ZÁPISNICA
zo 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa konalo dňa
13. novembra 2015 o 14:00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach
Prítomní: 1 prítomných, 2 neprítomní, poslanci Ján Trišč a František Tupta 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 č. 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.
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Beátu Dobrovičovú. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Miroslava Sedláka a Dušana Kaleju.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
Do návrhovej komisie určil starosta obce poslancov Mgr. Teréziu Judovú, Ladislava
Bilého a Ing. Ľubomíra Trišča. Starosta obce prečítal program rokovania a mená navrhnutých
členov do jednotlivých komisií.
Starosta obce sa spýtal, či sú námietky k programu. Poslankyňa Mgr. Terézia Judová
navrhla doplniť do programu bod č. 5 – zrušenie uznesenia č. 109/2015 z 10. riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.10.2015, bod č. 6 – návrh na zriadenie
Komunitného centra, poslanec Vladislav Kaleja navrhol vložiť bod č. 7 – žiadosť o odkúpenie
obecných pozemkov p.č. 197/3 a p.č. 197/4 Františka Husára ml., Jarovnice 136, bod č. 8 –
rôzne a bod č. 9 – záver. Starosta obce sa spýtal, či už nie sú ďalšie námietky k programu a za
zmenený program rokovania dal hlasovať. Členovia jednotlivých komisií a program
rokovania boli jednohlasne schválené.
ZA – 11 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová,
Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč,
Miroslav Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 3 – Financovanie stavby odvodnenie rigolov v rómskej osade
Starosta obce informoval poslancov o tom, že čo sa týka stavby odvodnenie rigolov
v rómskej osade je už všetko pripravené, je vysúťažený realizátor stavby, projekty no nebolo
schválené financovanie stavby. Na predchádzajúcich zasadnutiach sa rozprávalo sa o tom, že
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financovanie bude z rezervného fondu, ale nebolo prijaté uznesenie, z tohto dôvodu bolo
zvolané zasadnutie OcZ. Poslanci realizáciu stavby odvodnenie rigolov v rómske osade
Jarovnice presunom z položky intenzifikácia v sume 28 970,- Eur schválili.
ZA – 11 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová,
Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč,
Miroslav Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 4 - Rozpočtové opatrenie č. 9/2015
Pracovníčka Dobrovičová oboznámila poslancov z navrhovanými zmenami.
Navrhované zmeny rozpočtu vo výdajovej časti rozpočtu sú: presun medzi položkami: čiže
zníženie položiek a navýšenie položiek na financovanie stavby odvodnenie rigolov v rómskej
osade Jarovnice a vrátenie späť prostriedkov na položku Územný plán obce + hosp. rozvoja.
Mgr. Terézia Judová chcela bližšie vysvetlenie presunov medzi položkami. V RO č. 8/2015
bol urobený presun medzi položkami na realizáciu rekonštrukcie MK a cesty okolo školy
z položky územný plán obce. Avšak, keďže sa do konca roka ešte očakávajú platby z tejto
položky, boli prostriedky na ňu vrátené a zníženie je z položky intenzifikácia obce, z ktorej sa
v tomto roku nebude čerpať až v budúcom roku. Rozpočtovanie týchto zmien bolo robené
z prostriedkov z rezervného fondu.
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, je v celkovej sume 53 668,- Eur.
Kľúč

Ty Suma
p
zm
en
y

V711005-04430-4600-0000-0000-000-0070700 +
V717001-04510-4600-0000-0000-000-0030100 +
V717001-05200-4600-1000-0000-000-0030600 -

Uprave Názov rozpočtu
ný po
zmene

24698 28966 Územný plán obce +hospod.rozvoja
28970 28970 Odvodnenie rigolov v RO
53668 21332 Intenzifikácia

Poslanci predložený návrh zmeny rozpočtu: rozpočtového opatrenia č. 9/2015 vo
výdavkovej časti presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v celkovej sume 53 668,- Eur
schválili.
ZA – 11 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová,
Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč,
Miroslav Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
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Bod č. 5 – zrušenie uznesenia č. 109/2015 z 10. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 28.10.2015
Mgr. Rastislav Zubaj informoval poslancov, že obdržali dôvodovú správu ku KC
a tiež, že na poslednom zasadnutí OcZ boli pripomienky k tomu, aké dôsledky má to, ak
vzniká rozpočtová organizácia v priebehu roka. Rozprával tento týždeň s pani Mgr.
Kapustovou, na jednej strane sme boli tlačený k tomu aby sme zriadili KC ako rozpočtovú
organizáciu na druhej strane projekt končil 31.10.2015. Metodika bola platná do 31.10.2015,
dohoda, že je možnosť urobiť zmenu formy KC, čo odobrila, KC, ktoré bude zriadené pri
obecnom úrade v Jarovniciach. Jediná podmienkou VÚC bol pracovno-právny vzťah s
pracovníkom povereným riadením, z výberového konania vyšla ako najúspešnejšia pani Mgr.
Lenka Ďuricová. Z tohto dôvodu nie je potrebné, aby bolo Komunitné centrum zriadené ako
rozpočtová organizácia, ale iba ako vnútornú organizačnú jednotku obce.
Poslanci jednohlasne zrušili uznesenie č. 109/2015 z 10. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 28.10.2015 o zriadení zriaďovacej listiny Komunitného centra
Jarovnice a komunitného akčného plánu Komunitného centra, ktoré bude fungovať pri
Obecnom úrade v Jarovniciach k 28.10.2015.
ZA – 11 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová,
Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč,
Miroslav Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 6 – návrh na zriadenie Komunitného centra
Mgr. Terézia Judová prečítala návrh na uznesenie na zriadenie Komunitného centra
vrátane dôvodovej správy:
Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach
po prerokovaní
A. ZRIAĎUJE
Komunitné centrum Jarovnice so sídlom v Jarovniciach, 082 63 Jarovnice 223, ako vnútornú
organizačnú jednotku obce na plnenie úloh na úseku sociálnych služieb s účinnosťou od
16.novembra 2015 na dobu neurčitú v znení podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tohto uznesenia.

Obec Jarovnice
Obecný úrad , 082 63 Jarovnice 223

ZRIAĎOVACIA LISTINA
Obec Jarovnice na základe § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 62 a § 108ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon
o rozpočtových pravidlách )
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Zriaďuje

Komunitné centrum Jarovnice
so sídlom v Jarovniciach , 082 63 Jarovnice 223
ako vnútornú organizačnú jednotku obce na plnení úloh na úseku sociálnych služieb
s účinnosťou od 16. novembra 2015 na dobu neurčitú.
Komunitné centrum v súlade s § 24d zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len ,, zákona
´´):
a) poskytuje
- sociálne poradenstvo,
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
- pomoc pri príprave na školskú dochádzku s školské vyučovanie a sprevádzanie
dieťaťa do a zo školského zariadenia
b) vykonáva preventívne aktivity
c) zabezpečuje záujmovú činnosť
V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
Odborné
činnosti uvedené vyššie v písm. A) sa poskytujú ambulantnou sociálnou službou a terénnou
formou sociálnej služby prostredníctvo terénneho programu.
Komunitné centrum nie je právnickou osobou. Štatutárnym orgánom je starosta
obce.
Činnosť komunitného centra je zabezpečovaná v rámci rozpočtu obce podľa
zákona o rozpočtových pravidlách.
Činnosť komunitného centra v ambulantnej a terénnej sociálnej službe odborne
a metodicky riadia sociálni pracovníci poverení starostom obce.
Dôvodová správa:
Obec Jarovnice je zapojená a vykonáva Národný projekt komunitných centier( KC). Vo svojej
práci sa opiera o Štandardy komunitných centier vydané Implementačnou Agentúrou pre
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci implementácie Národného
projektu Komunitné centrá ( kód ITMS: 27120130553).
Prevádzkovateľ KC, ktorý ešte nemá zaregistrovanú sociálnu službu Komunitné centrum
v súlade so zákonom o sociálnych službách ma povinnosť:
-postupne napĺňať príslušné ustanovenia zákona o sociálnych službách,
- najneskôr do 31.10.2015 je povinný podať žiadosť o registráciu sociálnej služby
Komunitné centrum v súlade s §24 d zákona o sociálnych službách na príslušná VÚC, a túto
skutočnosť preukázať zaslaním kópie dokladu vrátane príslušných príloh k žiadosti na
adresu IA ZaSI: Žiadosť o registráciu do registra poskytovateľov sociálnych služieb,
opatrenou pečiatkou podateľne príslušného VÚC
najneskôr do 31.10.2015.
Cieľom Národného projektu Komunitné centrá v súlade s Opisom projektu je podpora
sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom
rozvoja komunitnej práce v komunitných centrách. Špecifickým cieľom NP KC sú KC
fungujúce jednotne podľa vytvorených štandardov NP KC a metodík. Komunitné centrum
v súlade so zákonom o sociálnych službách poskytuje, vykonáva, zabezpečuje alebo utvára
podmienky odborných činností KC a iných činností KC podľa potrieb danej lokality:
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-sociálne poradenstvo,
-pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
-pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do
a zo školského zariadenia,
-preventívne aktivity,
- záujmová činnosť.
Komunitné centrum vykonáva komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu.
V komunitnom centre sa fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej
situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo možnosti
sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej
lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby poskytujú
odborné činnosti, iné činnosti a aktivity. Sociálnu službu v komunitnom centre možno
poskytovať ambulantnou a terénnou formou prostredníctvom terénneho programu.
Mgr. Terézia Judová sa pýtala na financovanie pracovníka KC. Starosta obce
odpovedal, že keď budú vyhlásené podmienky projektu „TAKE A WAY“ zastrešeného MINV
SR, tak prejdú pracovníci KC po tento projekt a tiež, že má prísľub riaditeľky UPSVaR na
možnosť zamestnať pracovníkov cez § 54, dôvodu, že skončilo KC, TSP a AZS, tiež išla
žiadosť ešte na 2 pracovníkov pre dedinu. Poslanci zriadenie komunitného centra schválili.
ZA – 11 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová,
Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč,
Miroslav Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 7 – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov p.č. 197/3 a p.č. 197/4 Františka
Husára ml., Jarovnice 136
Mgr. Rastislav Zubaj predniesol žiadosť Františka Husára ml., Jarovnice 136
o odkúpenie obecných pozemkoch a vysvetlil, že najprv sa schvaľuje zámer a až potom
samotný predaj. Pani poslankyňa Kvetoslava Korineková vysvetlila poslancom o aké
pozemky ide a že sa táto problematika týka jej osobne. Po jej informáciách sa rozpútala
diskusia medzi poslancami a starostom a prednostom obce. Na záver diskusie poslankyňa
Mgr. Terézia Judová prečítal zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Jarovnice z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
Obec Jarovnice je vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Jarovnice:
- pozemku parc. č.197/3 o výmere 65 m2, zastavané plochy a nádvoria
- pozemku parc. č. 197/4 o výmere 129 m2, zastavané plochy a nádvoria
zapísané na LV č. 2239, parcely registra C KN Jarovnice.
Obec Jarovnice ponúka nehnuteľnosť:
Odpredaj parcely
- pozemku parc. č.197/3 o výmere 65 m2, zastavané plochy a nádvoria
- pozemku parc. č. 197/4 o výmere 129 m2, zastavané plochy a nádvoria
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Parcela č.197/3 a 197/4 sa odpredáva Františkovi Husárovi ml., trvale bytom Jarovnice č.136,
nakoľko uvedené parcely budú slúžiť ako prístupová cesta k rodinnému domu na parcele č.
197/2.
Obec Jarovnice ponúka nehnuteľnosť:
- pozemku parc. č.197/3 o výmere 65 m2, zastavané plochy a nádvoria
- pozemku parc. č. 197/4 o výmere 129 m2, zastavané plochy a nádvoria
Odpredaj z dôvodu osobitného zreteľa uvedených parciel, ktoré sú vo vlastníctve obce
Jarovnice LV 2239 Obecné zastupiteľstvo rozhodlo z dôvodu, že uvedené parcely tvoria
a umožňujú prístup k pozemkom na ktorých sa nachádza nehnuteľnosť rodinný dom žiadateľa
Františka Husára ml.
Tento zámer hodného osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
ZA – 8 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová,
Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Marek Pešta)
PROTI – 1 (Kvetoslava Korineková)
ZDRŽALI SA – 2 (Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák)
Bod č. 8 – Rôzne
A) Mgr. Rastislav Zubaj prečítal žiadosť o pridelenie bytu pani Miroslavy Bandyovej, bytom
Jarovnice 294, 082 63 Jarovnice v bytovom dome č. 542. Keďže sú momentálne 3 voľné
byty v bytovom dome 542, poslanci po krátkej diskusii schválili pridelenie bytu č. 14
v bytovom dome 542 žiadateľke Miroslave Bandyovej.
ZA – 10 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová,
Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč,)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 1 (Miroslav Sedlák)
B) Starosta obce informoval poslancov, že 30.11.2015 o 11,00 hod. je slávnostné otvorenie
modulovej školy a všetkých na to otvorenie pozval. Tak isto oznámil, že 1 m regulácie potoka
gabiónmi bude stáť cca 1200,- až 1400,- Eur.
C) Poslanec Ladislav Bilý predostrel žiadosť Marty Januvovej, nájomníčky bytu č. 6
bytového domu 563, o pridelenie unimobunky. Jej nájomná zmluva skončila k 30.9.2015
a nebol obnovený nájom z dôvodu neplatenia nájomného. Tento byt musí vypratať, ale nemá
kam ísť aj s deťmi. Poslanci jej vysvetlili, že obec nemôže riešiť jej bytovú situáciu, z dôvodu
jej dlhu voči obci a teda by tým bolo porušené VZN o prideľovaní bytov. Tak isto nie je
možné prideliť unimobunku, lebo ich prideľovanie bolo pozastavené a voľné nie sú. Poslanci
spoločne hľadali možnosti, ako riešiť túto jej situáciu, ale keďže schodné riešenie sa nenašlo,
pani Januvová musí zatiaľ túto situáciu riešiť sama cez iné možnosti.
D) Starosta obce informoval poslancov o vzniknutom núdzovom stave vo vodárni. Jeden vrt
kapacitne nepostačuje, a preto bude treba vyhĺbiť ešte jeden. Tak isto bude treba zakúpiť 2
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nové čerpadlá pre obec. Ďalej starosta obce informoval poslancov, že už bola vyplatená
poistná udalosť z kaštieľa, tiež prišli prostriedky za chodník – Bachureň a tiež za projekt
ROH.
Bod č. 9 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a rokovanie
ukončil.

V Jarovniciach 18.11.2015

Zapisovateľ:

Beáta Dobrovičová

Overovatelia zápisnice: Miroslav Sedlák
Dušan Kaleja

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

Florián Giňa
starosta obce
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