ZÁPISNICA
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa konalo dňa
27. mája 2015 o 16:00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach.
Prítomní: 12 prítomných, 1 neprítomní, Ján Trišč 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 – Otvorenie zasadnutiam, 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.

Bod 2 – Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
Do návrhovej komisie určil starosta poslancov Ladislava Bilého, Ing. Ľubomíra Trišča
a Vladislava Kaleju. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Dušana Kaleju a Františka Ferka.
Navrhovaných členov do jednotlivých komisií poslanci OcÚ jednohlasne schválili.
Bod 3 – Informovanie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov o služobných cestách a pracovných stretnutiach, ktoré
absolvoval od posledného riadneho zastupiteľstva. Prvé bolo informovanie o pracovnom stretnutí
s riaditeľom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Košice k predaju verejného vodovodu, alebo
podmienkach dohody o možnom odkúpení majetku, ktorý investovala VVS Košice do verejného
vodovodu v obci Jarovnice. Vedenie VVS zasielalo oznámenie o udelení výnimky na Ministerstvo
pôdohospodárstva. Výnimka sa týka prevádzkovanie vetiev VVS Košice, ktoré mali byť skolaudované
v roku 2014. Starosta obce predstavil niekoľko možností získania verejného vodovodu, či už
v prospech obce alebo odpredaja VVS Košice. Informoval, že plánuje sa ďalšie rokovanie
s možnosťou prizvania vedenia VVS Košice na zastupiteľstvo obce.
Informoval o pracovnom stretnutí so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia,
bolo to prvé pracovné stretnutie k priemyselnému parku v obci a k zbernému dvoru.
Obec podávala žiadosť o NFP na rekonštrukciu miestnej komunikácie v osade časť Jarovnice.
Starosta informoval o zastavení realizácie výstavby alternatívneho spôsobu bývania – pilotný
projekt STREET DUO BASIC sa ruší a poskytnuté finančné prostriedky sa vrátia späť.
Starosta obce informoval o plánovanej realizácií rozšírenia kanalizácie v rómskej osade.
Poslanec František Tupta mal dotaz na starostu k verejného vodovodu, ktorý bol realizovaný VVS
v obci a vyslovil pochybnosť udelených súhlasov súkromnými vlastníkmi pozemkov napr. Tupta,
Karabiňoš, k vydaným stavebným povoleniam pre jednotlivé vetvy verejného vodovodu. Poslanec Ing.
Ľubomír Trišč upozornil, že jednotlivé stavebné povolenia boli vydané formou verejnej vyhlášky
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a teda v súlade so zákonom. Starosta obce oboznámil poslancov,
konkrétne k vlastníkovi
Karabiňošovi, že obec majiteľovi parcely zaplatila 50 000,- Sk, aby udelil súhlas k vecnému bremenu.
Starosta obce informoval poslancov o modernizácii kamerového systému a posilnenia
jednotlivých častí v obci zavedením nových výkonnejších kamier. Spomenul nedávny incident
s požiarom vchodových dier do kostola časti Močidľany, kde je neznámi páchateľ a vďaka práve
kamerovému systému sa vie predísť podobným incidentom alebo ľahšie vypátrať páchateľa.
Ďalej informoval o plánovanej rekonštrukcii miestnej komunikácie časť Močidľany
a o možnosti, aby pri verejnom obstarávaní sa zohľadnil sociálny aspekt, pri ktorom výherca
verejného obstarávania má povinnosť zamestnať občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia
v lokalite, kde sa realizuje zámer.

Bod 4 – Voľba hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie 2015-2021

Prednosta OcÚ Mgr. Rastislav Zubaj prečítal návrh uznesenie OcZ č. 39/2015 zo dňa
9.4.2015 na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie 2015-2021.
Informoval prítomných poslancov o vytvorení hodnotiacej komisie na posúdenie splnenia
náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu HK. V riadnom čase stanovenom
čiže do 13.5.2015 bolo doručených päť žiadostí na funkciu HK a to: Eva Harsághy, Monika
Majerčanova, Bc. Ľudmila Kopčaková, Mgr. František Ohalek, Ing. Emília Vysočanová
Všetci uchádzači spĺňali požiadavky určené v uznesení č.39/2015. Na piate riadne
zastupiteľstvo sa dostavili traja uchádzači a to: Monika Majerčanova, Bc. Ľudmila
Kopčaková, Mgr. František Ohalek. Po krátkej prezentácii prítomných uchádzačov sa
pristúpilo k tajnému hlasovaniu. Boli rozdané hlasovacie lístky k voľbe HK obce a poslanci
dostali inštrukcie ako správne hlasovať. Po skončení tajného hlasovania, bolo hlasovanie
vyhodnotené: Za Mgr. Oháleka bolo 6 platných hlasov a 6 hlasovacích lístkov bolo
odovzdaných ako neplatné. Týmto výsledkom voľba HK obce bola neplatná.
Bod 5 – Návrh zmeny rozpočtu č. 4/2015

Navrhované zmeny rozpočtu vo výdajovej časti rozpočtu sú robené presunom medzi
položkami a to: poistenie hasičského auta IVECO, ktoré sa 1.1.2015 stalo naším majetkom a
navýšenie dotácie pre Obecnú knižnicu Jarovnice z dôvodu výroby a inštalácie druhej časti
stálej expozície obrazov Szinyei Merse Pála pri príležitosti 170. výročia jeho narodenia.
V631001-032004100-0000-0000000-0020100
V633001-011104100-0000-0000000-0070402
V633006-032004100-0000-0000000-0020100
V633006-082004100-0000-0000000-0060101
V634003-032004100-0000-0000000-0020100
V635003-083004100-0000-0000000-0030400

2

Zníženie presunom na
položku Poistenie auta

-

100

Zníženie kryté presunom
0 medzi položkami

Zníženie z položky
interiérové vybavenie

-

5000

Zníženie kryté presunom
9000 medzi položkami

Zníženie presunom na
položku Poistenie auta

-

255

Zníženie kryté preunom
745 medzi položkami

-

2000

Zníženie kryté presunom
4000 medzi položkami

+

355

Zvýšenie kryté presunom
595 medzi položkami

+

1000

Navýšenie kryté presunom
2000 medzi položkami

Zníženie z mat. pre
potreby kuchyne
Zvýšenie presunom z
položiek cestovné a
všeo. mate
Navýšenie na údržbu
miestneho rozhlasu

V635004-064004100-0000-0000000-0030300
V635006-066004100-0000-0000000-0070501
V637002-082004100-0000-0000000-0060101
V637004-045104100-0000-0000000-0030100
V641001-082004100-1000-0000000-0060102

Navýšenie na údržbu
verejného osvetlenia
Zníženie z pol. údržba
bytových domov
Zníženie z kultúrnych
podujatí na položku
Obec.kni
Zníženie z položky
všeob. služby - cestná
doprava
Navýšenie na 2 kolo
ištalácie obrazov
Szinyei Mers

+

2000

Navýšenie kryté presunom
5000 medzi položkami

-

2000

Zníženie kryté presunom
6500 medzi položkami

-

2000

Zníženie kryté presunom
5500 medzi položkami

-

2000

Zníženie kryté presunom
6000 medzi položkami

+

Navýšenie kryté presunom
10000 80000 medzi položkami

Poslanci po krátkej porade pristúpili k hlasovaniu a tento návrh schválili.
(ZA – 10, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 2).
Bod 6 – Návrh VZN č. 75/2015 O prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s
požiadavkami Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)
Rozpočtová pracovníčka obce Beata Dobrovičová prečítala predložený návrh VZN č. 75/2015
Prvú pripomienku k navrhovanému VZN vzniesol poslanec Ing. Ľubomír Trišč k článku IV. bod 8
nahradiť slovo „môže“ za „Nájomná zmluva „musí“, ďalej obsahovať aj dohodu o finančnej
zábezpeke, ktorá nesmie presiahnuť výšku dvojmesačného nájomného. Druhú pripomienku vzniesol
k predkladanému VZN poslanec František Tupta článku I. bod 7 pridelenie súhlasu inej osobe ako

prenajímateľovi bez písomného súhlasu prihlásiť na trvalý pobyt inú osobu ako nájomcu
(nájomcov) a ich deti žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Pripomienka k tomuto bodu, „ že
udelený byt môže užívať iba prenajímateľ a jeho deti.“ Tretia pripomienka bola k článku II
bod.6 V čase podania žiadosti a v čase pridelenia bytu žiadateľ alebo jeden z manželov je
samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo má príjem z pracovného pomeru. Doplniť
„V čase podania žiadosti a v čase pridelenia bytu žiadateľ alebo jeden z manželov má príjem z
samostatne zárobkovej činnosti, z pracovného pomeru, alebo iný preukázateľný príjem“
Poslanci po krátkej porade pristúpili k hlasovaniu a tento návrh VZN č. 75/2015 nechválili
(ZA – 6, PROTI – 2, ZDRŽALI SA – 4).
Bod 7 – Rôzne
A) Pracovníčka Beata Dobrovičová prečítala žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy k 31.05.2015 p.
Frajtkovej bytový dom 542.O ukončenie nájomnej zmluvy požiadala z dôvod že sa sťahuje za prácou.
Poslanci túto žiadosť schválili.
(ZA – 12, PROTI – 0, ZDRŽALI SA –0 ).
Bola vyhlásená prestávka od 18:15 do 18:20. Pokračovanie zasadnutia 18:28.
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B) poslanec Marek Pešta mal dotaz na starostu obce ako je na tom obec s výstavbou verejnej
kanalizácie a vodovodu v osade časť Jarovnice. Starosta obce informoval o podaní žiadosti o NFP na
rekonštrukciu miestnej komunikácie a prebiehajúcom územnom konaní k verejnému vodovodu.
C) Mgr. Rastislav Zubaj prečítal žiadosť futbalového klubu FK ROMA o podporu finančných
prostriedkov na zakúpenie bubnovej a strunovej kosačky na kosenie futbalového ihriska a areálu
objektu. Poslanci mali dotaz na starostu či obec má finančné prostriedky na zakúpenie týchto kosačiek
alebo či obec nemôže zapožičať motorové kosačky ktoré mala predchádzajúca organizácia TJ
Družstevník. Starosta obce informoval, že jedna motorová kosačka je na miestnej fare a jedna
nepojazdná je v budove požiarnej zbrojnice. Obec žiadala od o. z TJ Družstevník aby nepojazdnú
motorovú kosačku vrátila obci, obec ju dá opraviť a prevedie na nový futbalový klub FK ROMA no
k dohode s vedením o. z. TJ Družstevník nedošlo. Poslanci sa dohodli, že do najbližšieho
zastupiteľstva obec vyčlení finančné prostriedky na zakúpenie novej motorovej kosačky pre účely
obce a dočasne formou zmluvy o výpožičke, podľa schválených zásad hospodárenia s majetkom obce
Jarovnice.
D) Poslankyňa Mgr. Terézia Judová mala dotaz na starostu obce k zákazu predaja mlieka v priestoroch
kultúrneho dumu. Kto dal podnet na zákaz predaja mlieka k priestoroch KD. Starosta informoval
prítomných poslancov, že obec nemá žiadne informácie a podnete a o zákaze predaja sa dozvedela
počas týždňa pred zastupiteľstvom.
E) Poslanec Ladislav Bilý dal návrh na zrušenie uznesenia, ktorým firma Legal a Tax dostala súhlas
na zriadenie súkromnej materskej školy v Obci Jarovnice, pretože sa obával, že rómsky rodičia budú
platiť poplatky za školne. Starosta obce informoval poslancov, že firma Legal a Tax kúpila pozemok
v obci, kde sa bude realizovať výstavba tejto školy. Poslanec Ing. Ľubomir Trišč mal dotaz na
starostu, či vie kde v obci je zakúpený pozemok pre výstavbu súkromnej materskej školy, starosta
obce informoval prítomných poslancov OcÚ, že nemá vedomosť v ktorej časti sa nachádza pozemok
pre výstavbu súkromnej materskej školy. Starosta obce navrhol aby sa zakúpila kamera na nahrávanie
pre účely archivácie obecných zastupiteľstiev obce Jarovnice.
Bod 8 – Záver
Starosta obce prerušil rokovanie obecného zastupiteľstva a rokovanie ukončil.
Zapísal:

Mgr. Rastislav Zubaj

Overovatelia zápisnice: Dušan Kaleja
František Ferko

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

Florián Giňa
starosta obce
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