ZÁPISNICA
zo 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa konalo dňa
16. decembra 2015 o 13:00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach
Prítomní: 10 prítomných, 3 neprítomní, poslanci Ladislav Bilý, František Tupta 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 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 10, 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 Františka Ferka.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
Do návrhovej komisie určil starosta obce poslancov Mareka Peštu, Ing. Ľubomíra
Trišča a Vladislav Kaleju. Starosta obce prečítal program rokovania a mená navrhnutých
členov do jednotlivých komisií. Starosta obce sa spýtal, či sú námietky k programu a dal
hlasovať. Členovia jednotlivých komisií a program rokovania boli jednohlasne schválené.
ZA – 10 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja,
Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 3 – Informovanie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov o otvorení nadstavby modulovej základnej školy
a účasti na tomto otvorení splnomocnenca vlády pre rómske komunity p. Petra Poláka
a štátnej tajomníčky. Poďakoval poslancom, ktorí sa zúčastnili otvorenia a oznámil, že dostal
prísľub od splnomocnenca vlády aj štátnej tajomníčky na získanie financií na ďalšie projekty
týkajúce sa škôl (kuchyňa, telocvičňa, škola). Tak isto predstavil svoj zámer na založenie
Podniku sociálnych služieb pri OcÚ, kde by sa mohlo na začiatok zamestnať cca 190 ľudí.
Poslanec Dušan Kaleja sa spýtal, či v tomto podniku budú môcť byť zamestnaní aj poslanci,
na čo dostal odpoveď, že nie. Pani poslankyňa Kvetoslava Korineková sa spýtala, čo bude
podnik vyrábať. Odpoveď bola, že zamkovú dlažbu a cestárske práce (recyklácia asfaltu
a jeho ďalšie použitie). Zároveň oznámil, že dostal ponuku na mobilnú linku na triedenie
odpadu v hodnote cca 60 000,- Eur. Táto linka roztriedi odpad, zrecykluje ho a výsledkom
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bude surovina vhodná na vytápanie. Po tejto informácii sa rozpútala diskusia o tom, ako sa
zvyšujú náklady na odvoz a uloženie odpadu a tiež na likvidáciu čiernych skládok.
Rozprávalo sa o tom, že v obci sa produkuje veľmi veľa odpadu a je nevyhnutné riešiť túto
situáciu, pretože poplatky za komunálny odpad ani zďaleka nepokrývajú tieto náklady.
Bod č. 4 – Kontrola plnení uznesení z 10. a 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolór obce Ing. Anton Trišč informoval poslancov, že z 10. riadneho
zastupiteľstva bolo splnených 6 uznesení a čiastočne boli splnené pri uznesenia č. 88/2015
schválenie záverečného účtu za rok 2014 a č. 100/2015 zbúranie rodinného domu č.69
a nebolo splnené uznesenie č. 109/2015 schválenie zriadenia komunitného centra
k 28.10.2015 – to bolo zrušené. Z 11. riadneho zastupiteľstva bolo splnených 6 uznesení.
Poslanec Ing. Ľubomír Trišč sa spýtal, či dôvodom, prečo sa ešte dom nebúra je stavebné
povolenie, na čo dostal odpoveď, že áno kvôli 15 dňovým lehotám.
Poslanci kontrolu plnenia uznesení zo 9. riadneho zastupiteľstva vzali na vedomie.
Bod č. 5 - Zmarenie investícií a schválenie výročnej správy za rok 2014
Pracovníčka Monika Vojtková oboznámila poslancov v investíciami (väčšinou
projektové dokumentácie), ktoré sa neuskutočnili, a preto je ich potrebné zmariť, aby umelo
nezvyšovali hodnotu majetku obce. Sú to tieto:
9 b. j.
18 445,- €
Kompostovisko
1 779,05 €
Detské ihrisko
836,- €
Verejná zeleň
520,- €
Dvojdom
3 171,60 €
Zároveň oboznámila poslancov s výročnou správou obce Jarovnice za rok 2014 overenou
audítorom. Uviedla, že dôvod prečo musí byť schválená je, že aj keď správa obsahuje tie isté
tabuľky, ktoré boli uvedené aj v Záverečnom účte obce za rok 2014, ktorý už bol schválený,
ale tento sa nezverejňuje na rozdiel od výročnej správy, ktorá musí byť zverejnená v RISAMe
aj Vestníku.
ZA – 10 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja,
Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 6 - Rozpočtové opatrenie č. 10/2015 a 11/2015
Pracovníčka Dobrovičová oboznámila poslancov, že zmena rozpočtu č. 10/2015 bola v
príjmovej časti rozpočtu v programe školstvo na základe oznámenia o zmene rozpočtu
normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov a to: výchova a vzdelávanie,
mimoriadne odmeny, kreditové príplatky, dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy, výchova a
vzdelávanie detí v MŠ a výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
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Kľúč

P312001-00000-1110-1100
P312001-00000-1110-1200
P312001-00000-1110-1300
P312001-00000-1110-1400
P312001-00000-1110-1500

Popis

Ty Suma
Upravený
p
po zmene
z
m
en
y
Navýšenie na prenesené komp. - normatív
+
34335 1992350
Zníženie na dopravné žiakov
1117
3181
Zníženie na vzdelávacie poukazy
96
40854
Zniženie na deti v prípravke MŠ
109
10633
Zníženie na deti zo sociálne znevýhodného prostr. 1236
107944

Pracovníčka ďalej oboznámila poslancov z navrhovanými zmenami v zmene rozpočtu č.
11/2015, (bola súčasťou podkladov). Navrhované zmeny rozpočtu vo výdajovej časti
rozpočtu sú vo výdajovej časti rozpočtu a to presun medzi položkami: čiže zníženie položiek,
u ktorých už nie je predpoklad čerpania a navýšenie položiek na bežný chod obce v
programoch interné služby a služby občanom, kultúra a šport, likvidácia odpadu a správa
obce. Kapitálovú časť tvorí presun medzi položkami na nákup kosačky. Tiež oznámila, že je
treba ešte doplniť o presun medzi položkami z položky intenzifikácia na položku nadstavba
ZŠ kontajnerová vo výške 12 426 Eur – coklík, ktorý bol schválený uznesením č. 108/2015.
Poslanci sa spýtali na niektoré položky, čo konkrétne obsahujú ako sú materiál na opravu
domu smútku, deratizácia, reprezentačné, reklama – reprezentácia obce čiže aj náklady na
časopis, opravy budov. Tak isto pani poslankyňa Korineková navrhla, aby sa plánovaná
kosačka kúpila až v novom roku, keď bude treba kosiť. Poslanec Marek Pešta poznamenal, že
nová firma, ktorá robila teraz deratizáciu, mala lepšie výsledky ako predchádzajúca.
O 13,50 hod. prišla do zasadačky poslankyňa Mgr. Terézia Judová.
Poslanci predložený návrh zmeny rozpočtu: rozpočtového opatrenia č. 10/2015
prekročenie príjmov na položke 310 transfery v rámci VS rozpočtu v celkovej sume 34 335 €
a viazanie príjmov v položke 310 transfery v rámci VS rozpočtu v sume 2 558 € vzali na
vedomie
Poslanci predložený návrh zmeny rozpočtu: rozpočtového opatrenia č. 11/2015 vo
výdavkovej časti presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v celkovej sume 43 900,- Eur +
12 426,- Eur (spolu 56 326,-Eur ) schválili.
ZA – 11 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav
Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 7 – Predloženie návrhu rozpočtu na roky 2016 až 2018
Pracovníčka zodpovedná za rozpočet Dobrovičová oboznámila poslancov so návrhom
rozpočtu na roky 2016 až 2018. Návrh rozpočtu bol súčasťou podkladov, ktoré poslanci
dostali. Oboznámila ich s opravou sčítacích chýb (preto ten rozdiel medzi zverejneným
rozpočtom a podkladmi, ktoré dostali) a doplnením jednej položky. Zároveň vysvetlila, že
tento rok je prvý je schvaľovaný rozpočet finančný ako hlavný rozpočet podľa tried
3

ekonomickej klasifikácie a programový ako súčasť finančného rozpočtu. Návrh rozpočtu na
rok 2016 je záväzný a je potrebné ho schváliť a návrhy rozpočtu na roky 2017 a 2018 sú
orientačné a poslanci ich berú na vedomie. Príjmová časť rozpočtu je príjem obce
a výdavkovú časť rozpočtu tvoria výdavky obce a výdavky rozpočtových organizácií čiže
skôl. Poslanec Ing. Ľubomír Trišč sa spýtal, čo je v položke kapitály miestne komunikácie
1 150 000 €, na čo sa zistilo, že je tam chyba a táto suma má byť v kapitole občianska
vybavenosť. Pani poslankyňa Korineková sa spýtala, čo všetko obsahuje kapitola šport, čiže
je to zatiaľ len FK ROMA iná športová organizácia zatiaľ nie je. Čo sa týka dotácií pre
hasičov, je pravda, že reprezentujú obec, ale starosta obce vyjadril nespokojnosť so
spoluprácou s hasičmi, doteraz nebolo možné ísť s autom IVECO na kontrolu, preto to musí
riešiť cez zamestnancov obecného úradu. Poslanci sa ďalej pýtali na vozový park – plán kúpiť
traktor. Ďalej sa poslaci pýtali na navýšenie položky miezd, čo je zlúčenie všetkých
mzdových nákladov do jednej kapitoly, predpoklad % zvyšovania miezd, tiež predpoklad
jedného nového zamestnanca. Poslanec Ing. Ľubomír Trišč sa pýtal, či náklady na právne
služby ostali a čo právnik robí, či je to rentabilné, prečo je ďalej spolupráca s externými
firmami. Poslankyňa Kvetoslava Korineková poukázala na verejné osvetlenie – svieti
zbytočne.
Bod č. 8 – Stanovisko hlavného kontrolóra k predloženému návrhu rozpočtu
Kontrolór obce Ing. Anton Trišč informoval poslancov, že odborné stanovisko som
spracoval na základe predloženého návrhu rozpočtu obce Jarovnice na rok 2016, ktorý bol
mierne upravený oproti pôvodnej zverejnenej verzii na základe opravy neskôr zistených
sčítacích chýb. Ďalej ich oboznámil, že rozpočet je zostavený v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi bola dodržaná informačná povinnosť zo strany Obce
Jarovnice a metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu. Čo sa týka kapitálového
rozpočtu, ten je orientačný a bude upravovaný podľa toho, na aké projekty budú odsúhlasené
financie zo štátu.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k predloženému
návrhu rozpočtu vzali na vedomie.
Bod č. 9 – Schválenie rozpočtu obce Jarovnice na roky 2016 až 2018
Poslanci schválili rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2016:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
z toho RO
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
4

Rozpočet na
rok 2016
v€
8 890 536,28
4 493 554
0
4 002 094
0
394 888,28
8 889 819,69

Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

4 266 107,69
2 742 085
4 465 132
0
158 580
716,59

Poslanci zobrali na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa
prílohy na roky 2017 – 2018:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
z toho RO
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na
rok 2017
v€
4 471 099
4 471 099
0
0
0
3 500 000
4 420 283
4 247 553
3 042 698
14 150
0
158 580
50 816

Rozpočet na
rok 2018
v€
4 812 466
4 812 466
0
0
0
4 500 000
4 773 652
4 600 742
3 429 612
14 150
0
158 760
38 814

ZA – 11 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav
Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 10 – Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce Jarovnice za rok 2014
Mgr. Rastislav Zubaj predniesol žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky
starostovi obce za 30 dní roku 2014. Podmienky preplatenia dovolenky starostu upravuje § 2
ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorom miest. Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie, na jej
účely sa primerane použije osobitný predpis. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno
starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho
kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Poslanci sa spýtali na dôvod
nevyčerpania dovolenku možno starostovi poskytnúť dovolenky, a či skutočne nečerpal
starosta dovolenku. Dôvodom nevyčerpania dovolenky bola pracovná vyťaženosť
a zaneprázdnenosť starostu obce.
Preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2014 v rozsahu 30 dní poslanci schválili.
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ZA – 7 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Marek Pešta,)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 4 (Kvetoslava Korineková, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák)
Bod č. 11 – Schválenie zámeny pozemkov medzi obcou Jarovnice a p. Elemírom Triščom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Prednosta OcÚ Mgr. Rastislav Zubaj oboznámil poslancov so zámerom prevodu
nehnuteľnosti majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného
majetku a to:
- zámena pozemku vo vlastníctve obce v katastrálnom území Jarovnice :
parcela č. 261/37 vo výmere 66 m2
parcela č. 261/40 vo výmere 4 m2
parcela č. 261/35 vo výmere 45 m2
Spolu: 115 m2
Parcela č. 261/37 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m2 bola odčlenená od
parcely č. 261/2 zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Jarovnice zapísanej na LV
959.
Parcela č.261/40 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2 bola odčlenená od
parcely č. 261/2 zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Jarovnice zapísanej na LV
959.
Parcela č. 261/35 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2 bola odčlenená od
parcely č. 261/3 zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Jarovnice zapísanej na LV
959.
- za pozemok vo vlastníctve p. Elemíra Trišča Jarovnice 441 v katastrálnom území
Jarovnice:
parcela č. 261/41 vo výmere 57 m2
parcela č. 261/39 vo výmere 47 m2
parcela č. 261/36 vo výmere 42 m2
parcela č. 261/37 vo výmere 26 m2
Spolu: 172 m2
Parcela č. 261/41 záhrada vo výmere 57 m2 bola odčlenená od parcely č.
261/4záhrada vo vlastníctve Elemíra Trišča Jarovnice 441 zapísanej na LV 844.
Parcela č.261/39 ovocný sad vo výmere 47 m2 bola odčlenená od parcely č.
261/22ovocný sad vo vlastníctve Elemíra Trišča Jarovnice 441 zapísanej na LV 846.
Parcela č. 261/36 ovocný sad vo výmere 42 m2 bola odčlenená od parcely č. 261/23
ovocný sad vo vlastníctve Elemíra Trišča Jarovnice 441 zapísanej na LV 2269.
Parcela č. 261/38 ovocný sad vo výmere 26 m2 bola odčlenená od parcely č. 261/23
ovocný sad vo vlastníctve Elemíra Trišča Jarovnice 441 zapísanej na LV 2269.
Po prevode sa vlastníkom parciel č. 261/37 , č. 261/40 a č. 261/35- zastavané plochy a
nádvoria o celkovej výmere 115 m2, k. ú. Jarovnice stane p. Elemír Trišč Jarovnice 441 a
vlastníkom parcielč.261/41 záhrada, č. 261/39 ovocný sad, č. 261/36 ovocný sad a č. 261/38
ovocný sadov celkovej výmere 172 m2, v k. ú. Jarovnice sa stane Obec Jarovnice.
Všetky odčlenené parcely boli vytvorené na základe geometrického plánu č.87/2015
vypracovaného firmou GEODUS spol. s r.o. Sabinov, Ing. Pavlom Dulínom, autorizovaným
geodetom a kartografom, na základe objednávky Obce Jarovnice.
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Zámer prevodu majetku bol vyvesený 15 dní a neboli žiadne pripomienky. Poslanci prevod
nehnuteľnosti schválili a zároveň schválili realizáciu oplotenia na odčlenenie hore uvedených
pozemkov na novej hranici.
ZA – 11 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav
Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 12 –Návrh VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpady a drobné stavebné odpady
Pracovníčka Dobrovičová predniesla návrh VZN obce o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad, v ktorom sa oproti minuloročnom VZN menili
len maličkosti a bol doplnený článok 18 predmet úpravy množstevného zberu. Poslanci
Miroslav Sedlák a Ing. Ľubomír Trišč navrhli zvýšiť poplatok za komunálny odpad aspoň
o 1,- Eur na osoby z dôvodu vysokých nákladov na likvidáciu a uloženie komunálneho
odpadu. Poslanec Marek Pešta nesúhlasil s navýšením poplatku pre občanov z dôvodu, že už
teraz je problém s platením poplatku zo strany sociálne slabších občanov, navrhol zvýšiť
poplatok pre právnické osoby. Po týchto návrhoch sa rozpútala diskusia o tom, či zvýšiť
poplatok občanov alebo právnickým osobám alebo nie. Poslanci nakoniec návrh VZN
neschválili.
ZA – 6 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Marek
Pešta)
PROTI – 3 (Mgr. Terézia Judová, Kvetoslava Korineková, Ing. Ľubomír Trišč)
ZDRŽALI SA – 2 (Ján Trišč, Miroslav Sedlák)

Bod č. 13 -Návrh VZN obce Jarovnice č. 77/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území
a mimo územia obce Jarovnice
Pracovníčka Dobrovičová informovala, že v návrhu VZN sa oproti minulému roku
zmenili len sumy v prílohe č. 1 VZN. Poslankyňa Mgr. Terézia Judová sa pýtala na poplatok,
ktorý platí obec žiakovi v CVČ mimo obce. Zároveň kontrolór obce Ing. Anton Trišč
informoval poslancov, že obec na činnosť CVČ, MŠ, Školské kluby, školské jedálne dostáva
financie v podielových daniach presne podľa konkrétnych výpočtov a obec na túto činnosť
nedopláca.
Poslanci VZN obce Jarovnice č. 77/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce
Jarovnice schválili.
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ZA – 11 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav
Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 14 - Návrh VZN obce Jarovnice č. 78/2015 o určení výšky mesačného príspevku
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
Pracovníčka Dobrovičová informovala, že v návrh VZN sa nemenilo nič, okrem
doplnenia článku 4 o neuhrádzaní príspevku na čiastočnú náhradu nákladov spojených
s činnosťou z dôvodu hmotnej núdze.
Poslanci VZN obce Jarovnice č. 78/2015 o určení výšky mesačného príspevku v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice schválili.
ZA – 11 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav
Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 15- Návrh VZN obce Jarovnice č. 79/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1.
ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
Pracovníčka Dobrovičová informovala poslancov, že v tomto návrhu VZN sa zmenil
len dátum zápisu detí do 1. ročníka základnej školy, čo je 4.4. – 6.4.2016.
Poslanci VZN obce Jarovnice č. 79/2015o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice schválili.
ZA – 11 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav
Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 16 - Návrh VZN o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení Obce
Jarovnice č. 80/2015
Kontrolór obce Ing. Anton Trišč informoval poslancov o tom, že boli prijaté nové
VZN a neboli zrušené staré VZN, alebo sú VZN, v ktorých sú už neplatné zákony, staré VZN,
preto navrhol niektoré takého VZN zrušiť.
Poslanci VZN o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení Obce Jarovnice č.
80/2015 schválili.
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ZA – 11 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav
Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 17 - Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jarovniciach
Poslanec Ing. Ľubomír Trišč navrhol vynechať tento bod z rokovania z dôvodu
nedostatku času na zoznámenie sa s návrhom rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva.
Poslanci tento návrh schválili.
ZA – 11 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav
Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0

Bod č. 18 - Určenie kritérií na výstavbu 18.bj časti C a D
Mgr. Rastislav Zubaj predniesol poslancom návrh kritérií, ktoré by sa mali určiť na
výstavbu 18 b.j. časti C a D. cena za prenájom pozemku a to doba výstavby, obstarávacia
cena za 1 m2, odkúpenie prepracovanej projektovej dokumentácie, sociálny aspekt. Poslanci
navrhli doplniť ešte jedno kritérium, aby poškodenie akéhokoľvek obecného majetku musí
dať do pôvodného stavu. Starosta obce vysvetlil, že výstavba 18 b.j. chce realizovať
developerským spôsobom a financovať zo ŠFRB. Poslanci po krátkej diskusii kritéria na
výstavbu 18 b.j. schválili.
ZA – 10 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja,
Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
NEPRÍTOMNÁ – 1 (Mgr. Terézia Judová)
Bod č. 19 - Prehodnotenie platu starostovi obce
Mgr. Rastislav Zubaj informoval poslancov, že je treba prehodnoť plat starostovi obce
Floriánovi Giňovi, posledné prehodnotenie bolo 16.12.2014. Schválený plat bol 70% zo
základného platu od 1.12.2014, základný plat 824,- € *2,34 = 1 928,16 € + 70 % = 3 277,87 €.
Poslanec Dušan Kaleja navrhol, aby plat starostovi obce ostal ako doteraz, čiže 858,- €*2,34 =
2 007,72 + 70 % = 3 413,12 €. Poslanci jeho návrh schválili.
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ZA – 6 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Marek
Pešta,)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 5 (Mgr. Terézia Judová, Kvetoslava Korineková, Ján Trišč, Ing. Ľubomír
Trišč, Miroslav Sedlák)
Bod č. 20 - Návrh na zrušenie automatov
Mgr. Rastislav Zubaj informoval poslancov, že návrh VZN obce o zákaze
prevádzkovania niektorých hazardných hier na území bol pripravený na základe zmeny
zákona na základe pripomienky poslanca Mareka Peštu. Nové ustanovenie novely zákona
č.228/2011 § 10 ods.5 písm. d) dáva obci oprávnenie vydať všeobecne záväzným nariadením
zákaz prevádzkovania hazardných hier na celom území obce. Vo VZN obce bude musieť byť
uvedené, ktoré hazardné hry obec zakazuje a musí v ňom byť tiež upravená primeraná lehota,
nie kratšia ako tri mesiace od nadobudnutia účinnosti VZN, v ktorej bude prevádzkovateľ
povinný ukončiť prevádzkovanie hazardnej hry na území obce. Zákaz sa nebude vzťahovať
na lotériové hry, hazardné hry na internete a kartové hry mimo kasína. Žiadateľ bude po
novom povinný k žiadosti o vydanie individuálnej licencie doložiť aj písomné vyhlásenie, že
na území obce, v ktorej chce prevádzkovať hazardné hry, nie je prevádzkovanie hazardných
hier obmedzené VZN obce. Novela do oblasti prevádzkovania hazardných hier zavádza nové
obmedzenia. Zvýšia sa odvody z hazardných hier, hazardné hry bude možné prevádzkovať
len v herniach, v herniach bude zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje. Okrem
uvedených zmien novela upravuje aj sankcie za správne delikty, ktoré môžu byť od 3 300 €
do 16 000 €. Informoval poslancov, že teda sú dva spôsoby ako vydať takéto VZN a to:
z iniciatívy občanov (petícia 30 % podpisov občanov) alebo z vlastnej iniciatívy. V prípade
platnosti tohto VZN budú musieť prevádzkovatelia ukončiť svoju činnosť do 30.6.2016, a na
jeho základe už sa v roku 2016 nebudú vydávať licencie. Po diskusii poslanci požiadali
starostu obce pripraviť návrh VZN obce Jarovnice o zákaze prevádzkovania niektorých
hazardných hier na území a zverejniť tento návrh do 31.12.2015.

ZA – 11 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav
Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 21 – Rôzne
A) Mgr. Rastislav Zubaj predniesol žiadosť FK Roma, Jarovnice 378 o poskytnutie odmeny
za vykonanú prácu v priebehu roka 2015 pre členov klubu a to: Milan Kaleja a Róbert Ferko
vo výške 150 €, Pavol Ferko a Miroslav Ferko vo výške 100 €. Zástupca klubu FK Roma
Milan Kaleja vysvetlil poslancom prečo žiada odmenu pre seba a členov, čo všetko robí pre
činnosť FK Roma a aké má klub náklady. Po tejto informácií sa rozpútala diskusia o forme
poskytnutia odmeny, keďže tento klub dostáva prostriedky formou dotácie a teda
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zastupiteľstvo nie je oprávnené takúto žiadosť schváliť. Je potrebné nájsť spôsob ako odmeniť
členov FK Roma za to ako sa starajú o obecný majetok.
B) Pracovníčka Dobrovičová informovala poslancov o platení nájmu v BD 563 a 564, Peter
Kukurica 563/12 nezaplatené 5,5 mes. nájmu, Peštová Milada 563/14 nezaplatené 4 mes.
nájmy, Ladislav Ferko 564/18 nezaplatené 2 nájmy, ďalej nezaplatené 4 nájmy Ľubomír
Tupta 542/5 a Pavol Jacko 542/10 3 nájmy. Pani Olahová neuhradila nájom ani splátky podľa
splátkového kalendára.
C) Pracovníčka Dobrovičová predniesla žiadosť pani Anny Karabinošovej, Jarovnice 542
o predĺženie nájomnej zmluvy. Nájom končí k 31.1.2015 a u nájomníčky nie je evidovaný
žiaden dlh. Poslanci jej žiadosť schválili.
ZA – 11 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav
Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
D) Pracovníčka Dobrovičová informovala, že v BD 542 sú voľné 2 byty: 2-izbový byt č. 1
na prízemí a 3-izbový byt na 2. poschodí č. 9 a evidujeme jednu žiadosť o pridelenie bytu
pani Alžbety Frajtkovej, Jarovnice 267. Po krátkej diskusii poslanci žiadateľke schválili
pridelenie 2-izbového bytu v BD 542.
ZA – 11 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav
Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
E) Pracovníčka Dobrovičová informovala poslancov, že v BD 563 a 564 sú voľné 2 byty a to
po Martinovi Bilom 564/1 a Marte Januvovej, ktorá sa má odsťahovať. Bola podaná ďalšia
žiadosť o pridelenie bytu pani Martou Januvovou (dcérovou pani Januvovej), ktorú poslanci
dali zaradiť do zoznamu žiadostí o pridelenie bytu. Zároveň poslanci zo zoznamu žiadostí
o pridelenie bytu schválili pridelenie bytov v bytových domoch 563 a 564 Emílii Peštovej,
Jarovnice 406 a Popušovej Silvii, Jarovnice 298.
ZA – 11 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav
Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
F) Starosta obce navrhol všetkým poslancom vyplatiť odmeny podľa Zásad odmeňovania
poslancov. Po krátkej diskusii poslanci jeho návrh schválili.
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ZA – 11 (Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ján Trišč, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav
Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 22 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť, poďakoval za
celoročnú spoluprácu, poprial veľa lásky, požehnania a pokojné prežitie vianočných sviatkov
a rokovanie ukončil.

V Jarovniciach 23.12.2015

Zapisovateľ:

Beáta Dobrovičová

Overovatelia zápisnice: Miroslav Sedlák
František Ferko

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

Florián Giňa
starosta obce
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