykradnuté  a taktiež
o estetiku – plánuje postaviť betónový múrik a naň plechový plot. Zdôraznil, že tento
pozemok mu nebude slúžiť na biznis, ale pre psy, aby mohli strážiť budovu mäsiarstva
z každej strany. 
Poslanec OcZ Jozef Marciňák vyjadril súhlas s odpredaním pozemku. 

A. Kontrolór obce a p. Zdenka Semaníková upozornili na fakt, že pri odpredaji pozemku
musí  byť  vypracovaný geometrický plán a podľa zákona musí  byť  pozemok obce,
ktorý sa odpredáva ponúknutý  na výveske obce a až  potom môže byť  prednesený
odpredaj daného pozemku na OcZ na schválenie.

Starosta obce vyjadril  obavu, aby sa príliš  nezúžil  priestor pre parkovanie vozidiel
obyvateľov susedného obytného domu. 
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Pán  Kollár  ubezpečil  OcZ  a starostu  obce,  že  sa  tento  priestor  nezúži,  nakoľko
pozemok, ktorý chce odkúpiť, nezasahuje do parkoviska.
Starosta obce upozornil  p.  Kollára,  že náklady spojené s vypracovaním znaleckého
posudku a ďalšie náklady spojené s odpredaním pozemku budú zahrnuté do konečnej
ceny odpredávaného pozemku, čo p. Kollár zobral na vedomie.
OcZ  zobralo na vedomie žiadosť p. Antona Kollára o odkúpenie pozemku v majetku
obce s tým, že v prípade odsúhlasenia predaja bude žiadateľ znášať všetky náklady
s tým spojené a to najmä: vyhotovenie geometrického plánu, znaleckého posudku a
správne poplatky.

3. Starosta  obce  prečítal  ponuku  p.  Mgr.  Márie  Krištofovej,  rod.  Paľovej  na  predaj
nehnuteľnosti  v katastrálnom  území  Močidľany  (príloha  zápisnice).  Jedná  sa  o 4-
izbový prízemný rodinný dom č. súp. 50 s príslušenstvom – garáž, maštaľ, stodola,
pivnica,  oplotenie,  studňa,  vedľajšia  stavba  letnej  kuchyne  s kúpeľňou  a komorou
/zastavaná  plocha  o výmere  1199  m2/  a záhradu  o výmere  1349  m2.  Cena
nehnuteľnosti je 23 235,- €.

OcZ jednohlasne (13 poslancov) zamietlo ponuku na kúpu tohto domu.

4. Starosta  obce  prečítal  žiadosť  poslanca  Mareka  Peštu  o uskutočnenie  futbalového
turnaja v obci.
Poslanec Ladislav Bilý vzniesol námietku, že jeho žiadosť o uskutočnenie futbalového
turnaja zo dňa 13. 4. 2011 nebola prednesená na OcZ.
Poslanec Marek Pešta roztrhal a tým stiahol svoju žiadosť späť.
Vedúci OcÚ upozornil p. Bilého, že jeho žiadosť o uskutočnenie futbalového turnaja
bola na máj 2011 a keďže sa neprejednala na OcZ dňa 2. 5. 2011, nakoľko materiály
k OcZ boli v dobe podania žiadosti už rozposlané poslancom OcZ, na najbližšom OcZ
dňa 15. 6. 2011 bolo prejednávanie jeho žiadosti  bezpredmetné,  keďže p. poslanec
Bilý žiadal o príspevok na turnaj v máji.

5. Vedúci OcÚ Mgr. Slavko Novotný upozornil OcZ, že návrh právnickej kancelárie E.
Petránovej  –  BONA  FIDE,  s.r.o.,  ktorý  podala  dňa  12.  7.  2011  na  Okresnú
prokuratúru, kde v poslednom odstavci navrhuje, „aby sa voči zodpovedným osobám
za  vznik  vyššie  uvedených  skutočností  začalo  trestné  konanie“,  nie  je  v  súlade
s uznesením č. 29/2011.
Mgr. Terézia Judová poznamenala, že OcZ vyslovene žiadalo p. Petránovú prítomnú
na  predchádzajúcom  OcZ,  aby  sa  nezačalo  trestné  konanie  voči  zodpovedným
osobám.
Peter Trišč dal návrh:
OcZ  ukladá  starostovi  obce  upozorniť  advokátsku  kanceláriu  BONA FIDE,  s.r.o.,
zastupujúcu obec na fakt, že pri podaní návrhu na prokuratúru 12. 7. nepostupovala
v súlade  s uznesením OcZ č.  29/2011  zo  dňa  15.  6.  2011,  ktorým OcZ Jarovnice
odporučilo starostovi obce vo veci fiktívneho zastupiteľstva 8.12.2011, - „podať návrh
na  prokuratúru  na  zrušenie  uznesenia  z uvedeného  zasadnutia  a zosúladenie  so
všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi“  a vyzvať  BONA  FIDE  s.r.o.,   aby
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odstavec  na  konci  podania  na  prokuratúru:  „Zároveň  navrhujeme,  aby  sa  voči
zodpovedným osobám za vznik vyššie uvedenej skutočnosti začalo trestné konanie“,
bol odstránený.

OcZ tento návrh jednohlasne (13 poslancov) schválilo.

6. Starosta obce oboznámil OcZ, že vo veci poškodenia domu p. Zdeny Peštovej firmami
RIKOSTAV a  FELDOM rokoval  s týmito  firmami,  ktoré  jej  už  poskytli  finančnú
pomoc  a odmietli  jej  poskytnúť  ďalšie  financie.  Poslanec  Ing.  Ľubomír  Trišč
poznamenal, že finančná výpomoc, ktorú poskytne obec sú posledné financie, ktoré
menovaná dostane od obce, a že nemá nárok na ďalšie odškodňovanie v tejto veci,
a že on bude hlasovať proti  kvôli  tomu, že p.  Peštová neustále menila svoje svoje
požiadavky.  Nato  dal  starosta  hlasovať  za  návrh  poskytnúť  finančnú  výpomoc  vo
výške  400,-  €,  ako  náhradu  škody  na  rodinnom  dome,  spôsobenej  žiadateľke  p.
Peštovej  pri  realizácii  stavby  –  „Projekt  4x18  b.j.  –  Byty  nižšieho  štandardu  –
Jarovnice osada“. 

Za tento návrh hlasovalo 8 poslancov, 3 boli proti a 2 sa zdržali hlasovania. 
Tento návrh prešiel a obec poskytne  finančnú výpomoc vo výške 400,- €, ako náhradu
škody na rodinnom dome, spôsobenej žiadateľke p. Peštovej pri realizácii stavby –
„Projekt 4x18 b.j. – Byty nižšieho štandardu – Jarovnice osada“.

7. Starosta  obce  dal  návrh  odkúpiť  pozemok  za  bytovým  domom  č.  543  s cieľom
postaviť nový bytový dom na tomto pozemku.
Poslanec Jozef Marciňák zdôraznil, že prioritou pre obec je postaviť školu, nie bytový
dom.
Poslanec Ing. Ľubomír Trišč navrhol, aby sa bytový dom postavil na pozemku, ktorý
obec odkúpila od Róberta Popušu.
Poslanec  Martin  Dužda  poznamenal,  že  treba  využiť  možnosť  získať  financie
pomocou dotácií, aj keď nie sú určené na školu.
Poslanec Mgr. Terézia Judová zopakovala, že pozemok odkúpený od p. Popušu bol
určený na výstavbu bytového domu.
Pán František Jacko vstúpil  do debaty a žiadal  si  slovo aj  napriek tomu, že nie je
poslanec.  Vyslovil  námietku,  že  tento  bod  ohľadom  odkúpenia  pozemku  nie  je
v programe rokovania.
Poslanec Jozef Marciňák zopakoval, že prioritou je postaviť školu.

OcZ sa zhodlo na tom, že v prípade výstavby bytového domu sa využije pozemok,
ktorý obec odkúpila od p. Popušu.

8. Alojz  Anderko  upozornil,  že  rokovanie  OcZ  sa  nevedie  v súlade  s rokovacím
poriadkom.  Ďalej  upozornil  na  zdevastované  priestory  KŠK  (Grot).  Vyjadril
nespokojnosť s hromadným vstupom mladých na ihrisko a s prechodom detí pomedzi
bytové domy, kde býva, cestou do školy a vyzval starostu obce, aby sa niekedy prišiel
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pozrieť  ako  to  vyzerá,  keď  tade  prechádzajú.  Nakoniec  vyjadril  nespokojnosť
s cestnou komunikáciou do Daletíc.

9. Starosta obce oboznámil OcZ s priebehom Projektu Rozšírenia kanalizácie a ČOV,
ktorá  sa  má  začať  v septembri.  Projekt  Regenerácie  obce  čaká  na  schválenie
ministrom. Projekt Rekonštrukcie šatní TJ sa má v najbližšej dobe začať.
Vedúci OcÚ oboznámil OcZ s kauzou „Mesároš vs. ex-starosta Kyjovský“, v ktorej p.
Mesároš žaluje exstarostu vo veci porušenia autorských práv – Kniha k 750. výročiu
obce.  Obec  bola  pritom  vyzvaná  OR  PZ  v Drienove  na  doloženie  predmetnej
dokumentácie  týkajúcej  sa  tejto  kauzy.  Takisto  informoval,  že  kriminálna  polícia
v Prešove zaslala obci upovedomenie o začatí trestného stíhania vo veci subvenčného
podvodu.

10. Pán Miroslav Sedlák sa spýtal OcZ a starostu obce, či vedia čo sa dialo po rómskej
zábave v pondelok a povedal, že maloleté deti chodili po obci v počte 30 – 40, čo bolo
podľa jeho slov neúnosné a nehorázne. Obyvatelia domov v blízkosti nemohli späť.
Tieto deti a mladí boli sfetovaní a drzí.
Pán Peter Lacko sa spýtal, na čo sú tu policajti.
Starosta  obce  nato  reagoval,  že  pokiaľ  nebude  počas  zábavy  zabezpečený  riadny
dozor, žiadna ďalšia zábava sa neuskutoční.
Poslanec Jozef Marciňák navrhol aby na zasadnutia OcZ prišiel aj riaditeľ obvodného
oddelenia PZ v Jarovniciach a aby sa konkrétne situácie riešili spolu s ním.

11. Vedúci  OcÚ pripomenul,  že na  minulých zasadnutiach navrhoval,  aby sa postavili
minimálne  dve  multifunkčné  ihriská.  Peniaze  na  tieto  ihriská  majú  poslanci  so
starostom skúsiť získať od rôznych organizácií a sponzorov, ktorí podporujú Rómov.
Poslanec  Jozef  Marciňák  podotkol,  že  nie  je  možné  aby  obec  so  skoro  6000
obyvateľmi mala iba jedno ihrisko.

12. Pán František Jacko chcel vedieť ako sa vybavila jeho žiadosť zo dňa 18. 4. 2011,
ktorú podal  ústne na OcZ. Taktiež vyžadoval,  aby sa na každom OcZ na začiatku
prečítala zápisnica z minulého zasadnutia OcZ. Ďalej chcel vedieť kedy bude osadená
značka zákaz prejazdu motorových vozidiel nad 3,5 t cez cestu, ktorá vedie okolo jeho
domu, o ktorú žiadal. Nakoniec sa sťažoval, že v rómskej osade púšťajú hudbu dlho
do noci,  čím rušia  nočný kľud a on  sa nemôže vyspať,  nakoľko vstáva  v skorých
ranných hodinách do práce, načo mu p. Peter Lacko odporučil zavolať políciu.

13. Pán  Juraj  Karabinoš  st.  vyslovil  námietku  proti  schvaľovaniu  žiadostí  o sociálnu
výpomoc,  nakoľko  táto  výpomoc  môže  byť  poskytnutá  len  v prípade  živelnej
pohromy.
Starosta obce mu povedal, že na schvaľovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
existujú zásady, podľa ktorých sa táto výpomoc schvaľuje, načo poslanec Peter Jacko
prečítal  z týchto  zásad  čl.  2  bod  4:  Jednorazovú  dávku  v hmotnej  núdzi  možno
poskytnúť najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na: 
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a) nevyhnutné ošatenie a prístrešie do výšky 150,- €
b) palivové drevo do výšky 100,- €

14. Pán  Juraj  Karabinoš  st.  mal  výhrady  k tomu,  že  plnenie  rozpočtu  daňou
z nehnuteľností nie je splnená ani na 50 % aj keď je už august.
Kontrolór obce ho upozornil, že výber dane z nehnuteľností je nad 50 %.
Poslankyňa  Mgr.  Terézia  Judová  upozornila  p.  Karabinoša,  že  prepočul,  že  daň
z nehnuteľností  je  možné  rozdeliť  na  dve  splátky,  kde  druhú  splátku  je  potrebné
zaplatiť do konca septembra, čiže výber daní z nehnuteľností je v norme.

15. Pán Juraj Karabinoš sa sťažoval, že hydrant umiestnený v rómskej osade je poškodený
a voda sa nedá zastaviť.
Pani Mária Karabinošová potvrdila, že tento hydrant bol poškodený.
Pani  Zdenka Semaníková objasnila,  že  voda z hydrantov nebola  určená  pre  dennú
potrebu obyvateľov, ale pre výnimočné situácie.
Starosta obce povedal p. Karabinošovi, že spomínaný hydrant je už opravený.

16. Pán Juraj Karabinoš st. upozornil OcZ a starostu obce, že strechy na dome smútku a na
zdravotnom  stredisku  pri  osade  sú  hrdzavé.  Ďalej  upozornil  OcZ,  že  upozornili
právnickú kanceláriu iba na niektoré skutočnosti, pričom on by chcel, aby sa podal
podnet na trestné stíhanie na ex-starostu Mariána Kyjovského aj vo veci odstúpenia od
zmluvy  pri  vodovode  a ukradnutí  3319,39  €  (100 000,-  Sk)  poskytnutých  od
Arcibiskupstva Košice na pomoc pri povodniach v roku 1998. 
Taktiež sa sťažoval sa na neukončený rigol v osade, z ktorého voda vyteká a zalieva
pozemky obyvateľov bývajúcich v jeho blízkosti. Voda stojí v rigole, kde sa zlieva aj
voda z kontajnera a zapácha to.
Ďalej sa chcel informovať, prečo sa nepokračuje v prístavbe k I. ZŠ v Jarovniciach aj
keď základy sú postavené už niekoľko rokov.
Vyslovil námietku proti schváleniu príspevku vo výške 400,- € p. Zdene Peštovej ako
odškodné za poškodený dom.
Pán  Peter  Lacko  predniesol  pripomienku,  že  sa  robia  rozdiely  medzi  Rómami
a nerómami.

17. Poslanec Ladislav Bilý sa chcel informovať čo zistil kontrolór obce vo veci napájania
sa  k obecnému vodovodu obyvateľmi,  ktorí  nemajú  list  vlastníctva  k pozemku,  na
ktorom chcú uskutočniť pripojenie k vodovodu.
Kontrolór obce mu oznámil, že je možné aby sa aj títo obyvatelia pripojili k obecnému
vodovodu, ale len pod podmienkou, že uzavrú nájomnú zmluvu s obyvateľom, ktorý
už k vodovodu pripojený je a budú vodu odoberať od neho podľa uzavretej nájomnej
zmluvy.

18. Pán Ján Kolarčík, predseda TJ Jarovnice, upozornil OcZ a starostu obce, že ihrisko TJ
Jarovnice je určené na súťaž a nie na to, aby tam bolo naraz 100 - 200 ľudí.
Nato mu Marek Pešta skočil do reči a po skonštatovaní, že sa to takto nedá p. Kolarčík
odišiel.
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Pán Rudolf Hatala povedal, že už dlhé roky robí v oblasti športu, ale to čo sa deje teraz
tu ešte nebolo. Nato sa spýtal starostu obce, či povolil hrať futbal na ihrisku každý
deň.
Starosta obce mu odpovedal, že povolil vstup na ihrisko dvakrát do týždňa tým, ktorí
postavia tím (2 x 11 ľudí) a budú reprezentovať obec. Ďalej podotkol, že je potrebné
sa spojiť a nie hádať.
Pán Rudolf Hatala poznamenal, že s tým nie je problém, obec reprezentujú za žiakov
ôsmi Rómovia a štyria nerómovia a keď budú dobrí, tak budú hrať aj za dorast aj za A-
družstvo.
Starosta obce vyslovil súhlas s tým, aby Jarovnice reprezentovali aj Rómovia.
Pán  Hatala  sa  sťažoval  na  nedodržiavanie  povolenia  starostu  obce  a devastovania
ihriska. Mladí preskakujú plot a vstupujú na ihrisko bez povolenia.
Starosta obce navrhol, aby sa niekto z rómskej osady zapojil do vedenia TJ Jarovnice
a aby dozeral na poriadok a povolené dni vstupu na ihrisko.
Vedúci OcÚ navrhol aby sa zástupcovia TJ a Rómovia dohodli na dňoch a čase, kedy
bude povolený vstup na ihrisko.
Pán Hatala povedal, že tréningy sú v utorok, piatok a žiaci aj v stredu.
Pán František Dužda sa spýtal kam majú ísť rómske deti hrať futbal.
Poslanec Peter Trišč vyjadril názor, že 500 ľudí nemôže pokryť jedno ihrisko.
Poslanec Jozef Marciňák navrhol, aby bol povolený vstup dvakrát týždenne a aby bola
poverená osoba, ktorá bude dozerať na poriadok na ihrisku.
Starosta obce navrhol aby sa zástupcovia oboch strán stretli uňho v kancelárii a aby sa
dohodli.
Pani  poslankyňa Mgr.  Terézia  Judová súhlasila  so starostom, nech sa kompetentní
stretnú u starostu a nech sa dohodnú.
Pán Hatala povedal, že v nedeľu sa po zápase dohodnú na ihrisku a v pondelok prídu
za starostom oznámiť mu, na čom sa dohodli.

19. Pán Roman Husár navrhol aby sa pamätník na počesť obyvateľov, ktorí zomreli pri
povodni  v roku  1998,  ktorý  je  umiestnený  v rómskej  osade  bol  premiestnený  na
cintorín, aby nebol zničený, nakoľko už je sčasti poškodený.
Starosta obce vyjadril nesúhlas s premiestnením pamätníka, nakoľko sa táto udalosť
stala na mieste, kde stojí.
Pán Husár mu pripomenul, že pamätník je už čiastočne poškodený, načo starosta obce
reagoval, že sa pamätník premiestni na miestny cintorín. 
Pani  Zdenka  Semaníková  vyjadrila  taktiež  nesúhlas  s premiestnením  pamätníka,
nakoľko  je  to  veľká  hodnota  a nie  je  ľahké  manipulovať  s takýmto  pamätníkom,
pretože sa môže zničiť a podstavec s oplotením sa nedajú premiestniť, čím obec stratí
na hodnote majetku. S tým starosta obce vyjadril súhlas.
Poslanec Ing. Ľubomír Trišč vyjadril pochybnosť úmyslu premiestnenia pamätníka,
aby na mieste, kde je pamätník nestála na druhý deň chatrč.

20. Poslanec  Peter  Trišč  vyzval  starostu  obce,  aby na  ďalšie  zastupiteľstvo  prizval  aj
riaditeľa obvodného oddelenia PZ v Jarovniciach.
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21. Poslanec Jozef Marciňák chcel vedieť prečo sa menilo obsadenie sčítacích komisárov
v obci pri SODB 2011 aj keď už boli vybratí iní.
Zdenka  Semaníková,  gestor  SODB 2011,  mu  odpovedala,  že  rozhodné  slovo  mal
starosta obce.
Starosta obce povedal, že sčítací komisári sa vyberali podľa sčítavacích obvodov.

22. Starosta  obce  a vedúci  OcÚ  informovali  OcZ  o postupe  pri  kolaudácii  prístavby
vývarovne ku KD a o jej prerušení z dôvodu chýbajúcej dokumentácie.

Bod 10 – Záver

Predsedajúci starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a pozornosť
na 6. riadnom zasadnutí OcZ a ukončil ho.

V Jarovniciach 24. 8. 2011
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Florián Giňa, starosta obce ..............................................

Zapísal: Martin Troščak, pracovník OcÚ ..............................................

Overovatelia zápisnice: 
Marián Červeňák ..............................................

Ing. Ľubomír Trišč ..............................................
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