ZÁPISNICA
zo 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa konalo dňa
14. marca 2016 o 15:30 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach
Prítomní: 10 prítomných, 3 neprítomní, poslanci František Tupta, Miroslav Sedlák a 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 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 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 Dušana Kaleju a Kvetoslavu Korinekovú.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
Do návrhovej komisie určil starosta obce poslancov Vladislava Kaleju, Mgr. Teréziu
Judovú a Ladislava Bilého. Starosta obce prečítal program rokovania a mená navrhnutých
členov do jednotlivých komisií. Starosta obce sa spýtal, či sú námietky k programu. Poslanec
Marek Pešta požiadal o doplnenie bodu: Obecné autá označené obecným erbom. Starosta
obce tento bod doplnil ako 14, teda bod Rôzne bude 15. a Záver ako 16. bod programu. Po
prečítaní upraveného programu rokovania sa starosta obce spýtal, či sú námietky k programu
a dal hlasovať. Členovia jednotlivých komisií a program rokovania boli jednohlasne
schválené.
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 – 0
Bod č. 3 – Informovanie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov o mimoriadnej udalosti, ktorá vznikla 9.3.2016
a to požiar v BD 563. Zároveň privítal starostu obce Bystrany Františka Žigu s kolegami
a ďalej pokračoval v informovaní. Požiar založil nájomca bytu, ale neobývateľný je aj
susedný byt. Hneď zasadal krízový štáb, ktorý vymenoval starosta obce v zložení Kvetoslava
Korineková, Ladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Dušan Ferko a Miroslav Sedlák. Rozsah škody je
ťažké určiť, ale zatiaľ je odhad asi 100 000,- €, pretože je poškodená aj strecha. Tak isto sa
ešte čaká na vyjadrenie statika, ktorý odoslal vzorky na rozbor. Takže ešte sa nevie, či je
porušená aj statika budovy alebo jednotlivé byty. Boli poškodené dve rodiny, zatiaľ majú
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náhradné bývanie, ktoré je nateraz provizórne. Rodina Jaroslavy Ferkovej dostane zatiaľ
voľný byt v BD 564/1, ktorý sa opravuje. Druhej rodine sa ubytovanie hľadá aj keď je pravda,
že táto má dlh na nájme. Bola im poskytnutá strava formou poukážok 100 Eur na týždeň, čiže
to vychádza 300 Eur na rodinu. Šatstvo dostávajú len to, čo niekto daruje, zatiaľ sa z toho
veľa nevybralo, podľa potreby bude sa musieť kúpiť. Aj keď bol vyhlásený mimoriadny stav,
z CO nedostaneme už nič, poskytli deky a spacáky. Poslankyňa Mgr. Terézia Judová sa pýtala
na to, či je BD poistený a čo ešte rodiny potrebujú. Takže samozrejme, že poistený je. Pre
rodiny je už asi všetko zabezpečené okrem šatstva, s tým je problém. Na otázku, či sa bude
všetko rekonštruovať, odpovedal starosta, že tie dva zničené moduly sa musia celkom
vymeniť a rozsah zvyšných poškodení sa ukáže až neskôr a samozrejme sa bude robiť aj
strecha, lebo je rozobraná. Poslanec Ladislav Bilý poznamenal, že je treba schodisko urobiť aj
z druhej strany BD, pretože teraz pri požiari niektorí nájomníci nestihli odísť. Potvrdil to aj
starosta obce, lebo je pravda, že 4 nájomníci nemohli odísť a museli čakať na hasičov.
Starosta obce potvrdil, že aj keď pri kolaudácii neboli potrebné schodištia z oboch strán, táto
udalosť ukázala, že to tak nie je. Preto dáva dorobiť schodište na oba BD 563 a 564. Vinník
sa hneď priznal k činu a je vo väzbe. Na otázku, či ešte nie sú iné byty voľné, keďže je tam
veľa neplatičov, odpovedal starosta obce, že výpovede boli dané, ale ešte neuplynula lehota.
Poslanec Marek Pešta sa pýtal, či nie je možné niečo vymáhať cez firmu, ktorá BD postavila.
Poznamenal, že teraz po požiari je vidieť, ako sú nekvalitne postavené tieto BD. Zároveň
poslankyňa Terézia Judová poznamenala, že ideme do ďalšej výstavby murovaných BD, ako
to bude vyzerať s platením, keď na týchto BD sú veľké dlhy. Zároveň poslankyňa Kvetoslava
Korineková poznamenala, že je treba určiť bytovú komisiu, ktorá bude riešiť dlhy
nekompromisne. Starosta obce vysvetlil, že bytový dom už nie je v záruke, lebo tá bola len 2ročná a tiež, že firma nemá nič spoločné s požiarom. Poslanec Marek Pešta sa pýtal, či bude
reálne umiestniť na bytové domy svetlo a protihlukové gumy.
Starosta obce povedal, že výmena modulov, rekonštrukcia BD a strechy, druhé
schodište bude realizovaná priamym zadaním firme, keďže je to havarijný stav. Financovanie
by malo ísť z rezervného fondu, ale momentálne rezervný fond je celý prerozdelený na akcie,
ktoré boli plánované na tento rok. Poisťovňa uhradí poistné plnenie až po uhradení
rekonštrukcie nami. Starosta teda čakal na návrhy poslancov z čoho financovať túto
rekonštrukciu. Jeden byt vychádza približne na 33 333,- Eur, čiže celá rekonštrukcia by mal
stáť asi 100 000,- Eur.
Starosta obce informoval, že v rozpočte sa ráta s rozšírením ČOV a vodovodu, ktoré
musíme uskutočniť a na to musíme mať aj svoje prostriedky. Máme prostriedky zo štátu na
asfaltovanie ulice pri Milanovi Bilému, ale ak chceme asfaltovať musíme najprv urobiť
vodovod a kanalizáciu. Predbežné náklady na vodovod sú 81 000 Eur a kanál 95 000 Eur na
jednu vetvu, ktorú je možné realizovať (tá druhá sa nedá, lebo sú nevysporiadané pozemky).
Navrhuje zobrať úver 110 000,- Eur, keďže máme svojich cca 60 000,- Eur. Poslanec Marek
Pešta chcel vedieť, prečo sa neurobí aj druhá vetva, kde býva on a ďalších 5 rodín, čaká už na
to 5 rokov. Starosta obce mu vysvetlil, že to nie je možné, keďže nie sú vysporiadané
pozemky. Má si dať žiadosť o povolenie drobnej stavby, aby sa mohol pripojiť.
O 16.20 hod. prišiel do zasadačky poslanec Miroslav Sedlák.
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Starosta obce ďalej informoval, že cez projekt Take away chceme žiadať dotáciu na
škôlku, na telocvičňu k ZŠ s MŠ. Východoslovenské vodárne sa rozhodujú, či nám dajú do
prevádzky vodovod alebo ho odpredajú, ale len za ich náklady, nemôžu žiadať prostriedky,
ktoré dostali z EÚ (končí 5-ročné obdobie) Takže ak sa spojí rekonštrukcia BD a rozšírenie
vodovodu a kanalizácie je potrebných cca 210 000 Eur. Kontrolór obce môže dať stanovisko
ku možnosti čerpania úveru až keď mu bude oznámená presná suma a definitívne vzatie
úveru sa schváli až po stanovisku hlavného kontrolóra. Poslanec Ing. Ľubomír Trišč
poznamenal, že detaily zámeru prijať úver mohli byť vopred pripravené. Keďže sa ešte presná
výška potrebných prostriedkov nevie, preto poslanci schválili zatiaľ len zámer financovať
rozšírenie vodovodu a kanálu parcely č. 245/28, 245/30, 246/4, 245/29
v katastri Jarovnice a rekonštrukciu bytového domu 563 a 564 po požiari formou úveru.
ZA – 8 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Vladislav Kaleja, Dušan
Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 3 (Mgr. Terézia Judová, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák)
Pracovníčka Dobrovičová informovala poslancov o platení nájmu v BD 563 a 564
písomnou formou. Pani Olahová neuhradila nájom ani nespláca splátkový kalendár. Pán
starosta upozornil poslancov, keďže je zasadnutie zastupiteľstva verejné, preto nech
nehovoria výšky dlhov v spojení s menami. Pracovníčka Dobrovičová predniesla žiadosť pani
Daniely Gaľovej, Jarovnice 542 o predĺženie nájomnej zmluvy. Nájom končí k 31.1.2016 a
u nájomníčky nie je evidovaný žiaden dlh. Poslanci jej žiadosť schválili.
ZA – 10 (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
NEPRÍTOMNÝ – 1 (Vladislav Kaleja)
Pracovníčka Dobrovičová informovala, že v BD 542 je voľný 1 byt: 3-izbový byt č. 9
na 2. poschodí a evidujeme tri žiadosti o pridelenie bytu: Marián Sivák, Jarovnice 481, Eva
Karabinošová, Jarovnice 110, Vladimír Korinek, Jarovnice 0. Zároveň sa osobne predstavil
jeden so žiadateľov pán Sivák, ďalší uchádzači o byty boli predstavení prečítaním žiadostí. Po
krátkej diskusii a návrhu poslanca Dušana Ferka poslanci pridelili byt č. 9 v bytovom dome
542 Vladimírovi Korinekovi, Jarovnice 0.
ZA – 8 (Ladislav Bilý, František Ferko, Dušan Ferko, Marián Giňa, Vladislav Kaleja, Dušan
Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta)
PROTI – 1 (Miroslav Sedlák)
ZDRŽALI SA – 2 (Mgr. Terézia Judová, Ing. Ľubomír Trišč)
Poslanci schválili v prípade uvoľnenia bytu v bytovom dome 542 ako prvého
náhradníka v poradí pána Mariána Siváka, Jarovnice 481.
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ZA – 10 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
NEPRÍTOMNÝ – 1 (František Ferko)
Žiadosť pani Evy Karabinošovej, Jarovnice 110 vzali na vedomie.
Bod č. 4 – Kontrola plnení uznesení z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolór obce Ing. Anton Trišč informoval poslancov, že z minulých zasadnutí ostalo
neúplne splnené uznesenie č.100 – zbúranie rodinného domu č.69-zatiaľ prebehlo konanie
na stavebnom úrade a odpojenie od inžinierskych sietí. Z 12. riadneho zastupiteľstva bolo
splnených 13 uznesení a čiastočne boli splnené 3 uznesenia: pri uznesení č.127 – zámena
pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a realizácia oplotenia na novej hranici
-zmluva o prevode ešte nepodpísaná, zatiaľ bol oslovený geodet na vytýčenie novej hranice
na základe vypracovaného geometrického plánu, č.133 – kritériá na výstavbu 18 b.j. časti C
a D-zatiaľ súťaž nebola vyhlásená, bolo zadané prepracovanie projektovej dokumentácie a
č.138 – pridelenie uvoľnených bytov v bytových domoch 563 a 564 Emílii Peštovej a Silvii
Popušovej- Silvii Popušovej bol pridelený, Emílii Peštovej nebol, lebo doteraz nebol
uvoľnený. Čo sa týka zbúranie „Spišakovca“ bude sa búrať svojpomocne + firma, plánuje sa
uskladnenie eternitu, vyrovnanie terénu a je predpoklad, že to bude zrealizované do konca
mesiaca.
Poslanci kontrolu plnenia uznesení z 9. riadneho zastupiteľstva vzali na vedomie.
Bod č. 5 - Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch ukončených kontrol
Hlavný kontrolór obce Ing. Anton Trišč informoval poslancov, že súčasťou
podkladov k zastupiteľstvu bola v písomnej forme aj správa o výsledkoch ukončených
kontrol. Kontroly boli vykonané v OcÚ, Obecnej knižnici a oboch základných školách.
Z tohto dôvodu nečítal celú správu, len ju stručne zhrnul. Na otázku poslanca Ing. Ľubomíra
Trišča, či bola splnená požiadavka do konca januára prijať konkrétne opatrenia odpovedal, že
kontrolu prijatia a splnenia opatrení na odstránenie nedostatkov za všetky kontroly vykonané
v 2. polroku 2015 vykoná v 1. polroku 2016 a podá správu o jej výsledku obecnému
zastupiteľstvu.
Poslanci správu o výsledkoch ukončených kontrol vzali na vedomie.
Bod č. 6 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
Hlavný kontrolór obce Ing. Anton Trišč informoval poslancov, že súčasťou
podkladov k zastupiteľstvu bola tiež v písomnej forme správa o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2015. Z tohto dôvodu nečítal celú správu, len ju stručne zhrnul.
Predchádzajúca správa bola za konkrétne štyri kontroly, táto správa je za celý rok 2015. Ako
hlavný kontrolór je povinný do 60 dní od začiatku roka podať správu za predchádzajúci rok.
Správa bola predložená 26.2.2016.
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Poslanci správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vzali na vedomie.
Bod č. 7 – Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016
Hlavný kontrolór obce Ing. Anton Trišč informoval poslancov, že súčasťou
podkladov k zastupiteľstvu bol predložený v písomnej forme plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016. Tento návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli
11.1.2016 a bol vyvesený viac ako 15 dní. Poslanec Miroslav Sedlák navrhol doplniť do plánu
kontrolnej činnosti bod vykonanie kontroly investičnej akcie rekonštrukcie Domu smútku
Jarovnice.
Poslanci plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 s doplnením
jedného bodu vykonanie kontroly investičnej akcie rekonštrukcie Domu smútku Jarovnice
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. 8 - Zmena rozpočtu č. 12/2015, 1,2,3/2016
Pracovníčka Dobrovičová oboznámila poslancov, že súčasťou písomných pokladov
k zastupiteľstvu boli tiež rozpočtové opatrenia č. 12/2015 a 1,2,3/2016. Zmena rozpočtu č.
12/2015 príjmovej časti bola v programe školstvo na základe vyúčtovania s UPSVaR Prešov
pob. Sabinov a to: účelové prostriedky na hmotnú núdzu - strava a hmotnú núdzu - šk.
pomôcky. Navýšenia účelových prostriedkov z UPSVaR na výkon osobitného príjemcu.
Oznámenie o úprave výšky nenormatívnych finančných prostriedkov z OÚ Prešov, odbor
školstva. Zmena rozpočtu výdajovej časti bola - na základe úpravy príjmov na úseku školstva
a to: vyúčtovanie účelových prostriedkov s UPSVaR Sabinov, hmotná núdza - strava a
hmotná núdza - šk. pomôcky. Ďalej úprava príjmov účelových prostriedkov na výkon
osobitného príjemcu z UPSVaR. Zmena rozpočtu č. 1/2016 bola úprava rozpočtu príjmovej
časti v programe školstvo na základe oznámenia o výške nenormatívnych finančných
prostriedkov z KŠÚ Prešov a to: príspevok na lyžiarsky kurz a príspevok na školu v prírode.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 predstavuje úpravu rozpočtu príjmovej časti v programe
školstvo na základe oznámenia o výške normatívnych a nenormatívnych finančných
prostriedkov z KŠÚ Prešov a to: prenesené kompetencie - normatívne výdavky, nenormatívne
výdavky: príspevok pre 5. ročné deti a vzdelávacie poukazy .
Poslanci rozpočtové opatrenie č. 12/2015 a 1,2/2016 vzali na vedomie.
Pracovníčka ďalej oboznámila poslancov z navrhovanými zmenami v zmene rozpočtu
č. 3/2016. Navrhovaná zmena rozpočtu, ktorá bola súčasťou podkladov do zastupiteľstva bola
medzitým upravená o zmeny na úseku školstva, o čom poslancov informovala a predložila
upravený návrh rozpočtu č. 3/2016. Poslanci sa informovali na konkrétne položky v návrhu
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rozpočtu ako aktivačná činnosť, vrátky – TNPM, kultúrne podujatia (Deň rómov a možno
juniáles), zmena rekonštrukcia domu smútku na rekonšt. zdrav. Strediska, nákup pozemkov
(na realizáciu projektu cez Take away na výstavbu), projekt chodníky, kotol v KD (bol to 11
ročný kotol, pri ktorom bola oprava nerentabilná), zateplenie KD, projektová dokumentácia
C+D, plot (vysporiadanie pozemku s p. Elemírom Triščom).
Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 3 prekročenie príjmov v celkovej sume 126
082 € , povolené prekročenie výdavkov v celkovej sume 143 700 € a povolené prekročenie
finančných operácií príjmová časť v celkovej sume 22 700 €.
ZA – 8 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová,
Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková)
PROTI – 1 (Marek Pešta)
ZDRŽALI SA – 2 (Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák)
Pracovníčka Dobrovičová oboznámila poslancov, keďže je nový rozpočtový rok
o potrebe opäť schváliť čerpanie rezervného fondu a kompetenciu starostu obce na zmeny
rozpočtu. V predchádzajúcich rozpočtových rokoch boli schválené čerpania rezervného
fondu, keďže sa robil rozpočet na rok 2016 a v ňom sa rátalo aj z čerpaním rezervného fondu
je potrebné schváliť jednotlivé výšky prostriedkov a zároveň sa zrušia predchádzajúce
uznesenia.
Poslanci schválili a) použitie rezervného fondu vo výške 15 000,- Eur na projektovú
dokumentáciu – premostenie a regulácia vodných tokov, b) použitie rezervného fondu vo
výške 15 000,- Eur na projektovú dokumentáciu – chodník obec, c) použitie rezervného
fondu vo výške 5 000,- Eur na chodník obec – spoluúčasť obce, d) použitie rezervného fondu
vo výške 11 000,- Eur na: regulácia potokov a premostenie – spoluúčasť obce, e) použitie
rezervného fondu vo výške 10 031,- Eur na rozšírenie kanalizácie ČOV– spoluúčasť obce, f)
zároveň sa rušia: neuskutočnené zámery použitia rezervného fondu z roku 2015.
ZA – 9 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová,
Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 2 (Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák)
Na návrh poslanca Ing. Ľubomíra Trišča sa schválenie kompetencií starostu obce robiť
rozpočtové opatrenia prekladá na najbližšie zastupiteľstvo z dôvodu nepredloženia návrhu do
podkladov k zastupiteľstvu.
O 17. 35 hod. sa ospravedlňuje a odchádza z miestnosti poslanec Marek Pešta.
O 17. 40 hod. sa ospravedlňuje a odchádza z miestnosti poslanec Marián Giňa.
Bod č. 9 - Návrh VZN č. 81/2016 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov
informácií počas volebnej kampane na území obce Jarovnice
Mgr. Rastislav Zubaj informoval poslancov, že v podkladoch k zastupiteľstvu mali aj
návrh VZN č. 81 /2016 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas
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volebnej kampane na území obce Jarovnice. Pri týchto voľbách sme postupovali podľa
platného VZN 31/2002, ktoré bude zrušené týmto VZN č. 81/2016. Informačná tabuľa na
vyvesovanie sa zriadila pri obecnom úrade.
Poslanci VZN č. 81 /2016 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov
informácií počas volebnej kampane na území obce Jarovnice schválili.
ZA – 9 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 10- Návrh VZN obce Jarovnice č. 82/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých
hazardných hier na území obce Jarovnice.
Mgr. Rastislav Zubaj informoval poslancov, že v podkladoch k zastupiteľstvu mali aj
návrh VZN obce Jarovnice č. 82/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier
na území obce Jarovnice. K tomuto návrhu VZN neboli žiadne pripomienky.
Poslanci VZN obce Jarovnice č. 82/2016 o zákaze
hazardných hier na území obce Jarovnice schválili.

prevádzkovania niektorých

ZA – 9 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
Bod č. 11 - Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jarovniciach
Mgr. Rastislav Zubaj povedal, že podľa návrhu poslanca Ing. Ľubomíra Trišča bol
opäť do zastupiteľstva zaradený bod: návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
v Jarovniciach.
Návrh
rokovacieho
poriadku
dostali
poslanci
v materiáloch
k prechádzajúcemu zastupiteľstvu. Predchádzajúci rokovací poriadok je starý 13 rokov, preto
sa robí nový. K rokovaciemu poriadku boli dané tieto pripomienky: čl. 10 § 44 uznesenia OcZ
sa vyhotovujú najneskôr do 10 dní po zasadnutí..., § 16 bod 3 prerokovanie akéhokoľvek
bodu programu, v prípade že sú zriadené komisie, sa nemôže začať..., bod 5 §7 ...alebo
mimoriadne zvolané, doplniť § 52 Prijatím tohto rokovacieho poriadku sa ruší predošlý
rokovaní poriadok obecného zastupiteľstva v Jarovniciach.
Poslanci Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Jarovnice schválili.
ZA – 9 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
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Bod č. 12 - Delegovanie zástupcov obce Jarovnice do rady školy ZŠ Jarovnice 1 č. 192
Starosta obce informoval, že na žiadosť riaditeľa I. Základnej školy, Jarovnice 192
Mgr. Jozefa Bugnu o delegovanie zástupcov obce do rady školy ZŠ Jarovnice 192, delegoval
do Rady školy týchto poslancov: Dušan Ferko, Ladislav Bilý, Vladislav Kaleja, Marek Pešta.
Poslanci vzali túto informáciu na vedomie.
Bod č. 13 - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy číslo VSN0717201508 podľa § 289
ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych
predpisov
Mgr. Rastislav Zubaj informoval poslancov o návrhu zmluvy o budúcej zmluve so
spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. oprávnenou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV).
Starosta obce považuje za potrebné informovať poslancov o tomto návrhu, aj keď bol
oprávnený ju podpísať. Poslanec Ing. Ľubomír Trišč poznamenal, že mu v podkladoch chýba
samotná zmluva, ktorá mala byť súčasťou návrhu budúcej zmluvy. Od 1.1.2016 vstúpil do
platnosti nový zákon o odpadoch, do júna musí byť prijaté nové VZN o odpadoch, ktorá sa
pripravuje. Podľa neho musia mestá a obce od júla 2016 uviesť do praxe nový systém zberu a
triedenia odpadov, zameraný na striktné oddelenie zberu zmesového komunálneho odpadu
(KO) od zberu triedených zložiek komunálneho odpadu (plasty, papier, sklo, kovy...).
Náklady na zber a zneškodňovanie zmesového KO a triedený zber kuchynských a biologicky
rozložiteľných odpadov budú hradené z rozpočtov samospráv. Náklady na zber,
dotrieďovanie a recykláciu obalových a neobalových zložiek KO budú hradiť výrobcovia cez
Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Jednou s potencionálnych OZV je aj spoločnosť
ENVI-PAK, a.s., ktorá pôsobí na trhu už 20 rokov. Po prepočítaní, koľko stojí ročne triedenie
odpadu je to asi 10 000 Eur, čiže vďaka tejto zmluve môžeme túto sumu ušetriť. Odvoz
odpadu samozrejme stále bude na skládku spoločnosti Márius Pedersen. Zmluva s OZV musí
byť uzavretá do konca mesiaca jún 2016, v opačnom prípade bude obci OZV vylosovaná
a teda obec bude musieť s vylosovanou spoločnosťou podpísať zmluvu.
Poslanci po krátkej diskusii požiadali starostu obce, aby vyzval konateľku firmy prísť
na najbližšie zastupiteľstvo bližšie vysvetliť tento návrh.
Bod č. 14 – Obecné autá označené obecným erbom
Keďže navrhovateľ tohto bodu odišiel, starosta obce oznámil poslancom, že rieši
označenie erbom obce na hasičské autá. Pri tomto bode bola vyslovená nespokojnosť zo
strany poslancov so spoluprácou s dobrovoľnými hasičmi pri rôznych akciách, čiže nielen pri
požiari, ale aj v prípade povodne, čistení miestnych komunikácií, zatopených studní. Poslanci
vyslovili požiadavku, aby na najbližšie zastupiteľstvo boli pozvaní predseda a členovia DHZ
a vyjadrili sa k týmto výhradám voči nim. Poslanci vzali tieto informácie na vedomie.
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Bod č. 15 – Rôzne
A) Mgr. Rastislav Zubaj prečítal žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu v Jarovniciach
o odpustenie poplatku za komunálne odpady pre rok 2016.
Poslanci schválili Rímskokatolíckemu farskému úradu v Jarovniciach odpustenie
poplatku za komunálne odpady pre rok 2016.
ZA – 9 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
B) Mgr. Rastislav Zubaj prečítal žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Sv. Antona
Pustovníka Jarovnice 220 o finančnú pomoc pri oplotení pozemku v okolí rómskeho kostola
Panny Márie Fatimskej. Neustále výtržnosti, rozbíjanie okien, znečisťovanie kostola a okolia
kostola výkalmi, obíjanie kostola loptami, behanie po streche kostola, krik a rušenie
bohoslužieb vedie správcu farnosti k žiadosti o pomoc pri riešení situácie. V tejto časti je
oplotenie, ale je zničené, je potrebné ho opraviť. Stačí kúpiť materiál, pracovnú silu máme.
Takisto aj kamery sú.
Poslanci schválili Rímskokatolíckemu farskému úradu v Jarovniciach finančnú pomoc
na oplotenie pozemku v okolí rómskeho kostola Panny Márie Fatimskej, ktorý susedí
s obecným pozemkom.
ZA – 9 (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja,
Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák)
PROTI – 0
ZDRŽALI SA – 0
C) Mgr. Rastislav Zubaj prečítal žiadosť MUDr. Anny Čechovej, praktický lekár pre deti
a dorast, Jarovnice 112 o odchyt túlavých psov, ktorí sa vo svorkách pohybujú v blízkosti
ambulancie v osade a ohrozujú zdravotné sestry a pacientov.
Poslanci vzali túto žiadosť na vedomie.
D) Mgr. Rastislav Zubaj prečítal žiadosť Miroslava Sedláka, Jarovnice 234 o inštaláciu lampy
verejného osvetlenia pred domom č. 567. V rámci diskusie sa zistilo, že sú aj ďalšie miesta,
kde chýbajú lampy verejného osvetlenia a tak isto nesvieti osvetlenie. Starosta obce vyzval
poslancov, aby zistili, kde všade chýba osvetlenie a na najbližšom zastupiteľstve sa bude
riešiť tento stav.
E) Mgr. Rastislav Zubaj prečítal žiadosť Dr. Antona Mesároša, Jarovnice 221 o kladné
vybavenie jeho dvoch sťažností o oplotenie obecného pozemku zo všetkých strán, aby sa
zabránilo ničeniu jeho majetku.
Poslanci vzali túto žiadosť na vedomie.
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F) Poslanec Miroslav Sedlák sa spýtal, prečo ešte stále nie sú roznesené knihy Jarovnice
v premenách času a dejín do každej domácnosti. Ďalej predniesol požiadavku, aby boli
časopis roznášaný našimi občanmi, alebo zamestnancami OcÚ. Zároveň žiadal o informáciu,
v akom štádiu je riešenie trestného oznámenia týkajúceho sa vymoženia nákladov na vydanie
novej knihy. Mgr. Rastislav Zubaj informoval, že je to v stave riešenia našim právnym
zástupcom. Poslanec Miroslav Sedlák vyslovil požiadavku zlepšiť prístup ku kontajneru na
cintoríne v Jarovniciach, aby autá nechodili po tráve. Poslankyňa Kvetoslava Korineková
navrhla, aby sa riešila nejaká miestnosť pre mladých na stretávanie.
G) Poslankyňa Kvetoslava Korineková vyzvala nájomcov nájomných bytov, aby sa vyjadrili,
ako chcú riešiť situáciu s vysokými nedoplatkami a zároveň znovu navrhla zriadenie bytovej
komisie. V tom bez vyzvania vstúpil do rokovania starosta obce Bystrany zo svojím názorom,
že nie je možné nájomcov deložovať z bytov bez náhradného bývania. Po tomto sa rozpútala
búrlivá diskusia o tom, že nájomníci nie sú ochotní platiť z dôvodu, že tie kontajnerové byty
sú nekvalitné, zničené a výška nájmu je tomu neadekvátna. Taktiež mnohí nájomcovia
nemajú dostatočný príjem, pretože nedostávajú príspevok na bývanie. Na druhej strane
príspevok nedostávajú, pretože sú neplatiči. Dlhy, ktoré vznikli, nie sú jednorázová záležitosť,
ale je to dlhodobé neplatenie. Na poznámku starostu obce Bystrany, prepočítať výšku nájmu
podľa normy na plochu, odpovedal starosta obce Jarovnice, že výška nájmu sa prepočítala
podľa nákladov na ich výstavbu. Starosta obce Bystrany vysvetlil princíp osobitného príjemcu
ako to funguje v jeho obci. Starosta obce Jarovnice vysvetlil, že ak by pravidelne splácali, tak
príspevok dostanú a tiež problém je v tom, že mnohí nesúhlasili so sťahovaním formou
osobitného príjemcu. Starosta obce Bystrany poznamenal, že sa nemôže postupovať podľa
VZN, ktoré je nad rámec zákona a nie je možné len tak deložovať nájomcov. Čo sa týka
osobitného príjemcu, nájomcovia tvrdili, že s ním súhlasili, ale obec mala informáciu z úradu
práce, že odmietli súhlas. Vzhľad na nikam nevediacu diskusiu návrh poslankyne Kvetoslavy
Korinekovej na zriadenie bytovej komisie nebol prerokovaný a poslanci vyzvali starostu obce
Jarovnice, aby na najbližšie zastupiteľstvo pozval právneho zástupcu obce a ten vysvetlil
nájomcom ich situáciu a možnosti riešenia. Po tomto starosta obce zasadnutie zastupiteľstva
ukončil.
Bod č. 16 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a rokovanie
ukončil.
V Jarovniciach 21.3.2016
Zapisovateľ:
Beáta Dobrovičová
......................................
Overovatelia zápisnice: Kvetoslava Korineková
Dušan Kaleja

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

Florián Giňa
starosta obce
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