
ZÁPISNICA 

z 28. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa konalo dňa
15. augusta 2014 o 17:00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach.

Prítomní:  10  prítomných,  3  neprítomní,  Jozef  Marciňák,  Mária  Kostrabová,  Marián  Červeňák  sa
ospravedlnili, podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice)

Predsedajúci  –  starosta  obce Florián Giňa  privítal  poslancov a prečítal  program rokovania  podľa
pozvánky a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Bod 1 – Zloženie sľubu poslanca (náhradník za Kaleju Lamberta)

Odstupujúci  poslanec  Lambert  Kaleja  sa  vzdal  mandátu  1.7.2014.  Náhradník  za
odstupujúceho poslanca OcZ je František Ferko, ktorý zložil sľub na 28. riadnom zasadnutí OcZ. 

Bod 2 – Otvorenie zasadnutia a 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 10, 
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 Ing. Ľubomíra Trišča a Vladislava Kaleju.

Bod 3 – Voľba návrhovej komisie a     schválenie programu rokovania

Do návrhovej komisie určil starosta poslancov Františka Ferka, Mgr. Teréziu Judovú a Dušana
Ferka.  Za overovateľov zápisnice určil poslancov Vladislava Kaleju a Ing. Ľubomíra Trišča.

Bod 4 – Upozornenie prokurátora - námietka

Prednosta  obce  Mgr.  Rastislav  Zubaj  poslancom opätovne  predniesol  protest  prokurátora,
ktorý navrhoval: 

a)  prerokovať  na najbližšom zasadnutí  obecného zastupiteľstva  protest  proti  všeobecne  záväznom
nariadení  obce  Jarovnice  č.  67/2013  o určení  výšky  mesačného  príspevku  v školách  a školských
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice – protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm.
a) bod 2 a § 25 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a

b)  napadnuté  ustanovenie  č.  1  ods.  3  VZN  nahradiť  novým,  ktoré  bude  v súlade  so  zákonom
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Na  27.  riadnom  zasadnutí  OcZ  návrh  pre  nedostatok  prítomných  poslancov  obecného
zastupiteľstva nebol schválený. Poslanci po krátkej diskusii námietku prokurátora schválili a navrhli
nahradiť napadnuté ustanovenie  VZN nahradiť obce č. 67/2013 o určení výšky mesačného príspevku
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v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce.  Poslanci  návrh zobrali  na
vedomie.

Bod 5 – Rôzne

A) Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Jarovnice na funkčné obdobie 2014 – 2018
 prednosta obce Mgr.  Rastislav Zubaj  prečítal  dôvodovú správu k právnemu postaveniu starostov,
ktorú legislatívne upravuje hlavne dva zákony Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  a zákon č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Poslankyňa  Terézia  Júdová  predniesla  návrh  na  uznesenie.  Poslanci  prijali  uznesenie  a návrh
schválili.  

(ZA –10, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 0).

B) Mgr. Rastislav Zubaj prednosta OcÚ prečítal dôvodovú správu o určení volebného obvodu a počtu
poslancov  Obecného  zastupiteľstva  obce  Jarovnice  pre   voľby  do  orgánov  samosprávy  obcí  pre
volebné  obdobie  rokov  2014-2018.  Poslanec  Ing.  Ľubomír  Trišč  dal  návrh,  aby  podľa  počtu
obyvateľov od 5 001 do 10 000 obyvateľov mala obec 11 poslancov. Ako dôvod pre 11 poslancov
uviedol, že pri počte 13 poslancov je problematické, aby sa všetci poslanci zúčastnili OcZ v  plnom
počte. Druhý návrh navrhol poslanec Dušan Ferko, aby pri počte obyvateľov bol maximálny počet
poslancov, t.j. 13 poslancov. Za prvý návrh  sa hlasovalo:  (ZA –4, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 6).
Za druhý návrh sa hlasovalo: (ZA –6, PROTI – 4, ZDRŽALI SA – 0).

Poslankyňa Terézia Júdová navrhla, že OcZ v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy a v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písm. d) zákona 369/1990 Zb.
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  určuje  dva  volebné  obvody,  ktoré  tvorí  obec
Jarovnice s počtom 13 poslancov.

Vo  volebnom obvode  č.  1,  ktorý  zahŕňa  obec  súpisné  čísla  1-547 okrem rómskej  osady,
rómsku osadu súpisné čísla 32-365 a obyvateľov,  ktorí  sú v našej  obci  evidovaní  na čísle  0  bude
zvolených 6 poslancov.

Vo volebnom obvode č. 2, ktorý zahŕňa rómsku osadu súpisné čísla 366-568, bude zvolených
7 poslancov na celé volebné obdobie 2014-2018. Poslanci prijali uznesenie a tento návrh schválili.  

(ZA –8, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 2).

C)  Pracovníčka  Semaníková  predložila  poslancom  OcZ,  štyri  žiadosti  o predĺženie   nájmu
v nájomných bytoch bytového domu 542 a to Maroša Tuptu, Martu Gaborovú, Ľudmilu Kostolníkovú,
Mgr. Jozefa Bugnu. Oboznámila poslancov s tým, že nájomcovia nemajú žiadne pozdĺžnosti na nájme.

a) Poslanci žiadosti o predĺženie nájmu Maroša Tuptu schválili.
(ZA – 10, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 0).
b) Poslanci žiadosti o predĺženie nájmu Marty Gaborovej schválili.
(ZA – 10, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 0).
c) Poslanci žiadosti o predĺženie nájmu Ľudmily Kostolníkovej schválili.
(ZA – 10, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 0).
d) Poslanci žiadosti o predĺženie nájmu Mgr. Jozefa Bugnu schválili.
(ZA – 10, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 0).
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Ďalej pani Semaníková predložila žiadosť o pridelenie nájomného bytu p. Dominiky Plačkovej, bytom
Jarovnice 481  zo dňa 4.7.2014. Obec má voľný 2-izbový byt po pani Fritzovej. 

e) Poslanci schválili pridelenie 2-izbového bytu po pani Fritzovej pani Plačkovej.

(ZA – 10, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 0).

D)  Pracovníčka OcÚ Semaníková predniesla výpočet  priemernej ceny za výrobu a dodávku pitnej
vody.  Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 0,5756 Eur/m3.
Poslanec Dušan Ferko navrhol schváliť cenu 0,40 Eur/m3, čiže cenu platnú doteraz a poslanec Peter
Jacko  dal  návrh,  aby  bola  schválena  maximálna  cena,  čiže  0,5756  Eur/m3  pre  obec  Jarovnice .
Poslanci schválili prvý návrh Dušana Ferko a to cenu 0,40 Eur/m3.

(ZA – 6, PROTI – 3, ZDRŽALI SA – 1).

E)  Pracovníčka Ocú Semaníková prečítala cenu projektovej dokumentácie - bytové jednotky v obci
Jarovnice. Pôvodná zmena rozpočtu č. 6 obsahovala položku 8 000,- Eur na projektovú dokumentáciu,
ale podľa verejné obstarávania bola cena za projektovú dokumentáciu 9 600,- Eur s DPH.  Poslanci
navýšenie ceny schválili.

(ZA – 6, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 4).

F) Mgr.  Rastislav  Zubaj  prečítal  žiadosť FK  ROMA  o dotáciu  vo  výške  5 500,-  Eur  na  chod
futbalového družstva. Tieto prostriedky plánujú použiť napr. na: zakúpenie sedačky, práčky, výstavnej
skrine, na dopravu, výplatu rozhodcov, zakúpenie občerstvenia a iné. Člen FK ROMA František Ferko
odprezentoval ako naložil  s dotáciou, ktorá bola vo výške 1760,- Eur. Táto bola použitá na nákup
futbalových sietí, dresov, lôpt a pohárov.  Poslanci schválili  presun finančných prostriedkov 1 500,-
Eur z dotácie určenej pre TJ DRUŽSTEVNÍK (futbalový klub, ktorý prerušil svoju činnosť) na FK
ROMA. 

(ZA – 9, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 1).

G) Mgr. Rastislav Zubaj prečítal výsledky ponúk k verejnej vyhláške, zverejnenej dňa 3.7.2014 na
vývesnej tabuli obce. Išlo o ponuku na predaj obecných pozemkov na liste vlastníctva č. 959, registra
C KN Jarovnice, zastavané plochy a nádvoria p.č. 197/3 o výmere 67 m2 a registra C KN Jarovnice,
zastavané plochy a nádvoria p.č. 197/4 o výmere 104 m2. Termín uzatvorenia ponúk bol 18.7.2014.
Bol  urobený  zápis  z  otvárania  ponúk   dňa  22.7.2014.  Boli  dvaja  uchádzači,  František  Kropuch,
Oravská  6434/6  Prešov  zo  dňa  4.7.2014  ,  cenová  ponuka  8  Eur/m2  a Kvetoslava  Korineková,
Jarovnice 138 zo dňa 17.7.2014,  cenová ponuka 7,20 Eur/m2.  Poslanci  schválili predaj obecného
pozemku na liste vlastníctva č. 959, registra C KN Jarovnice, zastavané plochy a nádvoria p.č. 197/3
o výmere 67 m2 a registra C KN Jarovnice zastavané plochy a nádvoria p.č. 197/4 o výmere 104 m2
Františkovi Kropuchovi, ktorý dal vyššiu ponuku. Celová výmera je 171 m2 x 8,- Eur/m2, spolu cena
za pozemok bude1 368 Eur. 
(ZA – 6, PROTI – 2, ZDRŽALI SA –2).
H) Mgr. Rastislav Zubaj prečítal výsledky ponúk k verejnej vyhláške, zverejnenej dňa zverejnenej dňa
3.7.2014 na vývesnej tabuli obce. Išlo o ponuku na predaj obecných pozemkov na liste vlastníctva č.
395, registra C KN Močidľany, zastavané plochy a nádvoria p.č. 168 o výmere 1 056m2 a registra C
KN Jarovnice, zastavané plochy a nádvoria p.č. 169 o výmere 322 m2. Termín uzatvorenia ponúk bol
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18.7.2014. Bol urobený zápis z otvárania ponúk  dňa 22.7.2014. Bol jeden uchádzač Kristína Giňová,
Močidľany 474, cenová ponuka 2,68 Eur/m2. Čiže spolu to vychádza 1378 m2 x 2,68 Eur/ m2, t.j. 3
7 693,04 Eur zaokrúhlene na 3 700,- Eur. Poslane Peter Jacko mal námietku, že obec tento pozemok
kúpila kvôli sprehľadneniu križovatky Močidľany smer na Uzovské Pekľany (časté dopravné nehody),
preto odporučil výstavbu domu čo najďalej od cesty.

(ZA – 6, PROTI – 3, ZDRŽALI SA – 1).

I) Mgr. Rastislav Zubaj prečítal žiadosť občianskeho združenia EMA, Jarovnice 8 o schválenie dotácie
1 000,- Eur za účelom spoločensko-kultúrneho a športového podujatia pri príležitosti osláv SNP. Ján
Tupta  predseda  občianskeho  združenia  uviedol,  že  chce  toto  podujatie  zorganizovať  v spolupráci
s klubom dôchodcov. 
Po krátkej diskusii poslanci túto žiadosť neschválili, kvôli nedostatku finančných prostriedkov. 

(ZA – 1, PROTI – 6, ZDRŽALI SA – 3).

Bod 6 – Záver

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísal: Mgr. Rastislav Zubaj                   ..................................
   
Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Trišč         .................................
                                     

              Vladislav Kaleja             ..................................

Florián Giňa
starosta obce
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