
1 

 

ZÁPISNICA 

z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa konalo dňa 

29. júna 2016 o 15:00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach 

 

Prítomní: 9 prítomných, 4 neprítomní, poslanci Marián Giňa, Mgr. Terézia Judová, František 

Tupta 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 9,  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 Ferka a Miroslava Sedláka. 

 

Bod  č. 2 – Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania 

 

 Do návrhovej komisie určil starosta obce  poslancov Ing. Ľubomíra Trišča, Ladislava 

Bilého a Vladislava Kaleju. Starosta obce prečítal program rokovania a mená navrhnutých 

členov do jednotlivých komisií. Starosta obce sa spýtal, či sú námietky k programu. 

Poslankyňa Kvetoslava Korineková navrhla doplniť bod spoločnosť Wi-Net - nájomná 

zmluva. Starosta obce povedal, že tento bod bude zaradený do bodu rôzne,  spýtal sa, či sú 

námietky k programu  a dal hlasovať. Členovia jednotlivých komisií a program rokovania boli 

jednohlasne schválené. 

 za – 9 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Vladislav Kaleja,  

Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav 

Sedlák), 

 proti – 0 poslancov, 

 zdržal sa – 0 poslancov. 

 

Bod č. 3 – Informovanie starostu obce 

 

 Starosta obce informoval poslancov ako pokračuje príprava akčného plánu na zvýšenie 

zamestnanosti na základe pomoci nového splnomocnenca pre málo rozvinuté okresy Antona 

Marcinčina, keďže okres Sabinov je jedným z týchto okresov. Starosta obce bol na stretnutí 

akčného tímu, na ktorom sa rozhodlo, že do plánu budú zahrnuté len obce a mestá, nie 

podnikatelia. Pre Jarovnice sa dáva do plánu zriadenie pekárne, betonárky a asfaltárne, 

kompostoviska a triedičky odpadov, riešenie kuchyne s jedálňou v MŠ. Majiteľmi betonárky a 

asfaltárne by mali byť PSK, mesto Sabinov, obec Jarovnice s väčšinovým podielom 

a súkromný podnikateľ istým percentom. Podľa nového zákona budú môcť mestá a obce 
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zadávať zákazky priamym zadaním, ak to bude podnik s takouto účasťou. To isté by malo byť 

pri pekárni, na ktorej účasť chce mať aj mesto Sabinov. Čo sa týka priestorov na jednotlivé 

podniky, ešte sa o tom bude rokovať a budú sa hľadať možnosti. Tento zámer je na štyri roky.  

 

 Poslanec Vladislav Kaleja informoval poslancov o tom, že keď bol so známymi 

v SINAY Bare, boli vyhodení. Starosta obce oznámil, že tento incident, čo sa týka jeho 

kompetencií, už rieši. S podnikateľom Kristiánom Gajdošom bola bývalým starostom obce 

uzatvorená zmluva o nájme na 20 rokov s bodom, že v prípade výpovede nájmu zo strany 

obce má podnikateľ  nárok na odstupné vo výške 1 200 000,- Sk. Takže jedno z riešení je aj 

zvýšenie nájmu.  

  

Bod č. 4 – Nájomné byty – informovanie a prideľovanie bytov 

 

 Pracovníčka OcÚ Jakubeková informovala poslancov o výške dlhov na nájomných 

bytoch v písomnej forme. Zároveň oznámila, že všetky byty, ktoré mali byť uvoľnené 

k 31.5.2016 sú odovzdané.  Nájomcovia, ktorým bolo schválené predĺženie nájmu 

s podmienkou, majú uzatvorené splátkové kalendáre. Žiadateľka o pridelenie nájomného bytu 

p. Emília Peštová, Jarovnice 406, ktorej bolo schválené pridelenie bytu dňa 1.6.2016 tento 

pridelený byt odmietla. 

  

 Pracovníčka Jakubeková prečítala žiadosť o odstúpenie od nájomnej zmluvy nájomcu 

bytu č. 6 v BD 543 Ivana Duždu, Jarovnice 543 k 30.6.2016 a žiadosť o pridelenie bytu v BD 

543 Martina Siváka, Jarovnice 113. 

 za – 9 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Vladislav Kaleja,  

Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav 

Sedlák), 

 proti – 0 poslancov, 

 zdržal sa – 0 poslancov. 

 Pracovníčka OcÚ Jakubeková ďalej informovala poslancov, že momentálne je 

voľných sedem bytov v BD 563 a 564, a to: Byt č. 4/263,  č. 6/563, č. 16/563, č. 5/564, 

č.6/564, č.17/564 a  č.18/564. Zároveň prečítala mená žiadateľov o pridelenie bytu v bytových 

domoch 563 a 564: Bilý Patrik, Jarovnice 365, Rakašová Renáta, Jarovnice 308, Kaleja 

Milan, Jarovnice 387, Peštová Emília, Jarovnice 406 (bolo schválené ale odmietla), Popušová 

Silvia, Jarovnice 298 – už ma zmluvu od 19.1.2016, Červeňáková Irena, Jarovnice 551, Bilý 

Marek, Jarovnice 389, Helena Siváková, Jarovnice 558, Jaroslav Kaleja, Jarovnice 543, 

Martin Sivák, Jarovnice 113, Alena Bandyová, Jarovnice 460, Milan Kukurica, Jarovnice 

362, Tomáš Bolvan, Jarovnice 546, Klaudia Kalejová, Jarovnice 524, Emília Bilá, Jarovnice 

388, Dušan Červeňák, Jarovnice 0, Martin Červeňák, Jarovnice 0, Tomáš Kukurica, Jarovnice 

364, Andrej Červeňák, Jarovnice 393, Dezider Červeňák, Jarovnice 393, Martin Červeňák, 

Jarovnice 471, Michaela Červeňáková, Jarovnice 45, Jana Bilá, Jarovnice 403, Adam Popuša, 

Jarovnice 358, Júlia Popušová, Jarovnice 358, Erika Kukuricová, Jarovnice 347, Jitka 

Bolvanová,  Jarovnice 564, Monika Januvová, Jarovnice 368, Marek Bilý, Jarovnice 389, 

Jitka Kopková, Jarovnice 371, Alena Červeňáková, Jarovnice 321,  Lucia Bilá, Jarovnice 106, 

Július Ferko, Jarovnice 378 (ako náhradník), Monika Ferková, Jarovnice 419 (ako 
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náhradníčka), Januvová Marta, Jarovnice 563, Popuša Peter, Jarovnice 358, Popušová Lenka, 

Jarovnice, Kaleja Lukáš, Jarovnice 465, Kalejová Božena, Jarovnice 465, Popuša Jozef, 

Jarovnice 411, Bolvanová Renáta, Jarovnice 380, Kalejová Jana, Jarovnice 360, Sivák Peter, 

Jarovnice 558, Červeňák Peter, Jarovnice 321, Kalejová Jana, Jarovnice 421, Červeňáková 

Nataša, Jarovnice 393, Červeňák Dušan, Jarovnice 543, Červeňák Ján, Jarovnice 420, 

Červeňáková Klára, Jarovnice 299, Červeňáková Jana, Jarovnice 299, Sivák Martin, 

Jarovnice 113, Červeňáková Milada, Jarovnice 394, Bolvanová Mária, Jarovnice 479, 

Lacková Anna, Jarovnice 315, Červeňák Juraj, Jarovnice 333,  Kaleja Milan, Jarovnice 387, 

Bilá Jozefína, Jarovnice 335, Kaleja Róbert, Jarovnice 468,  Bilá Júlia, Jarovnice 365, Kaleja 

Pavol, Jarovnice 465. 

 

O 15:45 sa ospravedlnil a odišiel z rokovania poslanec Vladislav Kaleja. 

O 15:55 starosta vyhlásil trojminútovú prestávku. 

 

Poslanci po porade schválili pridelenie siedmych voľných bytov v BD 563 a 564, a to: Byt č. 

4/263,  č. 6/563, č. 16/563, č. 5/564, č.6/564, č.17/564 a  č.18/564 okrem dvoch náhradníkov, 

ktorým už bolo schválené pridelenie bytu týmto žiadateľom: Klaudia Kalejová, Jarovnice 

524, Kalejová Jana, Jarovnice 360, Kalejová Jana, Jarovnice 421, Dušan Červeňák, Jarovnice 

543 a Ján Červeňák, Jarovnice 420.  

 za – 8 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Dušan Kaleja, 

Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák), 

 proti – 0 poslancov, 

 zdržal sa – 0 poslancov. 

Poslanci v prípade uvoľnenia bytov v bytových domoch 563 a 564 schválili za náhradníkov 

týchto žiadateľov: Bolvanová Mária, Jarovnice 479 a Soňa Kalejová, Jarovnice 392.  

 za – 8 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Dušan Kaleja, 

Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák), 

 proti – 0 poslancov, 

 zdržal sa – 0 poslancov. 

 

 Peter Kaleja Januv, Jarovnice 185 predniesol svoju písomnú žiadosť o odkúpenie 

obecného pozemku LV 191, parcela č. 95, k. ú. Jarovnice o výmere 788 na prístupovú cestu 

k rodinnému domu a Peter Kaleja, Jarovnice 568 svoju ústnu žiadosť o odkúpenie parcely č. 

105 a 107, LV 191, k. ú. Jarovnice. Po prednesení žiadosti sa rozpútala krátka diskusia. 

Poslanec Ing. Ľubomír Trišč navrhol, že je potrebné najprv zistiť podľa územného plánu, čo 

obec plánuje robiť s týmito pozemkami, a či ich je možné predať a až potom bude zaujaté 

stanovisko. Poslanci s týmto návrhom súhlasili a tieto žiadosti vzali na vedomie. 

Bod č. 5 – Kontrola plnení uznesení zo 14. zasadnutia OcZ 

 

 Kontrolór obce Ing. Anton Trišč informoval poslancov, že z minulých zasadnutí ostali 

neúplne splnené 2 uznesenia a to uznesenie č.127 – zámena pozemkov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a realizácia oplotenia na novej hranici, bola podpísaná zámenná zmluva, 

vytýčenie hranice, zápis do katastra, realizácia oplotenia ešte neprebehla  a č. 168 – pomoc s 

opravou oplotenia pozemku v okolí rómskeho kostola, ktorý susedí s obecným pozemkom. 
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 Zo 14. riadneho zastupiteľstva bolo splnených 9 uznesení, nesplnené boli 2 uznesenia: 

č.155 – vypracovanie znaleckého posudku na odkúpenie rozostavaného bytového domu a 

č.168 – zariadenie kancelárie kontrolóra obce a čiastočne splnené boli 2 uznesenia: č. 157 - 

prijatie úveru vo výške 169 200 EUR - zatiaľ bol predschválený, ale ešte nebola  podpísaná 

úverová zmluva, až po realizácii verejného obstarávania, č.160 – použitie rezervného fondu - 

použité iba v niektorých bodoch, v ostatných plnenie neprebehlo. K uzneseniu č. 155/2016 

starosta obce informoval poslancov, že znalecký posudok zatiaľ nedal vypracovať z dôvodu, 

že firma KRYPTON bude vypracovávať znalecký posudok, pretože chce túto budovu predať 

inému investorovi. K uzneseniu č. 168/2016 oznámil, že sa pripravuje nová kancelária pre 

hlavného kontrolóra obce. 

Poslanci kontrolu plnenia uznesení zo 14. riadneho zastupiteľstva vzali na vedomie. 

 

Bod č. 6 – Správa o výsledkoch ukončenej kontroly 

 

 Hlavný kontrolór obce Ing. Anton Trišč informoval poslancov, že  súčasťou 

podkladov k zastupiteľstvu bola v písomnej forme aj správa o výsledkoch ukončených kontrol 

k dátumu 23.6.2016. Z tohto dôvodu nečítal celú správu, len ju stručne zhrnul. K uvedenému 

termínu boli od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva ukončené tri kontroly. 

V kontrolovanom subjekte Obecný úrad Jarovnice boli ukončené dve kontroly, v rozpočtovej 

organizácii ZŠ s MŠ Jarovnice bola ukončená jedna  finančná kontrola. 

  Na Obecnom úrade Jarovnice bolo kontrolované čerpanie výdavkov vybraných 

položiek rozpočtu obce, kontrola investičnej akcie rekonštrukcie domu smútku 

a v rozpočtovej organizácii bola vykonaná kontrola použitia finančných prostriedkov centra 

voľného času pri ZŠ s MŠ.  

 Čo sa týka kontroly čerpania výdavkov vybraných položiek rozpočtu jedným 

z navrhovaných opatrení je, že v prípade, že na rozpočtovanej položke nie je krytie, tak 

finančnú operáciu je potrebné pozastaviť. Pri kontrole použitia prostriedkov centra voľného 

času pri ZŠ s MŠ neboli zistené nedostatky. Pri kontrole investičnej akcie rekonštrukcie domu 

smútku zistil rozpočtovaných 39 000 Eur, z ktorých bolo skutočne čerpaných 38 568,87 Eur. 

Po ukončení rekonštrukcie bolo interným dokladom vykonané zaradenie do majetku obce 

v celej sume. Okrem toho bolo z bežného rozpočtu na prevádzku domu smútku čerpaných 

1 355,48 Eur, išlo o úhrady faktúr za elektrickú energiu a drobné prevádzkové nákupy ako 

napr. kľúče, koberec... . Realizácia celej rekonštrukcie prebiehala bez stavebného povolenia 

alebo ohlásenia, keďže išlo o bežné opravy bez zmeny pôdorysných rozmerov stavby a bez 

zásahu do nosných konštrukcií. Na rekonštrukciu bol nakupovaný stavebný materiál priamo 

obcou a stavebné práce boli realizované spoločnosťou KATI - Katarína Marinicová na 

základe rámcovej zmluvy na vykonávanie stavebných prác zo dňa 4.2.2015. Konkrétne práce 

ani termín dodania nebol upresnený písomnou zmluvou ani objednávkou, ale požiadavky na 

práce boli zadávané objednávateľom priebežne podľa postupu prác ústnou formou. Dodávka 

kotla, radiátorov a rozvodov kúrenia bola realizovaná spoločnosťou Pardo, s. r. o., montáž 

plastových okien a dverí bola realizovaná firmou HESTA, s. r. o. ako výsledok verejného 

obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý platil 

v čase obstarávania. Nakoniec bola na základe objednávky bez presnej špecifikácie objednaná 
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dodávka a montáž katafalku od firmy KATI - Katarína Marinicová na základe uzatvorenej 

rámcovej zmluvy.  Cena katafalku bola 7 800 Eur. V priloženom súpise vykonaných prác sa 

uvádza hlavne betónový základ, oceľová výstuž, murivo z tvárnic, obklady z prírodného 

kameňa, dosky z indickej žuly a pod. Dodávky stavebného materiálu boli formou objednávok 

realizované cez stavebniny STAV-MAJO, spol. s r. o. priebežne na základe dodacích listov, 

ktoré boli neskôr súhrne priložené k faktúram. Stavebné práce boli súhrne vyfakturované 

v celkovej sume 11 542 EUR, kde boli uvedené len práce bez dodávok materiálov. Na 

základe výsledkov kontrol boli navrhnuté odporúčania na odstránenie nedostatkov, ktoré sú 

uvedené v správe kontrolóra. 

 Poslanci správu o výsledkoch ukončených kontrol vzali na vedomie. 

 

Bod č. 7 – Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

2016 

 

 Hlavný kontrolór obce Ing. Anton Trišč informoval poslancov, že  súčasťou 

podkladov k zastupiteľstvu bol v písomnej forme aj plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na 2. polrok 2016.  

 

Poslanci plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016 schválili.  

 za – 8 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Dušan Kaleja, 

Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák), 

 proti – 0 poslancov, 

 zdržal sa – 0 poslancov. 

 

Bod č. 8 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Anton Trišč informoval poslancov, že  súčasťou 

podkladov k zastupiteľstvu bolo v písomnej forme stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Jarovnice k  návrhu záverečného účtu za rok  2015. Zdôraznil, že kontroloval hlavne 

dodržanie zákonných vecí spojených so zostavovaním záverečného účtu a tieto boli splnené. 

 

 Poslanci stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok  2015 vzali 

na vedomie. 

 

Bod č. 9 – Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015 

 

 Starosta obce informoval poslancov, že  súčasťou podkladov k zastupiteľstvu bola 

v písomnej forme správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015. Spýtal sa, či 

poslanci majú k správe ešte nejaké otázky.  

  

 Poslanci správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015 vzali na 

vedomie. 

 



6 

 

 

Bod č. 10 – Schválenie záverečného účtu obce Jarovnice za rok 2015 

  

 Pracovníčka Dobrovičová informovala poslancov, že v podkladoch k zastupiteľstvu 

bol predložený záverečný účet obce Jarovnice za rok 2015, celkové hospodárenie bolo stručne 

zhrnuté v tabuľke na strane 10 a prebytok hospodárenia obce vo výške 55 487,10 € sa 

odporúča previesť do rezervného fondu.  

  

 Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

55 487,10 EUR. 

 za – 8 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Dušan Kaleja, 

Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák), 

 proti – 0 poslancov, 

 zdržal sa – 0 poslancov. 

 

Bod č. 11 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 

 

 Pracovníčka Dobrovičová informovala poslancov, že rozpočtové opatrenie č. 5/2016 

bolo schválené starostom obce na základe jeho kompetencie a išlo o prekročenie príjmov v 

celkovej sume 683,73 €, povolené prekročenie výdavkov v celkovej sume 683,73 €  a presun 

rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky, a to v celkovej výške 5 700,- Eur. Zmeny rozpočtu v príjmovej 

časti boli: navýšenie bežných vlastných príjmov a príjmov zo ŠR na základe oznámenia z MV 

SR. Zmeny vo výdajovej časti rozpočtu boli navýšenie výdavkov podľa navýšenia príjmov a 

presuny medzi položkami v rámci programu kultúra a verejné osvetlenie.  

 

 Poslanci rozpočtové opatrenie č. 5/2016 vzali na vedomie. 

 

Bod č. 12 – Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 

 

 Pracovníčka Dobrovičová oboznámila poslancov s návrhom na zmenu rozpočtu: 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to v príjmovej časti celkové 

zvýšenie a zníženie vo výške 15 000,- € a vo výdavkovej časti celkové zvýšenie a zníženie vo 

výške 34 800,- €. Zmeny rozpočtu v príjmovej časti sú: preúčtovanie dotácie poskytnutej v 

roku 2014 zo ŠR na dvojdom z kapitálovej časti do finančnej časti.  Zmeny vo výdavkovej 

časti sú: preúčtovanie dotácie  zo ŠR na dvojdom z kapitálov na položku vrátky z dôvodu ich 

vrátenia do ŠR, preúčtovanie prostriedkov na búracie práce - Spišakovec do kapitálov a 

presun  prostriedkov, ktoré boli dobeh z roku 2015 z projektu sociálna inklúzia na školenie 

vodičov referentov pre zamestnancov, ktorí používajú služobné motorové vozidlá, na 

reprezentačné výdavky - správa obce a na výdavky na údržbu obecných bytových domov.    

  

 Poslanci rozpočtové opatrenie č. 6/2016 schválili. 
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 za – 8 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Dušan Kaleja, 

Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák), 

 proti – 0 poslancov, 

 zdržal sa – 0 poslancov. 

 

Bod č. 13 – VZN č. 83/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Jarovnice 

 

 Pracovníčka Beáta Dobrovičová informovala poslancov, že súčasťou podkladov 

k zastupiteľstvu bol návrh VZN č. 83/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Jarovnice. Toto VZN je potrebné prijať kvôli zmenám 

v zákone o odpadoch. Oznámila, že chyba, ktorá nastala v úvode VZN pri číslovaní strán je 

už opravená. Starosta obce sa spýtal, či poslanci k tomuto VZN majú nejaké pripomienky. 

Poslanci k návrhu VZN nemali pripomienky. Pripomienky boli k samotnému dodržiavaniu 

ukladania odpadu zo strany nedisciplinovaných občanov, hlavne k využívaniu cintorína ako 

skládky odpadu.  Riešenie platenia poplatkov za odpad od podnikateľov na území obce. 

Starosta obce informoval poslancov, že prebieha vyjednávanie so spoločnosťou Marius 

Pedersen, ohľadom ceny za odvoz odpadu.  

 

 Poslanci VZN č. 83/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Jarovnice schválili. 

 za – 8 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Dušan Kaleja, 

Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák), 

 proti – 0 poslancov, 

 zdržal sa – 0 poslancov. 

 

Bod č. 14 – Rôzne 

 

A) Poslankyňa Korineková upozornila na neoprávnený odber elektrickej energie v spoločných 

priestoroch v bytovom dome 542 spoločnosťou poskytujúcou internetové služby Wi-net BJ 

Raslavice, na základe nájomnej zmluvy, ktorá údajne neexistuje. Starosta obce oznámil, že 

toto je už v riešení a je dohodnuté, že  poplatok za nájom bude spätne uhradený.   

 

B) Starosta obce prečítal žiadosť spoločnosti ACEM s.r.o., Soľnobanská 11809/A,  Prešov 

o prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome Jarovnice. Jedná sa o priestory kuchyne 

a okolitých miestností. Kuchyňu chcú využívať na prípravu rôznych spoločenských udalostí 

spolu s okolitými miestnosťami za účelom skladových priestorov.  

 

Poslanci po krátkej diskusii túto žiadosť neschválili. 

 za – 0 poslancov  

 proti – 8 poslancov (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Dušan Kaleja, 

Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák), 

 zdržal sa – 0 poslancov. 
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C) Starosta obce predniesol poslancom žiadosť spoločnosti Magnolia, s.r.o., Čapajevova 

3/13456, Prešov o prenájom pozemku za účelom otvorenia prevádzky výroby a predaja 

zmrzliny v obci Jarovnice na obecnom pozemku LV 959, parcela C 74, k. ú. Jarovnice 

a nebytových priestorov prístavba - vývarovňa. Predávať sa bude v priestoroch stánku 

o rozmeroch 25 m2 s názvom Talianska zmrzlina. 

 

 Poslanci zámer prenájmu pozemku LV 959, parcela C 74, k. ú. Jarovnice 

a nebytových priestorov pre spoločnosť Magnolia, s.r.o., Čapajevova 3/13456, Prešov 

schválili. 

 za – 8 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Dušan Kaleja, 

Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák), 

 proti – 0 poslancov, 

 zdržal sa – 0 poslancov. 

D) Starosta obce predniesol návrh na schválenie sobášnych dní a to streda v čase 8:30 hod. – 

16:30 hod. a sobota v čase od 11:00 hod – 14:00 hod. Sobáše mimo týchto schválených 

sobášnych dní budú spoplatňované v zmysle zákona o správnych poplatkoch. 

 za – 8 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Dušan Kaleja, 

Kvetoslava Korineková, Marek Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák), 

 proti – 0 poslancov, 

 zdržal sa – 0 poslancov. 

 

E)  Starosta obce predniesol žiadosť občianskeho združenia POMOŹIN – POMOC 

o príspevok 1 000,- Eur na futbalový turnaj. Zároveň oznámil, že táto žiadosť je 

bezpredmetná z dôvodu, že tento rok organizuje futbalový turnaj obec pod záštitou starostu 

obce.  

 Poslanci túto žiadosť vzali na vedomie. 

 

Bod č. 15 - Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a rokovanie 

ukončil. 

 

V Jarovniciach 7. 7. 2016 

 

Zapisovateľ:                    Beáta Dobrovičová       ...................................... 

 

Overovatelia zápisnice:   Dušan Ferko                 ....................................... 

 

        Miroslav Sedlák           ........................................           

                      

   

  Florián Giňa 

  starosta obce 


