ZÁPISNICA
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach,
ktoré sa konalo dňa 11.11. 2013 o 17.00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach.

P r í t o m n í : 12 prítomných, 1 neprítomný, podľa prezenčnej listiny /príloha zápisnice/
Predsedajúci – starosta obce, Florián Giňa privítal poslancov, a ostatných prítomných
občanov obce. 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 11 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 Mgr. Rastislava Zubaja, prednostu OcÚ a za overovateľov
zápisnice určil poslancov Lamberta Kaleju a Petra Trišča.
Bod 2 – Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
Do návrhovej komisie boli predsedajúcim navrhnutí a jednohlasne /12 poslancov/
zvolení Ladislav Bilý, Ing. Ľubomír Trišč a Marián Červeňák. Starosta obce prečítal program
rokovania a prítomní poslanci program rokovania schválili
(ZA- 12, PROTI- 0, ZDRŽALI SA- 0)
Bod 3 – Zmena programu rokovania
Poslankyňa Mgr. Terézia Judová podala návrh na zmenu programu rokovania.
Tento návrh poslanci neschválili.
(ZA – 5, PROTI – 7, ZDRŽALI SA – 0)
Bod 4 – Správa o kontrolnej činnosti, Správa o plnení rozpočtu za III.Q 2013, Správa
o plnení uznesení za III. štvrťrok 2013
Kontrolór obce Ing. Štefan Talarovič oboznámil prítomných poslancov o kontrolnej
činnosti za obdobie III. štvrťroka, čerpanie v zmysle zákona, nákup v hotovosti uskutočňovať
iba vo výnimočných prípadoch, naďalej venovať pozornosť na dôsledné plnenie zákona o prevádzke motorových vozidiel. Pri tomto bode upozornil na nutnosť riadiť sa príslušným zákonom viesť evidenciu a vypracovať smernicu vnútornej kontroly. Správa o plnení rozpočtu
za III.Q 2013. Za sledované obdobie plnenie príjmov je vo výške 3 895 505,76 €, čo predstavuje plnenie na 71,76 % v časti bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie
k upravenému rozpočtu.
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Bežný rozpočet plnenie je vo výške 2 745 595,50 €, čo predstavuje plnenie na
74,14% , kapitálový rozpočet vo výške 615 410,26 €, t.j. 52,69 % a finančné operácie
plnenie vo výške 534 500,00 € , t.j. 95,96 %. Prekročenie výšky príjmov na niektorých
položkách je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
Správa o plnení uznesení za III. štvrťrok 2013Uznesením z 21. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 5.júna 2013 boli prijaté 15. uznesenia / č.103 až 117 / z toho - 15
body schválilo, 15 body zobralo na vedomie,1 bod prijalo opatrenie
Záver : uznesenie z 21. zasadnutia splnené. Uznesením z 22. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 17.júna 2013 bolo prijaté 1. uznesenie /č.118 / : z toho - 2 body
schválilo. Záver : uznesenie z 22. zasadnutia splnené.
( ZA-9, PROTI-2,ZDRŽAL SA-1).
Bod 5 – SANAS- žiadosť o súhlas s dovozom dreva
Starosta obce Florián Giňa informoval poslancov obecného zastupiteľstva
o pracovnom stretnutí s generálnym riaditeľom firmy SANAS, a.s. - výroba nábytku, Ing.
Jánom Pavúkom. Dôvod pracovného stretnutia bola petícia obyvateľov obce adresovaná
spoločnosti SANAS, v tejto petícii vyjadrili nesúhlas s predajom a dovozom dreva z DTD na
spaľovanie do domácností. Vedenie firmy SANAS, a.s. obávajúc sa nepokojov medzi
občanmi obce Jarovnice sa rozhodlo požiadať od zastupiteľstva obce Jarovnice schváleniesúhlas na spaľovanie dreva na báze DTD vo výške 2/3 obecného zastupiteľstva obce
Jarovnice.
O slovo požiadal poslanec Peter Trišč. Zastupiteľstvo informoval o prieskume, ktorý
uskutočnil, aké škodlivé látky vznikajú pri spaľovaní DTD. Poslanec Martin Dužda navrhol
viac dodávateľov dreva pre obyvateľov, aby časť dreva na spaľovanie dodávala miestna firma
Antona Trišča a časť firma SANAS. Starosta obce navrhol poslancom, aby udelili súhlas na
spaľovanie dreva na báze DTD vo výške 2/3 obecného zastupiteľstva na toto obdobie do jary.
Poslanci po diskusii prijali uznesenie a túto žiadosť neschválili.
( ZA-7, PROTI-5,ZDRŽAL SA-0).
Bod 6 – Ponuka na predaj rodinného domu so záhradou č. 62. LV 699
Starosta obce Florián Giňa prečítal ponuku Emílie Kalejovej- Januvovej, Jarovnice –
Močidľany č. 62, ktorá je majiteľkou rodinného domu so záhradou LV 699, cena za
nehnuteľnosť bola 40 000 €. Poslanec Peter Trišč mal dotaz na starostu, prečo má obec
záujem o kúpu nehnuteľnosti. Starosta informoval poslancov o možnosti využiť nehnuteľnosť
ako komunitné centrum alebo predškolské zariadenie. Poslankyňa Terézia Júdová upozornila
na problém s prístupovou cestou k záhrade, kde mali byť umiestnené kontajnery na sociálne
bývanie. Poslanec Marián Červeňák navrhol odkúpenie pozemku a rodinného domu č. 62 na
LV 699 za účelom zriadenia komunitného centra alebo nájmu z rozpočtu v roku 2014.
Poslanci návrh zobrali na vedomie.
Bod 7 – Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.- predĺženie lehoty na predloženie
stanoviska k záväzku voči C.S.S.B., s.r.o.
Prednosta OcÚ Mgr. Rastislav Zubaj oboznámil poslancov OcÚ o záväzku voči
spoločnosti C.S.S.B., s.r.o. (predtým KI-KO TRANS s.r.o.), ktorá vystavila dve sporné
faktúry dňa 2.11.2010 vo výške 90.557,76 € a druhú dňa 2.11. 2010 vo výške 26.545,70 €.
Advokátska kancelária s.r.o. vyzvala obec Jarovnice o doručenie uznesenia s uvedením, ako
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má vo veci pokračovať. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že má pokračovať v zastupovaní
voči spoločnosti C.S.S.B., s.r.o.
(ZA- 12, PROTI- 0, ZDRŽAL SA- 0).
Bod 8 – STAMAP- cenová ponuka na vypracovanie stratégie hospodárskeho
a ekonomického rozvoja obce
Prednosta OcÚ Mgr. Rastislav Zubaj informoval poslancov miestneho zastupiteľstva
o predmete ponuky firmy STAMAP, s.r.o. Vypracovanie stratégie hospodárskeho
a ekonomického rozvoja obce Jarovnice s prioritou na marginalizované skupiny občanov,
vychádzajúca zo spracovanej „Vízie a stratégie ekonomického rozvoja SR 2030“ spracovanej
SAV SR. Cenová ponuka je 9.000€. Ing. Ľubomír Trišč navrhol uskutočniť prieskum trhu
a osloviť organizácie, ktoré sa orientujú na stratégie hospodárskeho a ekonomického rozvoja
obcí.
Poslanci cenovú ponuku zobrali na vedomie.
Bod 9 – Návrh zmluvy o budúcej zmluve
Starosta obce oboznámil poslancov OcÚ o návrhu zmluvy o budúcej zmluve so
spoločnosťou KRYPTON spol. s r.o. na výstavbu 18 bytovej jednotky. Poslanec Ing. Ľubomír
Trišč upozornil na chybu v návrhu zmluvy o budúcej zmluve na chýbajúci bod č. 5.
Odporučil vypustiť zo zmluvy sankciu za nedodržanie včasného vyplatenia dodávateľovi
pokutu vo výške 50.000 €. Ďalej upozornil na chýbajúcu nájomnú zmluvu s obcou
k pozemku, na ktorom sa bude realizovať výstavba 18 bytovej jednotky s parcelným číslom 192
a č. 193, developersky spoločnosťou KRYPTON spol. s r.o..
Poslanci návrh zobrali na vedomie.
Bod 10 – Rôzne
Upozornenie prokurátora - na návrh námestníka okresného prokurátora JUDr. Petra
Dzadíka, PhD. mali byť poslanci obecného zastupiteľstva informovaní o jeho upozornení,
ktorého predmetom bolo preskúmanie stavu zákonnosti postupu obcí na úseku evidenčných
povinností. Toto upozornenie prokurátora zobrali poslanci na vedomie.
Pracovníčka obecného úradu Zdenka Semaníková predniesla návrh zmeny rozpočtu.
Navrhovaná 3.zmena Programového rozpočtu obce Jarovnice na rok 2013 je potrebná
z dôvodu prečerpania položiek v jednotlivých programoch- ich presunom, realizovaním
nových investícií a potrebou dofinancovania projektu –Rekonštrukcia kaštieľa- až do jeho
záverečného zúčtovania z NFP, z časového dôvodu nedôjde k poukázaniu finančných
prostriedkov zo záverečnej žiadosti o platbu z MPa RR SR, budú výdavky vo výške 138 893,€ /95% stavebné práce, nábytok, SW a licencie/ kryté prevodom z Rezervného fondu obce vo
výške 61 435,-€ a príjmom z poistnej udalosti sály KD vo výške 77 458,-€. Taktiež
vyfinancovanie ZŠ školy kontajnerovej zo štátnych prostriedkov bude realizované obcou
na základe dohody so ZŠ.
V príjmovej časti rozpočtu, úprava z dôvodu dofinancovania poistnej udalosti - vyhorenie sály
KD-poisťovňou Generali Slovensko a.s.
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PRÍJMOVÁ ČASŤ
Bežné príjmy: ......................................................................................
292006 Príjem z poistenia sály KD z 0,-/29 834/ na 107 292,-

+ 77 458
/+77 458/

Kapitálové príjmy:...............................................................................
322001 Rekonštrukcia kaštieľa z 495 615,na
356 722,-

– 138 893
/- 138 893/

Finančné operácie príjmové: ...............................................................
454001 Prevod z rezervného fondu z 0,-/66 750/
na 128 185,-

/+ 61 435/
/+61 435/

CELKOM príjmová časť ..........................................................................

0,-€

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 4 - Školstvo
Podprogram 4.2. Základné školstvo z 1 646 895,- / 1 730 576/ na 1 946 328,Prenesené kompet.-kapitálové -700 – Výstavba kontajner.školy ........prevod škole
z
200 000,na
0,/-200 000/
Pre účtovný rozpočet: - kapitálový –obecny
09.1.2 717001 Výstavba kontajner.školy z
zo ŠR-kod 111

Program 3 Verejné priestranstvá
Podprogram 3.1 Miestne komunikácie

z

z

Pre účtovný rozpočet: - bežný
10.2.0.2 641006 Staroba-opatrovateľ.služba
Program 6 – Kultúra a šport
Podprogram 6.1.1. Kultúrne str. a kaštieľ z
Pre účtovný rozpočet: - bežný
08.2.0.3 637002 – Kultúrne podujatia

z

na 200 000,- /+200 000/

9 413,- / 61 500,- / na

Pre účtovný rozpočet: - kapitalový
04.5.1 716 Projekt.dokum.-chodník Močidľ.
Program 5 – Sociálne služby
Podprogram 5.3 Opatrovateľská služba

0,-

z 0,-

na

1 140,-

3 000,- na
z

7 000,-

/+ 1 140/

0,-

3 000,-

1 126 872,-

62 640,- /+1 140/

na

/- 3 000/
0,-

na 1 141 453,na

5 000,-

/-3 000/

/+14 581/
/-2 000/
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08.2.0.3 716 –

-kapitálový
Projektová dok.
Detské ihrisko

z

Program 7 – Správa obce
Podprogram 7.4 Správa obecného úradu
Prvok 7.4.2 Materiál
z
Pre účtovný rozpočet: - bežný
01.1.1.6 633016 Reprezentačné
z
Prvok 7.4.3 Údržba
Pre účtovný rozpočet: - bežný
01.1.1.6 635006 Údržba budov
Prvok 7.4.4. Všeobecné služby

0,-

na

na

14 070

/-1 000/

4 400,-

na

3 400,-

/-1 000/

7 060,-

na

z

5 000,-

na

6 060,4 000,-

86 879,-/ 91 179/ na

Pre účtovný rozpočet: - bežný
01.1.1.6 637004 Dodávateľské služby

z

01.1.1.6 637036 Repre-katering sl.

z

0,-

Prvok 7.5.1 Bývanie
Pre účtovný rozpočet: - kapitálový
06.6.0. 717001 Výstavba b.j.

z

64 000,-

z

20 000,-

Podprogram 7.7. Výstavba /NOVÝ/
Pre účtovný rozpočet: - kapitálový
04.4.3 71005 – Územný plán

z

0,-

Sumarizácia výdavkov:

/+836/

15 070,-

z

z

836,-

z

10 000,-/28 000/

0 ,-

98 179,na 32 000,-

na
na
na
na
na

3 000,56 364,-

/-1 000/
/-1 000/
/+7 000/
/+4 000/
/+3 000/
/-7 636/

12 364,/-7 636/
/-836; -5 660;-1140/
5 660,5 660,-

/+5 660/
/+5660/

Bežné výdavky +7000 -7000= 0
Kapitálové výd. + 7636 – 7636=0
Finančné operácie
0

Túto zmenu rozpočtu poslanci schválili.
(ZA - 9 PROTI - 0 ZDRŽAL SA – 3)
Ďalej v bode rôzne bola prečítaná ponuka p. Revákovej na predaj pozemku LV č. 763
o výmere 1 485 m2 za cenu 13,50 €/m2. Poslanci po diskusii žiadosť prehodnotili a poverili
starostu obce na rokovaní o cene za m2 vo výške 5 €.
Poslanci zobrali túto žiadosť na vedomie.
Základná škola s materskou školou požiadala obec o delegovanie zástupcov obce do rady
školy. Starosta navrhol týchto poslancov:
Základná škola s materskou školou :Peter Trišč, Peter Jacko, Mgr. Terézia Judová, Martin
Dužda.
Základná škola I.: Dušan Ferko, Lambert Kaleja, Ladislav Bilý, Vladislav Kaleja
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Žiadosť DHZ Jarovnice o jednorázovú dotáciu PS 12. Správu DHZ prečítal poslancom
poslanec Peter Trišč. Túto žiadosť poslanci zobrali na vedomie a navrhli zakúpenie PS 12
zahrnúť do rozpočtu na rok 2014.
Ďalej bola predložená žiadosť Mareka Peštu o odkúpenie pozemku na LV č. 959, číslo
parcely – KN – C 259/3, na Geometrickom pláne 179/2011. Marek Pešta túto žiadosť
odôvodnil že na tomto pozemku býva. Poslanci jeho žiadosť prijali a poverili starostu obce
aby pri predaji tohto pozemku postupoval podľa zákona.
Tento navrch poslanci schválili
(ZA – 12 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0)
Žiadosť Dušana Čarného o pomoc pri zabezpečení bunky. Poslanci túto žiadosť prehodnotili
a schválili finančný príspevok vo výške 1 500 € na zakúpenie bunky.
(ZA – 12 PROTI – 0 ZDRŽA SA – 0)
Starosta obce predniesol návrh na stanovenie denného limitu výdavkov v pokladni na nákup
tovarov a služieb vo výške 1 000 € na deň. Tento návrh starostu obce poslanci schválili
a zároveň zrušili uznesenie č. 125/2013 zo dňa 11.9.2013.
(ZA – 11 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 1)
Bod 11 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a rokovanie
ukončil.

Zapísal: Mgr. Rastislav Zubaj ................................................................

Overovatelia zápisnice: Peter Trišč …....................................................
Lambert Kaleja .................................................

Florián Giňa
starosta obce
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