Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25. februára 2015 o 17.00 h
v zasadačke obecného úradu v Jarovniciach
Prítomní: 13 prítomných, podľa prezenčnej listiny (príloha zápisnice) Poslanec Marián Giňa prišiel na
zasadnutie OcZ o 17:30 hod.
Predsedajúci – starosta obce Florián Giňa privítal poslancov a prečítal program rokovania podľa
pozvánky a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Bod č. 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 12,
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 a za overovateľov zápisnice určil poslancov Mgr. Teréziu
Judovú a Dušana Ferka.
Bod č. 2 Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie Ing. Ľubomíra Trišča, Ladislava Bíleho a Vladislava
Kaleju. Poslanec Mgr. Ľubomír Trišč dal návrh vynechať bod č. 7 schválenie návrhu obecnej knižnice
za rok 2011, 2012, 2013 starosta obce Florián Giňa navrhol doplniť bod č. 7 správou o plnení
uznesení za IV štvrťrok, navrhol hlasovať za opravený program rokovania, ktorý bol jednohlasne
schválený.
Bod č. 3 Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
Starosta obce Florián Giňa vyzval novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva Františka Tuptu
aby zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva na obdobie 2014 až 2018.
Poslanec František Tupta zložil zákonom predpísaný sľub.
Bod č. 4 Návrh vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Jarovnice na funkčné obdobie 2015 –
2021
Prednosta obce Mgr. Rastislav Zubaj oboznámil prítomných poslancov s návrhom voľby hlavného
kontrolóra obce Jarovnice na funkčné obdobie 2015 – 2021. Poslanci dostali materiál včas na
prerokovanie. Predložený materiál po krátkej diskusii schválili a upravili dĺžku pracovného času
hlavného kontrolóra na pracovný úväzok z 80% na 20 %. Termín na zaslanie prihlášok bol určený na
23.marec a výberové konanie na hlavného kontrolóra bolo určené na 8.apríla 2015. Tento návrh
poslanci jednohlasne schválili.
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Bod č. 5 Návrh zmeny rozpočtu č. 1/2015
Dôvodová správa príjem: Navrhované zmeny príjmovej časti rozpočtu sú na základe úpravy rozpočtu
príjmov z dane z príjmov fyzických osôb zverejnených ministerstvom financií a úpravy príjmov
finančných prostriedkov zo ŠR - dotácie na matriku a dotácie na zamestnávanie na §50j na základe
dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
Popis

Suma

Upravený
po zmene

Názov rozpočtu
FK
Výnos dane z príjmov poukázaný
169899 1599898,84 územnej samospráve

EK

26,09

Matrika

312001

52653,8 52653,76

§50j

312001

26,09

52653,8 64608,76

Tarifný plat -MATRIKA
01.3.3 611
Tarifný plat, osobný plat, základný
plat, funkčný
06.2.0 611

18163,4 18163,44

Tarifný plat -obec- §50j

06.2.0 611

7000
500

14000
1500

01.1.1 633001
01.1.1 633002

Navýšenie výdavkov -GSM brána

200

200

navýšenie na prev. stroje ČOV
navýšenie na nákup hlavne kancel.
potrieb a čistia
Navýšenie mat. pre ČOV
navýšenie na materiál pre bytovky
navýšenie mat. pre potreby kuchyne
KD
navýšenie kvôli obnove antivir.
ochrane
navýšenie na benzín do MV a
kosačiek
navýšenie na údržbu prístr. na
zásobovanie vodou
navýšenie
na
údržbu
budovy
zásobovanie vodou
navýšenie na údržbu bytoviek

700

1000

Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Ústredňa OcÚ -Telekomunikačná
technika
Prevádzkové
stroje,
prístroje,
zariadenie,

3700
800
1500

12000
2000
3000

Všeobecný materiál
Všeobecný materiál
Všeobecný materiál

01.1.1 633006
05.2.0 633006
06.6.0 633006

2000

6000

Všeobecný materiál +kuch.

08.2.0 633006

600

1000

Softvér, licencie

01.1.1 633013

1300

2900

01.1.1 633015

600

1000

Palivá ako zdroj energie
Prevádzkových
prístroj.,zariadení-ponorka

500
1100

1000
8500

dorábanie kúrenia-KD
navýšenie na kúltúrne podujatia
navýšenie kvôli zamestn. na §50 j
navýšenie na základe splát. kalendára

1500
2000
5000
440,19

2500
7500
22500
4040,19

Navýšenie príjmov Dz FO
Navýšenie príjmov zo štátneho
rozpočtu
Navýšenie príjmov zo štátneho
rozpočtu
Navýšenie nákladov na matriku podľa
usmernenia
Navýšenie prostriedkov na §50j podľa
zmluvy
Navýšenie prostried. na §50j podľa
zmluvy-20% Vl.z
Archivačné skrine, stoly komunitné,
kancel. Nábyt
navýšenie na kúpu počítača
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7026,09

4626,51

111003

01.1.1 633003
05.2.0 633004

strojov,

Budov, objektov - Vodáreň
Budov-bytové domy
Budov, objektov alebo ich častí-časť
KD
Konkurzy a súťaže, kulturne podujatia
Stravovanie pracovníkov
Úrok ŠFRB 16b.j.

06.3.0 635004
06.3.0 635006
06.6.0 635006
08.2.0
08.2.0
01.1.1
01.7.0

635006
637002
637014
651002

z banky
zníženie na základe splát. kalendára
z banky
64,79
Navýšenie výdavkov - nový kataflk
8000
Navýšenie výdavkov -vysávač KD
Navýšenie výdavkov - projektová
dokument. – rozšír
Navýšenie výdavkov-prístup. cesta a
park. k ubytov
Navýšenie výdavkov na vodovod rozšírenie
Rekonštrukcia sobáš. sály, kancel.
starostu a osta
Navýšenie výdavkov - rekonštrukcia
Domu smútku

535,21
8000

2800

2800

5000

5000

35760

35760

30000

30000

Úrok ŠFRB 18 b.j. "A"
Interiérového vyb. -Katafalk DS
Prevádzkových strojov, prístrojov,
zariadení, tech
Projektová
dokumentácia-vodovod
rozšírenie
Kontajnerová ubytovňa - prístupová
cesta, parkovis

01.7.0 651002
08.4.0 713001

06.3.0 717001

08.2.0 713004
06.3.0 716
04.5.1 717001

10800

10800

Vodovod – rozšírenie
Rekonštrukcia
a
kultúrneho domu

30000

30000

Rekonštrukcia budovy Domu smutku 08.4.0 717002

modernizácia
08.2.0 717002

Dôvodová správa výdaj: Navrhované zmeny rozpočtu vo výdajovej časti rozpočtu sú na základe
navýšenia výdavkov na rekonštrukciu Domu smútku a vyhotovenia nového katafalku, navýšenia
výdavkov na rozšírenie vodovodu a projektovej dokumentácie, výdavkov na prístupovú cestu k
ubytovni a parkovisko pri nej, navýšenia výdavkov na novú GSM bránu, navýšenia výdavkov na
kancelársky nábytok, stoly pre komunitných pracovníkov, archivačné skrine, navýšenie výdavkov na
rekonštrukciu sobášnej sály a kancelárií, navýšenie výdavkov na dorábanie kúrenia v budove,
navýšenie výdavkov na zakúpenie podlahového čistiaceho stroja do KD, navýšenie výdavkov na bežnú
prevádzku OcÚ, KD, ČOV a nakladanie s vodou a navýšenie výdavkov zo ŠR- účelové prostriedky na
matriku a zamestnávanie podľa § 50j s UPSVaR.
Poslanec František Tupta mal dotaz na výšku stravných lístkov za rok 2014 chcel vysvetliť, koľko má
obec zamestnancov, starosta obce informoval, že obec realizuje dva projekty na zamestnanosť a dva
projekty v rámci § 52 a 50 J. čo predstavuje 43 zamestnancov okrem stálych zamestnancov obce
Jarovnice. Tieto výdavky za stravné lístky sú refundované zálohovo z fondov EÚ. Poslankyňa
Kvetoslava Korineková chcela vysvetliť aké rekonštrukcie sa realizovali na obecnom úrade. Starosta
oboznámil poslancov o vykonaných prácach, kúpili sa nové radiátore na prvom poschodí na chodbe
pred zasadačkou OcÚ, plynové gamatky na druhom poschodí v sociálnych zariadeniach
a rekonštrukcia obradnej miestnosti, kde vznikla nová kancelária.
Po diskusii poslanci OcZ predložené rozpočtové opatrenie č. 1/ 2015 schválili.
ZA. 11

ZDRŽAL SA: Ján Trišč

PROTI: František Tupta

Bod č. 6 Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jarovnice.
Prednosta obce oboznámil prítomných poslancov s predkladaným materiálom, ktorý bol vyvesený na
úradnej tabuli obce Jarovnice a stránke Obecného úradu obce Jarovnice od 01.12.2014 do 16.12.2014
Poslankyňa Mgr. Terézia Judová a poslanec Ing. Ľubomír Trišč mali pripomienku, aby sa v článku 21
bod 4 vypustilo slovo „bezplatný prenájom“ a aby tam bola zahrnutá suma za prenájom majetku
obce. Po krátkej diskusii tieto zásady hospodárenia s majetkom obce Jarovnice poslanci OcZ
jednohlasné schválili.
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Bod č. 7 Správa o plnení uznesení za IV štvrťrok 2014
Prednosta obce Mgr. Rastislav Zubaj prečítal správu o plnení uznesení za IV štvrťrok 2014, v tomto
období boli dve riadne zastupiteľstvá OcZ, ktoré sa konali v dňoch 03.12 2014 a16.12.2014. Na prvom
ustanovujúcom zastupiteľstve zo dňa 03.12. 2014 sa prijali 4 uznesenia a na 2 riadnom zastupiteľstve
zo dňa 16.12.2014 sa prijalo 14 uznesení, túto správu poslanci OcZ zobrali na vedomie.
Bod č. 8 zrušuje uznesenie č. 16 C /2014
Poslanci boli oboznámení s vysledkami rokovania s právnym zástupcom žalobcu Dr. Antonom
Mesárošom a Obcou Jarovnice zo dňa 16. 1. 2015, kde boli na pojednávaní právnym zástupcom
žalobcu Dr.Mesároša, vyčíslené súdne trovy na sumu 2 900 €, ktoré si žiadal k náhrade od žalovaného
v 2. rade od obce Jarovnice. Po vzájomnej dohode právnych zástupcov sa určila suma 1650,- € a tieto
financie musí obec uhradiť žalobcovi do desiatich dní od právoplatnosti rozsudku. Z tohoto dôvodu sa
navrhlo zrušenie uznesenia č. 16 C/2014, pretože v pôvodnom návrhu zo dňa 16.12. 2014 bola
navhnutá dohoda o ukončení súdneho sporu medzi obcou Jarovnice žalovanou v 2.rade a žalobcom na
sume 12000 ,- € ale neboli zahrnuté aj súdne trovy vo výške 1650,- €. Poslanci OcZ prijali uznesenie a
zrušili uznesenie č. 16 C/2014 jednohlasne.
Bod č. 9 návrh schválenia uzavretie dohody medzi žalobcom Dr. Antonom Mesárošom a
žalovanou v 2. rade obcou Jarovnice za účelom ukončenia súdneho sporu.
Prednosta obce oboznámil prítomných poslancov s predloženým návrhom, ktorý má schváliť OcZ
Jarovnice pre uzavretie dohody medzi žalobcom Dr. Antonom Mesárošom a žalovanou v 2. rade obcou
Jarovnice za účelom ukončenia súdneho sporu vedeného pred Okresným súdom Prešov pod sp. zn.
25C/6/2011 zmierlivo, formou uzavretia súdneho zmieru, resp. dohody o mimosúdnom ukončení
súdneho sporu. Predmetom tejto dohody bude záväzok obce Jarovnice zaplatiť Dr. Antonovi
Mesárošovi náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch vo výške 12.000,-€ a náhradu trov konania vo
výške 1.650,-€ a záväzok Dr. Antona Mesároša zabezpečiť vytlačenie 1.000 kusov publikácie
Jarovnice v premenách času a dejín, odovzdať 970 kusov publikácie //Jarovnice v premenách času a
dejín a licenčnou zmluvou udeliť obci Jarovnice súhlas za symbolické 1,-€ verejne rozširovať
publikáciu ///Jarovnice v premenách času a dejín/ predajom alebo darovaním, to všetko do
30.04.2015." Tento predložený návrh po krátkej diskusii poslanci schválili jednohlasne.

Bod č. 10 Kúpna zmluva o distribúcii pitnej vody, uzavretá podľa § 409 Občianskeho zákonníka
medzi Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou , a.s. Komenského 50, 042 48 Košice a
Obcou Jarovnice.
Starosta oboznámil poslancov predloženým návrhom kúpnej zmluvy o distribúcii pitnej vody medzi
Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a obcou Jarovnice. Na poslednom zasadnutí zo dňa
16. 12. 2014, kde sa prerokovával návrh zmluvy, poslanci vzniesli pripomienky, aby sa zmenili
zmluvné podmienky z doby neurčitej na dobu určitú 24 mesiacov. Cena za distribúciu pitnej vody bola
určená regulačným úradom na sumu 0,55 centov bez DPH za jeden m3. Tieto pripomienky boli
zapracované v tomto návrhu zmluvy. Poslanec Mgr. Ľubomír Trišč apeloval na starostu obce, aby pred
podpisom zmluvy s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou dohodol podmienky
o pripojených odberateľoch a teda, aby odberatelia Základná škola Jarovnice 192, Základná škola
s MŠ Jarovnice 464 a pohostinstvo SZYNAI bar a ostatní odberatelia ktorí sú pripojení na týchto
vetvách zostali v správe obce podľa pôvodných zmlúv.
Bod č. 11 Rôzne
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Žiadosť o finančnú výpomoc pre Dušana Giňu, Jarovnice 106, ktorému v januári tohto roku zhorela
strecha a podkrovie rodinného domu. Žiadal o finančnú pomoc vo výške 200 € na zakúpenie materiálu
na opravu zhorenej strechy a krovu. Túto žiadosť zobrali poslanci na vedomie a poverili starostu obce,
aby v prípade živelnej pohromy mohol schváliť takúto pomoc bez súhlasu obecného zastupiteľstva.
Poslankyňa Kvetoslava Korineková upozornila na vývoz odpadu do veľkokapacitného kontajnera,
ktorý je umiestnený na miestnom cintoríne v časti Jarovnice. Tento kontajner využívajú miestny
obyvatelia na uskladnenie domového odpadu, ktorý tam nepatrí. Obec dala odpad vyviezť a dohliadne
na dodržiavanie poriadku. Ďalej chcela od starostu obce, aby urobil verejnú schôdzu pre občanov
pretože ešte nebola. Starosta ju informoval, že obecné zasadnutia sú verejné prístupné a každý občan
má možnosť sa zúčastniť na zasadnutí.
Poslanec František Tupta mal dotaz na starostu obce, či obec od roku 2005 prijala nové VZN
o podmienkach udeľovania nájomných bytov. VZN z roku 2005 pojednáva o tom, že udeľovanie bytov
sa vykonáva na základe žrebovania, aby bolo zachované rovnaké právo žiadateľov o nájomné byty.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že nové VZN nebolo prijaté a o prideľovaní
nájomných bytov rozhodujú poslanci hlasovaním. Poslanec Tupta navrhol, aby prideľovanie bytov sa
uskutočňovalo podľa platného VZN.
František Tupta chcel ďalej vedieť ako sa rieši problém s neplatičmi v nájomných bytoch. Prednosta
obce informoval, že bola trikrát zaslaná výzva neplatičom, dvakrát boli neplatiči predvolaní na
pojednávanie v zasadačke obecného úradu, kde sa dohodli na splátkových kalendároch a ich mesačnej
splátke vo výške 40 € okrem mesačného nájmu. Tí neplatiči, ktorí na výzvy nereagovali, boli
postúpení obecnému právnikovi, ktorý si ich predvolal za prítomnosti niektorých poslancov OcZ. Na
základe tohto, začali neplatiči uhrádzať svoje dlhy.
Starosta oboznámil prítomných poslancov s plánovaným verejným zhromaždením k novému
územnému plánu obce Jarovnice a urbanistickej štúdii obce Jarovnice, ktorý sa uskutoční dňa 26. 2.
2015 o 16:00 v priestoroch zasadačky obecného úradu v Jarovniciach, kde je možnosť tento dokument
verejne pripomienkovať a pripomienky zapracovať.
Bod 8 – Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a rokovanie ukončil.
Zapísal:

Mgr. Rastislav Zubaj

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

Overovatelia zápisnice: Mgr. Terézia Judová

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

Dušan Ferko

…................................

Florián Giňa
starosta obce
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