ZÁPISNICA
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa konalo dňa
15. júla 2015 o 13:00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach
Prítomní: 11 prítomných, 2 neprítomní, Ján Trišč a Mgr. Terézia Judová 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 11, 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
Za zapisovateľa zápisnice určil starosta Mgr. Rastislava Zubaja. Do návrhovej komisie
určil starosta poslancov Mareka Peštu, Vladislava Kaleju a Kvetoslavu Korinekovú. Za
overovateľov zápisnice určil poslancov Dušana Kaleju a Miroslava Sedláka. Starosta obce
prečítal program rokovania a mená navrhnutých členov do jednotlivých komisií.
Poslanec František Tupta mal námietku voči programu rokovania, prečo sa schvaľuje
bod č. 6 Návrh VZN č. 75/2015 o prideľovaní obecných bytov v súlade s požiadavkami
Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), keď už bol na minulom zasadnutí tento bod
prerokovávaný. Žiadal doložiť zápisnicu a uznesenie zo 6. riadneho zasadnutia z 31.5.2015,
pretože v pozvánke bol tento bod uvedený. Pracovníčka Beáta Dobrovičová upozornila, že
nové VZN č. 75/2015 bolo zapracované aj s navrhnutými zmenami z 5. riadneho
zastupiteľstva, avšak neviseli 15 dní na úradnej tabuli. Avšak pán Tupta pozabudol, že tento
bod sa na minulom zasadnutí z rokovania vypustil. Poslanec Tupta si svoj omyl uznal a vzal
námietku späť.
Ing. Ľubomír Trišč uviedol, že na minulom zasadnutí sa mali vypracovať nové zásady
odmeňovania poslancov, ktoré navrhol poslanec Dušan Ferko. Starosta obce informoval
poslancov, že o týždeň bude ďalšie zastupiteľstvo, kde sa bude prejednávať prideľovanie
nájomných bytov a tieto nové zásady odmeňovania poslancov sa budú prejednávať. Zároveň
upozornil, že pozvánka na 7. zastupiteľstvo nie je zverejnená na internetovej stránke obce.
Prednosta informoval, že pozvánka bola odoslaná 10.7.2015, avšak mail sa neodoslal.
Poslanec mu vytkol, že si to mal skontrolovať. Vzniknutý problém sa rieši, keďže to nebol
prvý prípad, kedy sa veci nezverejnili na stránke včas. Vladislav Bíly mal poznámku
v rómskom jazyku a starosta obce ho upozornil, aby sa vyjadroval po slovensky.
Starosta sa spýtal, či už nie sú ďalšie námietky a za program rokovania dal hlasovať.
Tento program rokovania bol schválený jednohlasne.
1

ZA – 11 Ing. Ľubomír Trišč, Kvetoslava Korineková, Miroslav Sedlák, František Tupta,
Marián Giňa, Vladislav Kaleja, František Ferko, Dušan Kaleja, Ladislav Bilý, Marka Pešta,
Dušan Ferko.
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod 3 Informovanie poslancov starostom obce
Starosta obce informoval poslancov o služobných cestách, ktoré absolvoval od posledného
zastupiteľstva. Dvakrát sa stretol so splnomocnencom vlády Petrom Polákom. Bol na
služobnej ceste na Ministerstve školstva kde mal stretnutie so štátnou tajomníčkou
Ministerstva školstva. Informoval ju o stave výstavby Základnej modulovej školy, pretože na
otvorenie chce prísť premiér Slovenskej republiky a minister školstva. Starosta obce
informoval, že stavba je pozastavená, vzhľadom k tomu, že obec nemá financie a kontrolóra,
preto nevie, či sa stihne termín otvorenia školy v septembri. Následne bola štátna tajomníčka
na návšteve v Jarovniciach, mala pracovné stretnutie s riaditeľmi škôl, so zriaďovateľom
a vedúcou Krajského školského úradu. Pozrela si priestory novej modulovej školy, Špeciálnej
základnej školy a Základnej školy s materskou školou. Starosta dal priestor poslancom na
prípadné otázky.
Miroslav Sedlák sa spýtal, s čím bola štátna tajomníčka nespokojná. Starosta
informoval, že s tým, že sa stavba neotvorí v stanovenom termíne. Poslanec Sedlák na to
reagoval, že je to kvôli tomu, že obec ešte stále nemá hlavného kontrolóra. Starosta sa opýtal,
či je to jeho vina, pretože na 4. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo 9.4.2015 práve poslanci
nezvolili kontrolóra. Trišč oponoval argumentom, že bolo svojvoľne zmenené uznesenie tým,
že sa do podmienok praxe uviedla prax 10 rokov, čo je podľa jeho mienky protizákonné.
Starosta odpovedal, že Terézia Judová trvala na tom, aby budúci kontrolór mal prax v odbore.
Poslanec Trišč aj poslankyňa Korineková upozornili, že nikto nespomínal prax 10 rokov.
Starosta odpovedal, že poslanci nemali vyhlasovať nové voľby na 5. riadnom zasadnutí, ktoré
sa konalo dňa 27.5.2015, keď k bodu č.4 voľba hlavného kontrolóra obce pri tajnom
hlasovaní s výsledkom 6 platných a 6 neplatných hlasov, sa malo pristúpiť k druhému kolu
voľby hlavného kontrolóra. Do druhého kola mali postúpiť uchádzači, ktorí získali najviac
hlasov a ak by bol výsledok nerozhodný, malo sa pristúpiť k žrebovaniu. Starosta upozornil,
že poslanci takto nepostupovali, ale vyhlásili nové voľby na pozíciu kontrolóra a stanovili
nový termín na 15.7.2015. Podľa starostu teda mal byť kontrolór zvolený už 9.4.2015, pretože
nič nebolo porušené. Poslanci oponovali, že starosta odišiel zo zastupiteľstva. Starosta
argumentoval, že sa pokračovalo v ďalších bodoch rokovania, čiže zastupiteľstvo neukončil.
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Poslanec Sedlák upozornil, že obec nezareagovala na to, že funkčné obdobie hlavného
kontrolóra obce Ing. Talaroviča sa skončilo 31.7.2014. Starosta si chybu pripustil a hovoril, že
kontrolór mal obec upozorniť, že mu končí funkčné obdobie. Ľubomír Trišč chcel vedieť, či
kontrolór Talarovič sa nevyjadroval k stanoviskám po skončení jeho funkčného obdobia.
Starosta obce informoval, že žiadne stanoviská od kontrolóra po skončení funkčného obdobia
nie sú. Prednosta informoval, že od septembra 2014 bol Talarovič na PN a stanovisko
k plneniu uznesení dával on sám.
Poslanec Vladislav Kaleja upozornil poslancov, že z doterajších uchádzačov na
pozíciu hlavného kontrolóra obce im nikto nevyhovoval, preto sa voľba opakuje už
niekoľkokrát. Starosta sa opýtal poslancov, či im nevadil kontrolór obce Talarovič, ktorý bol
kontrolórom už počas starostovania bývalého starostu Kyjovského. František Tupta
odpovedal, že už aj pri Kyjovskom boli na Talaroviča námietky a bol v podstate kontrolór iba
do počtu a z povinnosti. Starosta informoval, že financie na plat kontrolóra pri úväzku 80%
v rozpočte nie sú. Taktiež nie sú financie na kanceláriu a zariadenie kancelárie pre kontrolóra.
Bod 4 Voľba hlavného kontrolóra obce Jarovnice na obdobie 2015-2021
Starosta vyzval prítomných poslancov k samotnej voľbe kontrolóra a dal inštrukcie k voľbe
kontrolóra. Keďže poslanci si zvolili tajné hlasovanie, vyzval návrhovú komisiu, aby bola
zároveň aj komisiou na sčítanie hlasovacích lístkov. Ing. Ľubomír Trišč chcel vedieť, podľa
akého ustanovenia starosta určil volebnú komisiu. Podľa neho komisiu schvaľuje
zastupiteľstvo a starosta navrhuje. Starosta oponoval, že keďže zastupiteľstvo vedie, tak aj
navrhuje volebnú komisiu. Trišč s tým nesúhlasil, a trval na tom, aby komisia bola schválená
zastupiteľstvom. Starosta na to reagoval, že poslanci neveria Cigánom a ním navrhnutej
volebnej komisii (Marek Pešta, Vladislav Kaleja a Kvetoslava Korineková) kázal sadnúť si na
miesta. Vladislav Kaleja povedal, že neveria Cigánom, starosta upozornil, že Rómom,
a Korineková povedala, že nech tak nehovorí, lebo aj ona bola v tejto komisii. Ďalej starosta
navrhol novú volebnú komisiu v zložení Ing.Ľubomír Trišč, Kvetoslava Korineková a
Miroslav Sedlák. Dal zahlasovať za navrhnutých členov volebnej komisie, ktorí boli
poslancami schválení.
ZA –6 František Tupta, Marek Pešta, Ladislav Bilý, Marián Giňa, Dušan Kaleja, Dušan
Ferko
PROTI –2 František Ferko, Vladislav Kaleja,
ZDRŽALI SA – 3 Ing. Ľubomír Trišč, Kvetoslava Korineková, Miroslav Sedlák
Prednosta obce prečítal zápisnicu z otvárania obálok zo dňa 8.7.2015. Traja uchádzači poslali
žiadosti v termíne do 1.7.2015. Hodnotiaca komisia v zložení Ing. Ľubomír Trišč, Dušan
Ferko a Mgr. Rastislav Zubaj skontrolovali všetky žiadosti a vyhodnotili, že všetci uchádzači
splnili zákonom stanovené podmienky na pozíciu hlavného kontrolóra. Z troch uchádzačov
boli prítomní na zastupiteľstve dvaja. Bol tam Mgr. František Ohálek a Ing. Anton Trišč,
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ktorých vyzval, aby sa prezentovali. Po prezentácii mal poslanec Trišč dotaz na uchádzača
Mgr. Františka Ohálka, ako si predstavuje dochádzať z Popradu do Jarovníc, pretože 80%
úväzok znamená štyri pracovné dni v týždni. Pán Ohálek sa vyjadril, že v prípade jeho
zvolenia za kontrolóra zanechá súčasné zamestnanie. Starosta vyzval uchádzačov, aby opustili
miestnosť a poslancov, aby pristúpili k samotnému hlasovaniu hlavného kontrolóra. Po
hlasovaní sa pristúpilo k sčítavaniu hlasov, výsledky hlasovania prečítal Ing. Ľubomír Trišč
v nasledovnom znení: Bc. Eva Harsaghy- 0 hlasov, Mgr. František Ohálek- 4 hlasy, Ing.
Anton Trišč -7 hlasov. Následne tieto výsledky oznámili samotným uchádzačom. Za
hlavného kontrolóra obce Jarovnice bol zvolený Ing. Anton Trišč s počtom hlasov 7.
Poslanec Vladislav Kaleja mal dotaz na starostu, či obec má financie na plat kontrolóra obce.
Starosta obce informoval, že v rozpočte na rok 2015 boli vyčlenené financie pre hlavného
kontrolóra obce s úväzkom 20%, v rozpočte sa nepočítalo s 80% úväzkom HK. Čiže obec
nemá prostriedky na taký vysoký úväzok a veci potrebné okolo zariadenia kancelárie
a výpočtovej techniky.

Bod 5 Rozpočtové opatrenie číslo 5 a 6/ 2015
Rozpočtový pracovník Beáta Dobrovičová oboznámila prítomných poslancov s predloženým
rozpočtovým materiálom č.5/ 2015, kde bola príjmová a výdajová časť, ktorú poslanci zobrali
na vedomie. Oprava zmeny rozpočtu bola v oblasti školstva, boli urobené zmeny, ktoré sú
v kompetencii pána starostu medzi položkami. Zmena medzi položkami bola pri DHZ. Marek
Pešta mal dotaz k vodovodu, prečo na tejto položke došlo k navýšeniu. Prednosta obecného
úradu informoval, že okrem výdavkov na projektovú dokumentáciu k vodovodu bolo
potrebné vypracovať aj samostatnú štúdiu od požiarneho technika, ktorá musí byť súčasťou
projektovej dokumentácie, s ktorou sa pri zadávaní zákazky nerátalo.
Kľúč

P312001-00000-1110-1700
V633001-01330-1110-2000-0000000-0010100
V633002-01330-1110-2000-0000000-0010100
V633004-01110-4100-0000-0000000-0070402
V633006-03200-4100-0000-0000000-0020100
V633007-03200-4100-0000-0000000-0020100
V633010-03200-4100-0000-0000000-0020100
V634002-03200-4100-0000-0000000-0020100
V716000-06300-4100-0000-0000000-0030700
V717001-06300-4100-0000-0000000-0030700

Upraven
ý po
zmene

Popis

Typ
zmeny

Suma

Navýšenie na príspevok na učebnicezmena úpravy

+

5533

Navýšenie na kartotéka pre REGOP

+

600

900

Zníženie na presun na kartotéku REGOP

-

300

0

Zníženie na presun na kartotéku REGOP

-

300

1900

Zniženie na špec. materiál a prac. odevy
Navýšenie na špeciálne hasičské
pomôcky

-

660

85

+

525

1025

Navýšenie na tričká

+

180

580

Zníženie na prac. odevy

-

45

655

Navýšenie na projekt. dokum. k vodovodu
Zníženie na prevod na projekt. dokum. k
vodovodu

+

550

5550

-

550

29450

5533

Rozpočtové opatrenie č.6- zmeny boli medzi položkami, bolo potrebné navýšenie na komíny
k bytovým jednotkám, nový stĺp a asfaltovanie miestnej komunikácie, časť Močidľany. Trišč
chcel vedieť, či ide o kontajnerové bytové jednotky a či faktúra, ktorá je zverejnená
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k asfaltovaniu miestnej komunikácie je od firmy Cesty Košice. Chcel vedieť, či výsledná
suma za asfaltovanie je 74 000€, starosta ho informoval, že celá suma za asfaltovanie bude
54 000€, z tejto sumy sa vyplatila záloha a zbytok sa doplatí. Dĺžka asfaltovanej miestnej
komunikácie je od mosta cez potok Svinku smerom na Močidľany až k hlavnej ceste smer
Uzovské Pekľany. Poslanec Ľubomír Trišč chcel vedieť, či je už ukončená rekonštrukcia
obradnej miestnosti, starosta informoval, že obradná miestnosť je po rekonštrukcii.
Marek Pešta sa pýtal, či je už ukončená rekonštrukcia domu smútku, starosta informoval, že
práce prebiehajú, budú sa meniť okná a rekonštruovať kúrenie, v auguste by mala byť
dokončená sála domu smútku. Miroslav Sedlák navrhol, aby pred samotnou deratizáciou sa
zriadila komisia, ktorá pred deratizáciou skontroluje stav lokalít, kde sa bude samotná
deratizácia vykonávať, či sú odstránené čierne skládky, dohliadať na poriadok a až potom
pristupovať k samotnej deratizácii. Oponoval mu poslanec Ladislav Bíly a Marek Pešta.
Oboznámili starostu a poslancov, že je problém pri vyvážaní odpadu z osady. Šofér
nespolupracuje a neumiestni kontajner na dohodnuté stanovištia a preto sa často hromadí
odpad. Po krátkej diskusii starosta dal zahlasovať za návrh zmeny rozpočtového opatrenia č.6
2015, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
Kľúč

Popis

Typ
zmeny

V635006-04510-4100-0000-0000000-0030100
V637004-04510-4100-0000-0000000-0030100
V642026-10700-4100-4000-0000000-0050100
V712001-06600-4100-0000-0000000-0070501
V717001-06600-4100-7000-0000000-0070501
V717002-08200-4100-3000-0000000-0060101
V717002-08200-4100-4000-0000000-0060101
V717003-06400-4100-0000-0000000-0030300

Zvýšenie na údržbu MK - Močidľany +

Suma

Upravený po
zmene
10000
60000

Zníženie presunom na údržbu cesta Močidľany
Zníženie na oprava CK Močidľany -

6000

0

4000

6000

Navýšenie na komíny - kontajnerová +
zostava
Zníženie z dôvodu presunu na stĺp + komíny
Zníženie na rekonštrukciu OS
-

6000

6000

10695

0

305

10695

+

2000

7800

+

3000

3000

Navýšenie na rekonštrukciu
Obradnej siene-práce
Navýšenie na nový stĺp verejného
osvetlenia

ZA –11, Ladislav Bilý, Vladislav Kaleja, Marek Pešta, Marián Giňa, František Ferko, Dušan
Ferko, Dušan Kaleja. František Tupta, Kvetoslava Korineková, Ing. Lubomír Trišč, Miroslav
Sedlák.
PROTI –0,
ZDRŽAL SA – 0
Bod 6 Návrh VZN č. 75/2015 o prideľovaní obecných bytov v súlade s požiadavkami
Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)
Prednosta obce oboznámil prítomných poslancov s predloženým návrhom VZN č. 75 /2015
a informoval, že bol dodržaný termín zverejnenia na úradnej tabuly 15 dní bez pripomienok
boli zapracované pripomienky zo 4. riadneho zasadnutia a materiály boli včas dodané.
Kvetoslava Korineková mala pripomienku, ako môžeme schvaľovať VZN, ak je ťažko
preukázať príjem v sociálnych prípadoch, ak nepracuje a nemá pracovnú zmluvu. Keďže
dávka v hmotnej núdzi alebo príjem zo sociálky- aktivačný príspevok sa nemôže brať ako iný
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príjem. Vtedy sa to môže považovať za príjem, ak si sami odpracujú dvadsať percent sami na
stavbe a osemdesiat percent bude so štátneho fondu rozvoja bývania. Starosta vysvetlil, že
všetko záleží aký typ bytovky sa začne realizovať, či nízskoštandardný bytový dom alebo
sociálny bytový dom. Poslanec František Tupta mal pripomienku, aby pri žiadosti o byt musel
byť priložený preukázateľný príjem. Korineková upozornila, že chceme predísť dlhom, ktoré
vznikli pri nových nájomníkoch, ktorí dostali byty.
Poslanec Marek Pešta navrhol, aby sa dala dvojmesačná zábezpeka, aby sa predišlo
dlhom na nájomnom. Táto zábezpeka už bola zapracovaná v predkladanom návrhu VZN
75/2015 vysvetlila Kvetoslava Korineková. Starosta obce informoval, že VZN 75/2015 je
pripravené tak, že ako sa pripraví žiadosť na štátny fond rozvoja bývania. Poslanec František
Tupta mal pripomienku, že sa nezaznamenala jeho pripomienka, aby sa prideľovanie bytov
riešilo tak, ako to je v platnom VZN z roku 2005, čiže žrebovaním, tak ako to je okolitých
mestách napríklad v Prešove, vysvetlil že mu vadí, že jeden byt je obývaný nezákonne a nikto
to nerieši. Predkladal to na zastupiteľstve už niekoľkokrát a starosta to neriešil. Starosta obce
vyzval poslanca, aby to napadol. Poslanec František Tupta, chcel vedieť od prednostu Zubaja
či by obec získala dotáciu zo ŠFRB, ak by prideľovanie bytov bolo formou žrebovaním a nie
hlasovaním. Starosta obce odpovedal, že by dotáciu obec získala, ak by forma prideľovania
nájomných bytov bola žrebovaním. Marek Pešta navrhol, aby sa všetky veci, ktoré sa
preberajú na zastupiteľstve boli aj zverejnené ako nahrávky na obecnej stránke. František
Tupta mal pripomienku a námietku k uzneseniu, keď sa schvaľovala výstavba bytovej
jednotky C a D, ktorú navrhoval Marek Pešta, kde sa hlasovalo, ale zapísalo sa uznesenie,
ktorým sa výstavba vzala na vedomie.
Ladislav Bily mal pripomienku, že bytový dom 542 bol pre bielych a nikdy s tým
nebol žiadny problém a takto sa postupovalo, čiže hlasovaním pri bytovej jednotke 542
a potom sa navrhlo, aby žiadosti boli zoradené podľa poradovníka.
Beáta Dobrovičová sa opýtala, či problém s novým VZN je iba v spôsobe
prideľovania a to hlasovaním a nie žrebovaním? Informovala poslancov, že všetky žiadosti
ktoré eviduje obec je okolo 270 z toho je väčšina žiadostí z osady a keďže nie je z Jarovníc
nepozná pomery v obci, ale hovorí sa, že ak sa do uvoľnených bytov v bytovom dome 542
vyžrebujú žiadatelia z osady, tak sa vysťahujú súčasní nájomníci z bytového domu 542.
František Tupta informoval, že toto všetko nemuselo byť, keby sa riešil problém na ktorý
upozornil. Že ak by starosta ukončil nájom osobe, ktorá sa zdržiava mimo Slovenska
a žrebovaním by sa pridelil ďalším žiadateľom včetne súčasnej osoby, ktorá tento byt užíva.
A ak by šťastena padla aj na ňu, tak by ho dostala.
Poslanec František Tupta chcel od pracovníčky Beáty Dobrovičovej zoznam dlžníkov
z bytového domu 542, pretože na poslednom zastupiteľstve sa neriešili títo nájomníci, tak ako
ostatní z bytových domov 563 a 564. Beáta Dobrovičová upozornila, že stále kvôli tomuto
jednému problému, ktorý sa tu rieši už niekoľko mesiacov sa neprijalo nové VZN a sa
nemôžu prideľovať žiadateľom voľné nájomné byty a všetky výdavky znáša obec. Poslanec
Tupta odporučil, nech sa obec riadi podľa starého platného VZN, čiže žrebovaním. Poslanec
Trisč odporučil, aby sa voľné byty v bytovom dome 542 pridelili podľa platného VZN.
Starosta ich upozornil, že žiadosti, ktoré sú na voľné byty, sú 2 z dediny a 270
z osady, aby si dobré zvážili či to naozaj chcú. Poslanec Dušan Ferko namietal, že poslanci
z dediny chcú žrebovaním, ale ostatní chcú, aby sa hlasovalo „my chceme, aby sa prideľovalo
hlasovaním“. časť 3. bod 1 a 2
6

Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh VZN č. 75/2015 o prideľovaní
nájomných bytov podľa štátneho fondu rozvoja bývania. Tento návrh bol schválený
a prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
ZA: 7 – Ladislav Bilý, Vladislav Kaleja, Marek Pešta, Marián Giňa, František Ferko, Dušan
Ferko, Dušan Kaleja.
PROTI. 1 František Tupta
ZDRŽAL SA: 3 Kvetoslava Korineková, Ing. Lubomír Trišč, Miroslav Sedlák.
Kvetoslava Korineková navrhla zriadiť bytovú komisiu, ktorá bude posudzovať
žiadosti, navrhla činnosť bytovej komisie napr: Úlohou bytovej komisie bude chodiť na
kontrolu koľko osôb sa v byte zdržiava, koľko osôb je na byte prihlásených. Poslanec Dušan
Ferko dal návrh, nech sú bytové komisie nielen na dedine, ale aj na osade. Starosta obce dal
zahlasovať za návrh poslankyne Kvetoslavy Korinekovej o zriadenie bytovej komisie. Tento
návrh neprešiel.
ZA: - 3 Kvetoslava Korienková, Miroslav Sedlák, František Tupta
PROTI: - 7 Ladislav Bilý, Vladislav Kaleja, Marek Pešta, Marián Giňa, František Ferko,
Dušan Ferko, Dušan Kaleja.
ZDŽAL SA: - 1 Ing. Ľubomír Trišč
Bod 7 Záverečný účet obce Jarovnice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Starosta obce informoval poslancov, keďže obec má hlavného kontrolóra, ale stanovisko
k záverečnému účtu obce ešte nemôže dať, pretože ten musí byť zverejnený takisto ako
záverečný účet 15 dní pred dňom konania zastupiteľstva, tak prednosta obce prečíta
záverečný účet obce prítomným poslancom a nabudúce dostanú stanovisko hlavného
kontrolóra.
Ing. Ľubomír Trišč mal dotaz, koľko dní musí byť zverejnený záverečný účet na
stránke či 15 alebo 30 dní, pretože bol zverejnený 29.06., ale deň zverejnenia sa uvádza 15.06.
Prednosta ho informoval, že 15 dní pred zastupiteľstvom musí visieť na úradnej tabuli.
Záverečný účet bol pripravený už 15.06. 2015, ale zverejnil sa 29.06.2015. Tento predložený
materiál vzali poslanci na vedomie a budú sa mu venovať na najbližšom zastupiteľstve, kde
bude už aj stanovisko HK.
Bod 8 Návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na rok 2014-2030
Prednosta obce oboznámil prítomných poslancov s predloženým materiálom, ktorí dostali
pred zasadnutím a prosil o pripomienkovanie predloženého návrhu mailom na jeho adresu,
aby sa pripomienky mohli zapracovať, pretože obec súčasne s novým územným plánom obce
rieši aj ďalší strategický dokument a to plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Poslanci tento návrh vzali na vedomie.

Bod 9 Diskusia
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Poslankyňa Kvetoslava Korineková chcela vedieť, aký je aktuálny dlh na nájomnom
v nájomných bytových domoch. Pracovníčka Beáta Dobrovičová informovala, že nájomníci
dlh splácajú a aktuálne splátky budú z konca júna, pretože bola dva týždne na dovolenke.
Firma Rikostav Container s.r.o. Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce vec: Pozastavenie
prác na stavbe „Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice“ Na základe zmluvy o dielo na
uskutočnenie stavebných prác na stavbe“ Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice“ zhotoviteľ
stavby rozhodli práce na stavbe pozastaviť vzhľadom k tomu, že práce, ktoré boli na
predmetnej stavbe vykonané neboli doposiaľ zaplatené. Čiastka neuhradených zrealizovaných
dodávok a prác už presiahla hodnotu 150 000 €. Obnovenie prác na stavbe bude podľa plánu
výroby možné najskôr v mesiaci 10/2015 a to iba v prípade, že obec zaplatí všetky práce,
ktoré boli doposiaľ zrealizované. Ladislav Bilý chcel vedieť, o ktorú školu ide. Starosta obce
ho informoval, že o základnú modulovú školu. Toto oznámenie poslanci vzali na vedomie.
Žiadosť občianskeho združenia ASAL o finančnú výpomoc v sume 1000 € na
zorganizovanie futbalového turnaja v mesiaci Júl 2015 s účasťou 8 futbalových klubov cca
120 ľudí. Finančné prostriedky budú použité na občerstvenie 350 €, ceny pre súťažné
družstvá a lopty pre každú skupinu 350 € a guľáš a strava 300 €. Ing. Ľubomír Trišč chcel
vedieť či futbalový klub FK Roma nechce nejako prispieť k akcii. Prednosta informoval
prítomných, že pred zastupiteľstvom bol predseda FK ROMA oznámiť poškodenie kladky na
vstupnej bráne, ktorá mala za posledný mesiac poškodené už 4 kladky a rozbitie okien na
objekte futbalových šatní. Prednosta mu odporúčal oznámiť poškodenie miestnej polícii
a pozval ich na zastupiteľstvo OcZ.
Poslanec Ing. Ľubomír Trisč sa pýtal či predseda o.z ASAL Dušan Kaleja je aj
poslancom OcZ? Či to nebude konflikt záujmov? Poslanec Marek Pešta argumentoval, že aj
on počas starostu Kyjovského dostal dotáciu na zorganizovanie futbalového turnaja.
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že obec plánuje v mesiaci august
zorganizovať kultúrnu akciu „Dni Obce“. Rozpočtárka Beáta Dobrovičová informovala, že
na položke Kultúra je v súčasnosti 5 500 € a ak chceme presunúť 1000 € na futbalový turnaj
tak tam zostane 4 500 € či to na akciu „Dni Obce“ bude stačiť? Poslanec František Tupta sa
chcel informovať, aká akcia sa pripravuje a aký program bude mať. Koho chceme pozvať?
Starosta obce ho informoval, že klasické kapely, folklórny súbor a pozvať by chcela obec aj
miestnych podnikateľov, aby si zriadili stánky a ponúkali jedlo a občerstvenie.
Poslanec Ladislav Bilý navrhol, aby sa finančné prostriedky na uskutočnenie
futbalového turnaja vzali z položky jednorazová sociálna výpomoc. Starosta pripomenul
poslancom, aby nezabudli nájsť finančné prostriedky na plat hlavného kontrolóra. Ing.
Ľubomír Trišč navrhol, aby sa financie na futbalový turnaj vzali z položky kultúra.
Starosta obce dal zahlasovať za prerokovávanú žiadosť, ktorú poslanci jednohlasne schválili.
ZA – 11 (všetci)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Poslanec Marek Pešta informoval o prípade jednej rodiny, ktorá býva pri toku rieky
Svinky.
Keď bola riaditeľka z UPSVaR na kontrole, chcela, aby obec odkanalizovala pozemok kde sa
tvorí močarisko a hromadí sa odpad, aby sa začalo s čistením čiernej skládky. Žiadali sme PD
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družstvo, aby túto časť upravili buldozérom lenže šofér je na dlhodobej PN. Bola
informovaná aj správa povodia Bodrogu pri III a II stupni boli robené úpravy na Malej svinke
a Stehliku. Ibaže bez súhlasu správcu sa nemôžu robiť úpravy na týchto tokoch. Starosta obce
informoval poslancov o podaní žiadosti na likvidáciu čiernych skládok na Ministerstve
životného prostredia a je vyhlásená dotácia na ich odstránenie.
Poslanec Ladislav Bilý navrhol, aby sa upravili priepusty pod miestnou komunikáciou
v osade, ktoré sú často upchaté. Starosta ho informoval, že bez povolení to nejde tak ľahko,
keďže je tam komunikácia. Starosta obce navrhol, že tieto úpravy je potrebné zapracovať do
rozpočtu na budúci rok. František Tupta dal návrh, aby sa zahrnul aj most pri Základnej škole
č. 192. Ing. Ľubomír Trišč informoval, že Ing. Grigľak vypracoval projektovú štúdiu
k regulácii všetkých tokov a priepustov v obci, odporučil túto projektovú štúdiu použiť, okolo
roku 2008 bolo vydané aj stavebné povolenie. Starosta navrhol, že podľa rozpočtu by sme
mohli regulovať tieto toky na etapy. Ladislav Bilý informoval o problematickom úseku na
Jarovnickej časti osady, medzi domami pri Marekovi Peštovi je stále po povodni hrubý nános
bahna na niekoľkých desiatkoch metrov štvorcových .
Obec oslovila projektanta, aby navrhol riešenie ako odstrániť nánosy bahna a daný
úsek odkanalizoval. Dĺžka kanalizácie je zhruba 150 metrov, s prepichom cez miestnu
komunikáciu a s vyústením do rieky Svinky, predpokladaná výška investícií cca 30 000€.
Poslanec Marek Pešta chcel vedieť, aká firma rekonštruuje Dom smútku. Starosta informoval,
že firma KATY, s ktorou má obec podpísanú rámcovú zmluvu, to znamená, že firma si účtuje
iba vykonanú prácu a obec dodáva materiál. Vedúcim stavby je pán Jánošík.
Poslanec Miroslav Sedlák prejavil nespokojnosť, že je do očí bijúce, že zákazky v obci
získava práve táto firma. Uskutočnila rekonštrukciu obradnej siene, Domu smútku aj
cateringy pri plesoch, chcel vedieť, prečo stále táto firma víťazí. Starosta odpovedal, že dala
najlepšie ponuky.
Poslanec Marek Pešta chcel vedieť, ako pokračujú práce na 24 bytovej jednotke, ktorej
realizátorom stavby je firma KRYPTON, kedy stavbu dokončia. Ing. Ľubomír Trišč navrhol,
aby sme firmu vyzvali písomne na dokončenie stavby. Starosta oznámil, že v septembri chce
dať žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov, ak táto firma
nedokončí a neodovzdá stavbu. Starosta navrhol, že výstavba sa uskutoční nie developersky,
ale svojpomocne. Poslanec Ing. Trišč povedal, že ak to bude takto zapísané v zápisnici, tak to
stačí. Obec dá vypracovať VO a úspešná firma uskutoční stavbu zo zdrojov obce a z dotácie
ŠFRB.
Poslankyňa Korineková sa obáva, že obec bude hradiť pokutu 20 000€ ak dôjde
k poškodeniu stavby. Starosta ju ubezpečil, že firma KRYPTON zodpovedá za stavbu,
pretože je na prenajatom pozemku, je to oplotené, firma si zodpovedá sama za všetko. Marek
Pešta odpovedal, že ak by si obec realizovala stavbu sama, už by to bolo dokončené.
Prednosta odpovedal, že ak by bol Obecný podnik, tak by si obec mohla sama stavbu
realizovať. Starosta sa pýtal poslancov, prečo boli proti výstavbe bytových jednotiek C a D.
Poslanec Tupta odpovedal, že neboli zásadne proti, ale nech sa dokončia začaté
stavby. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby vyzval firmu KRYPTON na
dokončenie a odovzdanie stavby do konca roka, inak sa s nimi rozviaže zmluva. Starosta dal
hlasovať za návrh poslanca Mareka Peštu, aby firma KRYPTON dokončila bytový dom
v osade Močidľany do konca roka.
ZA-11 (všetci jednohlasne)
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PROTI-0
ZDRŽAL SA-0
Poslankyňa Korineková sa chcela informovať o plánovanej realizácii denného
stacionára v priestoroch Kúrie. Starosta nevedel povedať názov firmy, ktorá by to mala
realizovať, ale je to súkromná firma, ktorá už v Prešovskom kraji má 8 stacionárov. Platili by
si buď 50 centov alebo 1€ na deň, mali by tam zabezpečenú stravu- desiatu, obed, olovrant
v závislosti od toho, či by tam boli určitý čas alebo celý deň. Ľubomír Trišč chcel od starostu
vedieť, či tieto priestory nebudú chýbať škole, keďže tam prebieha vyučovanie. Starosta
odpovedal, že sa bol pozrieť v priestoroch ZŠsMŠ a že škola tam má dostatok priestorov.
Poobedné vyučovanie na poschodí prebieha iba v dvoch alebo troch triedach, a ostatné triedy
sú voľné. Problém s tým majú rodičia nerómskych žiakov, že v tých istých priestoroch sa
bude realizovať ranné vyučovanie a teda, že v tých istých priestoroch budú rómsky aj
nerómsky žiaci. Starosta bol na školskej rade a boli jednoznačne proti tomu. Ak by to takto
urobil, všetky deti rodičia berú preč do Sabinova.
Poslanec Ľubomír Trišč chcel vedieť, kde táto neznáma firma prevádzkuje denné
stacionáre. Starosta odpovedal, že asi v Svidníku, v Sabinove DSS, ale bližšie nevedel
povedať, kde inde sa nachádzajú. Miroslav Sedlák navrhol, aby sa najprv dokončila výstavba
vývarovne, aby sa mohli variť obedy. Ing. Ľubomír Trišč hovoril o tom, že riaditelia škôl
majú určité kompetencie, do ktorých by im starosta obce nemal zasahovať. Starosta oponoval,
že to tak nie je a riaditelia majú voľnú ruku. Prednosta úradu informoval, že v ZŠ s MŠ
dochádza ku diskriminácii pri stravovaní a boli na to aj podnety od medzinárodnej agentúry
pre ľudské práva Amnesty Internacional, kde vytkli, že rómske deti majú suchú stravu
a nerómske majú varenú stravu. Preto sa pristúpilo k tomu, že na obedy chodia aj rómski
žiaci prvého ročníka. Pretože podnety siahali až k ministrovi zahraničných vecí, ktorý poveril
Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity preveriť tieto podnety.
Ing. Trišč ďalej upozornil, že obec zasahovala do výberu poskytovateľa suchej stravy
v ZŠ 192 a ZŠsMŠ. Prednosta informoval aj o plánovanej nadstavbe a rozšírení kapacity
školskej jedálne, pretože sa o to zaujímala štátna tajomníčka ministerstva školstva. Poslanci
Sedlák aj Tupta navrhli, aby sa skolaudovala a dokončila vývarovňa, ktorá sa nachádza
v priestoroch OcÚ, kde by sa mohla poskytovať strava pre obyvateľov, a nemuseli by sa brať
priestory škole.
Poslanec Ladislav Bilý chcel zrušiť uznesenie, ktorým sa schvaľovala Súkromná
materská škôlka, ktorej realizátorom je súkromná firma LEGAL a TAX s.r.o. Obyvatelia
osady sa obávajú, že ak je to súkromná škôlka, tak budú musieť platiť poplatky. Starosta ho
ubezpečil, že štát dotuje štátnu materskú škôlku, ale aj súkromnú škôlku, takže rodičia nič
nebudú musieť platiť. Poslanci Tupta, Sedlák, Bilý tvrdia, že keď sa schvaľovalo zriadenie
škôlky, rozprávalo sa o prenájme priestorov Základnej školy 192 a teraz sa už rozpráva
o výstavbe tejto škôlky na pozemku, ktorú vlastní firma LEGAL a TAX. Starosta oponoval,
že to tak nie je, že v priestoroch ZŠ bude CVC a Základná umelecká škola a Materská škôlka
bude na odkúpenom pozemku.
Firma potrebovala súhlas od obecného zastupiteľstva a na základe uznesenia sa
zaregistrovala na Ministerstva školstva do siete škôl. Trišč prečítal zápisnicu z toho uznesenia
a citoval z nej. Korineková mala pripomienku, že sa urobila chyba, keď so žiadosťou
o zriadenie neprišiel aj konateľ spoločnosti na zastupiteľstvo, aby sa predstavil. Na webe sú
zverejnené výpisy z Obchodného registra a sú verejne dostupné. Korineková sa informovala
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u pána Marenicu s kým rokoval pri predaji pozemku, a ten odpovedal, že s pánom starostom.
Pán starosta oponoval, že pán Marenica rokoval s konateľmi spoločnosti, a spýtal sa
poslancov, či im vadí, že v obci bude súkromná škôlka pre naše deti. Tupta chcel vedieť, čo
z toho bude mať súkromník, ak nebude mať zisk. Starosta ešte položil otázku, kto si vezme
na zodpovednosť prípadné trestné oznámenie, keď sa zruší uznesenie, ktorým sa Súkromná
škôlka zaradila do siete škôl. Územné konanie k výstavbe Súkromnej škôlky už prebehlo,
stavebné konanie sa realizuje. V čom vidia poslanci problém, keď v škôlke budú zamestnaní
občania Jarovníc. Starosta informoval poslancov, že sa pripravuje zákon, v ktorom deti zo
SZP budú musieť povinne navštevovať predškolské zariadenie od troch rokov.
Poslanec Tupta informoval, že firma už deň pred konaním zastupiteľstva, čiže
26.5.2015 dala návrh na vklad do katastra a na zastupiteľstve sa poslanci pýtali, kde firma
kúpila pozemok. Poslanec Bilý vzniesol námietku, že ak dal návrh na zrušenie, prečo sa
nezahlasovalo. Poslanci sa pýtali starostu, akú činnosť vykonáva Váhovský na úrade.
Poslanec Sedlák sa opýtal, či platí nájom za kanceláriu, ak nerobí pre obec. Starosta
informoval, že pracuje v rámci projektov ROH – Rómske občianske hliadky a projekt
PTVNPM- Podpora tvorby nových pracovných miest, kde sú zamestnaní Rómovia.
Poslanci prejavili nespokojnosť s výškou mesačnej odmeny za poskytovanie právnej
služby vo výške 1600€. Právnik ich vôbec neupozornil pri druhej voľbe hlavného kontrolóra,
že sa nedodržal zákon. Marek Pešta chcel, aby sa v časti osady pri Malej Svinke dalo osadiť
svetlo, pretože jedna celá ulica je neosvetlená. Poslanec Trišč sa opýtal, čo chce starosta
prerokovávať na budúcom zastupiteľstve. Informoval, že chce dokončiť výstavbu Základnej
modulovej školy aby sa v škola otvorila v septembri a poriešiť úver.
Poslanec Tupta sa opýtal, či sa bude hlasovať za návrh zrušenia uznesenie, v ktorom
sa zaradzovala Súkromná materská škôlka do siete škôl. Starosta sa opäť opýtal, kto bude
zodpovedný za prípadné súdne konanie. Poslanec Ing. Trišč odpovedal, že zastupiteľstvo ako
obecné zastupiteľstvo ako kolektívny orgán nemôže byť trestnoprávne zodpovedný a taktiež
starosta s nimi nepodpísal s firmou žiadnu zmluvu. Na otázku, či už firma začala stavať na
pozemku, starosta informoval, že stavať sa nezačalo, ale prebieha stavebné konanie. Náklady,
ktoré má firma je projektová dokumentácia a územné konanie a stavebné konanie.
Poslanec Ladislav Bilý trval na svojom návrhu hlasovať za zrušenie uznesenia
k zriadeniu Súkromnej materskej škôlky a starosta obce dal návrh, aby bolo zapísané do
zápisnice, že ten kto navrhol zrušenie, nech je aj trestnoprávne zodpovedný za prípadné
sankcie. Poslanci Korinekova a Trišč o upozornili, že už právnik si mohol naštudovať veci
okolo zrušenia uznesenia aká zodpovednosť by bola za prípadné zrušenie uznesenia.
Poslanec Ladislav Bilý argumentoval, že zastupiteľstvo nebolo informované, že
priestory základnej školy budú prenajímať pre súkromnú firmu Legal a Tax s.r.o len CVC
a ZUŠ. Ale všetky Tri školské zariadenia Materská škola, ZUŠ-ka a Centrum voľného času.
Starosta oponoval, že vie čo rozprával. Všetky tri žiadosti boli o zriadenie a zaradenie do siete
škôl. A zmluvu o prenájme priestorov má firma zo základnou školou iba na Základnú
umeleckú školu a centrum voľného času, Odporúčal nech si vyžiadajú poslanci zmluvu so
základnou školou o prenájme priestorov ktorú uzatvorila s firmou Legal a Tax s.r.o. Po tejto
rozprave poslanec Ladislav Bilý stiahol svoj návrh. Poslankyňa Kvetoslava Korinekova si
vyžiadala rokovací poriadok ktorý nedostala.
Bod 10 – Záver
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Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a rokovanie
ukončil.
V Jarovniciach 25.07.2015
Zapisovateľ:
Overovatelia zápisnice:
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Mgr. Rastislav Zubaj
Dušan Kaleja
Miroslav Sedlák
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