ZÁPISNICA
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa konalo dňa
29. septembra 2016 o 13:00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach
Prítomní: 9 prítomných, 3 neprítomní, poslanci Marek Pešta, 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 – Nástup náhradníka do funkcie poslanca OcZ v Jarovniciach
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že na základe žiadosti zo dňa 08.08.2016 sa
vzdal svojho mandátu poslanca OcZ Marián Giňa v Jarovniciach, čím v zmysle § 25 ods. 2
písm. c) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov došlo
k zániku mandátu poslanca vo volebnom obvode č. 2. V zmysle zákona nastupuje za
poslanca OZ ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode
č. 2 v súlade s výsledkami volieb do obecného zastupiteľstva zo dňa 15.11.2014 s počtom
284 platných hlasov a to Marián Červenák. Marián Červeňák súhlasil s prijatím mandátu na
uprázdnené miesto poslanca OcZ v Jarovniciach.
Poslanci túto informáciu vzali na vedomie.
Starosta obce vyzval Mariána Červeňáka, aby zložil sľub poslanca OcZ
v Jarovniciach. Po zložení sľubu odovzdal starosta obce Florián Giňa Mariánovi Červeňákovi
osvedčenie, že sa stal poslancom.

Bod č. 2 – 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 Miroslava Sedláka a Dušana Kaleju.

Bod č. 3 – Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
Do návrhovej komisie určil starosta obce poslancov Ing. Ľubomíra Trišča, Ladislava
Bilého a Mariána Červeňáka. 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.
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 za – 9 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing. Ľubomír Trišč,
Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
Bod č. 4 – Informovanie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov, už sa menia tie dva byty po vyhorení v bytovom
dome 563.
Ďalej informoval, že čo sa týka 18 b.j. domu prepracovaného na 24 b.j. sa investorovi
nepodarilo predať rozostavanú stavbu, preto to chce predať nám. Teraz sa hľadá riešenie,
máme totiž informácie, že sa chystá zmena zákona, podľa ktorej nebude možné čerpať
prostriedky zo ŠFRB na stavby vystavané developerským spôsobom a to na podnet Úradu pre
verejné obstarávanie. Aj keď je uznesenie, podľa ktorého sa má robiť znalecký posudok, lebo
stavba je rozkradnutá, musia najprv prednosta obce a hlavný kontrolór zistiť aktuálny právny
stav a možnosti riešenia, potom bude starosta obce informovať poslancov a tí rozhodnú ako
ďalej postupovať.
Starosta obce informoval, že sa začalo pracovať na oplotení pozemku v okolí
rómskeho kostola, ktorý susedí s obecným pozemkom. Oprava bude realizovaná
svojpomocne, nakúpi sa len materiál, pracovná sila bude z aktivačnej činnosti. Rozhodol tak
kvôli tomu, že ponuka firmy, ktorá by mohla realizovať túto opravu, bola cca 15 000,- Eur.
O 13:30 hod. prišla na zasadnutie OcZ a ospravedlnila sa za meškanie pani poslankyňa Mgr.
Terézia Judová.
Starosta oznámil, že čo sa týka projektov, pripravujeme nadstavbu ZŠ s MŠ, kvôli
zväčšeniu kapacity MŠ. Ďalej stále beží výzva na zriadenie komunitných centier. Mohli by
sme do tohto projektu ísť, problém je v nájdení pozemku, kde by mohlo byť KC vystavané.
V rozpočte sú vyčlenené prostriedky na nákup pozemkov, pracuje sa na vysporiadaní
pozemkov, aby boli pripravené na individuálnu bytovú výstavbu.
Tak isto sa pripravuje zámer, že obec Jarovnice bude mať štatút mesta. Na otázku, čo
to prinesie obci, starosta obce odpovedal, že budú navýšené podielové dane o cca 1,2 mil.,
výška správnych poplatkov sa nezmení, ostatné poplatky a dane budú závisieť od rozhodnutia
poslancov.

Bod č. 5 – Kontrola plnení uznesení z 15. zasadnutia OcZ
Kontrolór obce Ing. Anton Trišč informoval poslancov, že z minulých zasadnutí ostali
neúplne splnené 3 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, č. 168 – pomoc s
opravou oplotenia pozemku v okolí rómskeho kostola, ktorý susedí s obecným pozemkom –
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zatiaľ nezrealizované a č.155 – vypracovanie znaleckého posudku na odkúpenie
rozostavaného bytového domu – zatiaľ nezrealizované.
Z 15. riadneho zastupiteľstva bolo splnených 9 uznesení, nesplnené nebolo žiadne
uznesenie.
Poslanci kontrolu plnenia uznesení zo 14. riadneho zastupiteľstva vzali na vedomie.

Bod č. 6 – Správa 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
k dátumu 22.9.2016. Z tohto dôvodu nečítal celú správu, len ju stručne zhrnul. K uvedenému
termínu bolo od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva ukončených osem kontrol.
V kontrolovanom subjekte OcÚ Jarovnice boli ukončené tri kontroly, v rozpočtovej
organizácii ZŠ s MŠ Jarovnice boli ukončené dve kontroly, v rozpočtovej organizácii ZŠ
Jarovnice 192 ukončená jedna kontrola a v príspevkovej organizácii Obecná knižnica
Jarovnice boli ukončené dve kontroly.
V prvej fáze bola vo všetkých organizáciách vykonaná kontrola splnenia opatrení na
odstránenie nedostatkov pri kontrolách vykonaných v roku 2015 a kontrola vedenia hotovosti
pokladní obecného úradu. V druhej fáze bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti
na 2. polrok kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly podľa nového zákona č.
357/2015 o finančnej kontrole a audite od začiatku roka 2016 vo všetkých organizáciách
okrem ZŠ 192, kde je kontrola tiež naplánovaná, ale ešte nebola ukončená.
Na základe výsledkov kontrol boli navrhnuté odporúčania na odstránenie
nedostatkov, ktoré sú uvedené v správe kontrolóra.
Pani poslankyňa Kvetoslava Korineková sa spýtala starostu obce, prečo nie je aktuálny
štatút obce, a či je už vydaný pracovný a organizačný poriadok obce. Na čo dostala odpoveď,
že na štatúte obce sa pracuje a pracovný a organizačný poriadok je vydaný, iba nebol
predložený hlavnému kontrolórovi obce. Poslanec Ing. Ľubomír Trišč upozornil na stále
pretrvávajúci problém so zverejňovaním. Mgr. Rastislav Zubaj odpovedal, že tento problém
sa rieši.
Poslanci správu o výsledkoch ukončených kontrol vzali na vedomie.

Bod č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 7/2016, 8/2016, 9/2016
Pracovníčka Dobrovičová informovala poslancov, že súčasťou podkladov
k zastupiteľstvu sú rozpočtové opatrenie č. 7/2016, 8/2016 a 9/2016 schválené starostom obce
na základe jeho kompetencií alebo kompetencií nej ako rozpočtárky t. j. úprava prostriedkov
zo ŠR a presuny medzi podpoložkami a analytikami v rámci programov.
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 bolo viazanie príjmov v celkovej sume 30,56 €,
viazanie výdavkov v celkovej sume 50,36 € a presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to v príjmovej
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časti v celkovej výške 58 731,35 Eur a výdavkovej časti v celkovej výške 6 666,36 Eur.
Dôvodová správa k zmenám rozpočtu: Zmeny rozpočtu v príjmovej časti sú: poníženie
bežných príjmov z dôvodu zníženia dotácie na výdavky spojené s voľbami do NR SR 2016 a
preúčtovanie príjmov §50j medzi analytikami. Zmeny vo výdavkovej časti sú: presun
rozpočtovaných prostriedkov v programe voľby a ich zníženie na základe vyúčtovania
výdavkov, zníženie rozpočtu ZŠ s MŠ a vrátenie nevyčerpaného príspevku na školu v prírode,
presun medzi položkami v rámci kompetencie starostu obce v programoch nakladanie s
odpadovými vodami, zásobovanie vodou, monitorovací a kamerový systém, ochrana prírody
a výstavba.
Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 bolo presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to vo
výdavkovej časti celkové zvýšenie a zníženie vo výške 7 330,00 €. Dôvodová správa k
zmenám rozpočtu: Zmeny rozpočtu v príjmovej časti nie sú. Zmeny vo výdavkovej časti sú:
presun rozpočtovaných bežných príjmov v rámci schváleného rozpočtu v programe ochrana
pred požiarmi a kapitálových prostriedkov v programe správa obce - rutinná údržba v rámci
kompetencie starostu obce.
Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 bolo povolené prekročenie príjmov v celkovej sume 3
191 €, a presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa
nemenia celkové výdavky, a to v celkovej výške 7 430 Eur. Dôvodová správa k zmenám
rozpočtu: Zmeny rozpočtu v príjmovej časti sú: navýšenie nenormatívnych finančných
prostriedkov v programe školstvo a to príspevok na učebnice prvouky a odchodné pre ZŠ a
ZŠ s MŠ. Zmeny vo výdavkovej časti sú: presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu v programe ochrana pred požiarmi, bývanie a občianska vybavenosť a
správa obce rutinná údržba a všeobecné služby a to presun medzi položkami v rámci
kompetencie starostu obce.
Poslanci rozpočtové opatrenie č. 7/2016, 8/2016, 9/2016 vzali na vedomie.

Bod č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 10/2016 a čerpanie rezervného fondu
Pracovníčka Dobrovičová oboznámila poslancov s návrhom na zmenu
rozpočtu: Rozpočtové opatrenie č. 10/2016 povolené prekročenie príjmov a výdavkov v
celkovej sume 2 886,- € a presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to vo výdavkovej časti
celkové zvýšenie a zníženie vo výške 100 356 ,- €. Dôvodová správa k zmenám rozpočtu:
Zmeny rozpočtu v príjmovej časti sú: vrátka DPH za projekt Bachureň - chodníky. Zmeny vo
výdavkovej časti sú: použitie vrátky DPH na PH a SR a strategický dokument, presun medzi
položkami schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky a to v
programoch uloženie odpadu, zásobovanie vodou (oprava a údržba na studni), nakladanie s
odpadovými vodami, rozvoj obcí - aktivačná činnosť, správa obecného úradu, bývanie a
občianska vybavenosť, správa DS, územný plán obce a splátky úverov. Zároveň upozornila
poslancov na potrebnú opravu kódu zdroja z 111 na 131E na základe oznámenia
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktoré došlo 28.9.2016 a chybu v položkách špeciálne
služby má byť – 8 000,- € a konkurzy a súťaže má byť -5 000,- €.
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Starosta obce, v súvislosti so zmenou rozpočtu, upozornil na potrebu navýšiť položku
všeobecné služby o 20 000,- Eur, z dôvodu akútnej potreby vykonať deratizáciu a dezinsekciu
v celej osade Jarovnice. Po tejto informácií sa rozpútala diskusia o tom, že je potrebná
deratizácia a dezinsekcia, pretože sa veľmi rozmnožili šváby, ploštice a potkany. Poslankyňa
Mgr. Terézia Judová sa spýtala, aké preventívne opatrenia sa príjmu. Prednosta obce Mgr.
Rastislav Zubaj informoval, že deratizácia a dezinsekcia, aby bola účinná, musí byť robená
celoplošne a u všetkých obyvateľov naraz, aby sa šváby, ploštice a potkany neprenášali.
Samozrejme občania budú o čase vykonávania deratizácie a dezinsekcie informovaní.
Poslanci rozpočtové opatrenie č. 10/2016 s úpravami t.j. oprava kódu zdroja, oprava
v položkách špeciálne služby má byť – 8 000,- € a konkurzy a súťaže má byť -5 000,- €
a navýšenie položky výnosu dane z príjmov o 20 000,- Eur a položky všeobecné služby
o 20 000,- Eur jednohlasne schválili.
 za – 10 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing.
Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
Pracovníčka Dobrovičová informovala poslancov, že kvôli zmenám rozpočtu
v kapitálovej časti s kódom zdroja 46 (iné zdroje - rezervný fond) je potrebné schváliť
čerpanie rezervného fondu a to: použitie rezervného fondu vo výške 6 500,- Eur na realizáciu
Územného plánu Obce Jarovnice, použitie rezervného fondu vo výške 10 031,- Eur na
realizáciu projektu – Rozšírenie kanalizácie – ČOV, použitie rezervného fondu vo výške
27 500,- Eur na realizáciu projektu – Rozšírenie kanalizácie a vodovodu.
Poslanci po krátkej diskusii čerpanie rezervného fondu schválili.
 za – 10 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing.
Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.

Bod č. 8 – Rôzne
A) Mgr. Rastislav Zubaj prečítal, žiadosť o odkúpenie pozemku Petra Kaleju Januva, bytom
Jarovnice 185. Žiadateľ chce odkúpiť obecný pozemok vedený na LV č. 191, p.č. 95, k.ú.
Jarovnice vo výmere 788 m a zdôvodňuje to tým, že všetky prípojky vedúce k jeho domu
(elektrina a plyn) idú cez tento pozemok, a že ho využíva ako prístupovú cestu k svojmu
domu. Ponúka 3,- € za 1 m2, čiže spolu je to 2 364,- €. Starosta obce reagoval na túto žiadosť
tým, že nie je možné odpredať celý obecný pozemok, len jeho časť, ktorá musí byť zameraná
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geodetom, a to z dôvodu, že je potrebné nechať prístupovú cestu k Základnej škole, Jarovnice
192. Poslanci sa si pozreli katastrálnu mapu pozemku, vypočuli argumenty pána starostu
a žiadateľa.
Poslanci schválili zámer predaja časti obecného pozemku LV 191 parcela C 95 k. ú.
Jarovnice podmienený vypracovaním geometrického plánu.


za – 10 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing.
Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
B) Pracovníčka OcÚ Jakubeková informovala poslancov o platení nájmu v BD 563 a 564:
všetci nájomníci, ktorí majú dlhy boli vyzvaní. S nájomcami z 12BJ bolo stretnutie, na
ktorom nájomcovia súhlasili s uzavretím dohôd o splátkach. Z tohto stretnutia bol
vyhotovený zápis.
C) Pracovníčka OcÚ Jakubeková informovala, že podali žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy z dôvodu skončenia jej platnosti k 31.10.2016 nájomcovia bytového domu č. 542:
Kostolníková Ľudmila, Gaborová Marta, Tupta Maroš, Tupta Ľubomír, žiadosť o predĺženie
nájomnej zmluvy z dôvodu skončenia platnosti k 1.11.2016 podal Ing. Anton Mudrák,
nájomca bytového domu č. 542, ďalej podal žiadosť o predĺženie nájmu do 30.9.2017 pán
Marciňák, ktorému končí nájom 31.12.2016. Všetci nájomcovia nemajú dlhy na nájomnom.
Poslanci predlženie nájmu nájomcom schválili.
 za – 10 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing.
Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
D) Pracovníčka Ocú Jakubeková informovala poslancov, že v bytovom dome č. 543 končia
nájomné zmluvy k 31.10.2016 a podali žiadosť o obnovu nájmu títo nájomcovia: František
Kaleja, Dušan Giňa, Dušan Červeňák, Miroslav Giňa, Pavel Giňa, Milan Giňa, Martin Giňa,
Pavel Červeňák, Eva Bilá, Ivan Giňa, Tibor Husár. Títo nájomcovia nemajú dlh na
nájomnom.
Poslanci predlženie nájmu nájomcom schválili.
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 za – 10 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing.
Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
E) Ďalej v bytovom dome č. 543 končia nájomné zmluvy k 31.10.2016 a podali žiadosť
o obnovu nájmu nájomcovia, ktorí majú 1 – 3 mesačný dlh na nájomnom a to: Július Giňa, (1
nájom), Michal Popuša (2 nájmy), Dušan Laci (2,5 nájmu), Dezider Lacko (3 nájmy).
Poslanci po krátkej diskusii predĺženie nájmu schválili s podmienkou vyrovnania dlhu na
nájomnom do 31.10.2016.
 za – 10 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing.
Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
F) Žiadosť o obnovu nájmu si podali aj nájomcovia bytového domu č. 543, ktorým bol
obnovený nájom v roku 2015 s podmienkou vyrovnania dlžného nájmu do ďalšieho podania
žiadosti o obnovu nájmu, ale túto podmienky nesplnili a to: Jaroslav Husár a Jaroslav Laci.
Títo nájomcovia majú nesplatený starý dlh a tiež niekoľkomesačný nový dlh.
Poslanci po krátkej diskusii predĺženie nájmu schválili s podmienkou vyrovnania dlhu
na nájomnom do 31.10.2016.
 za – 10 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing.
Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
G) Pracovníčka OcÚ Jakubeková informovala poslancov, že byt č. 6, ktorý bol pridelený
Monike Ferkovej uznesením č.96/2015, si žiadateľka doteraz byt neprevzala a nezložila
finančnú zábezpeku. V zozname náhradníkov podľa uz. 173/2016 sú Bolvanová Mária,
Jarovnice 479 a Soňa Kalejová, Jarovnice 392, ktorá momentálne nechce ísť do uvoľneného
bytu. Zároveň upozornila na potrebu určiť ďalších náhradníkov pre prípad uvoľnenia bytov
napr. pre výpoveď z nájmu z dôvodu neplatenia. Momentálne OcÚ eviduje 52 žiadostí
o pridelenie nájomného bytu. Poslanec František Ferko oznámil, že žiadateľka Monika
Ferková má o byt záujem, nebol prevzatý z dôvodu, že čakala na návrat manžela.
Poslanci schválili, možnosť žiadateľke Monike Ferkovej podpísať zmluvu o nájme
bytu do 1.10.2016 a zložiť finančnú zábezpeku.
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 za – 10 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing.
Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
Poslanci schválili za náhradníčku pre prípad uvoľnenia bytu v bytovom dome 563 a 564 Júliu
Bilú, Jarovnice 365, namiesto Soni Kalejovej, Jarovnice 392.
 za – 10 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing.
Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
Poslanci schválili náhradníkov pre prípad uvoľnenia bytov v bytovom dome č. 543 a to: Juraj
Červeňák, Jarovnice 333 a Martin Červeňák, Jarovnice 471.
 za – 10 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing.
Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
H) Poslankyňa Mgr. Terézia Judová informovala starostu obce a poslancov, že na Rade školy
ZŠ s MŠ bol riešený problém s narušovaním učebného procesu a s robením neporiadku
v areály školy zo strany doprovodu žiakov ZŠ s MŠ. Jednou z možností je aj ohradenie areálu
školy. Starosta obce a poslanci vzali túto informáciu na vedomie.
I) Poslankyňa Kvetoslava Korineková sa informovala, ako to je v prípade povodní, kto
zhodnocuje rozsah škôd na majetku občanov. Starosta obce odpovedal, že rozsah škôd
zhodnocuje občan, ktorý to nahlási krízovému štábu a ten ďalej štátu, ale každý občan si
v prvom rade sám zodpovedá za ochranu svojho majetku. Ďalej poslankyňa Kvetoslava
Korineková sa pýtala starostu obce, prečo sa odpad a zemina z cintorína vyváža medzi mosty?
Potom sa zasypáva rigol a tým sa zvyšuje riziko záplav. Teda si to musí ona sama čistiť a je
presvedčená, že skrúž popod mostík, ktorý spravila, je postačujúca. Ďalej sa pýtala starostu
obce, či obec má VZN o spoplatnení hrobových miest a ako je to s likvidáciou hrobových
miest? Starosta obce odpovedal, že hrobové miesta sa prenajímajú na 10 rokov. Poslankyňa
skonštatovala, že jedným z dôvodov, prečo v prípadoch dažďov ide veľká voda, je spôsob
akým sa orú polia PD Jarovnice. Poslankyňa Kvetoslava Korineková sa pýtala za členov
zväzu zdravotne postihnutých starostu obce pre koho a na aké účely je určená miestnosť
v Obecnej knižnici vzadu. Starosta obce odpovedal, že táto miestnosť je určená pre
dôchodcov.
J) Mgr. Rastislav Zubaj informoval poslancov, že v deň konania zastupiteľstva obdržali
dokumenty: Individuálnu výročnú správu Obce Jarovnice za rok 2015 a správu nezávislého
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audítora, ktoré budú podkladom pre bod programu, ktorý bude prerokovaný na najbližšom
zasadnutí OcZ. Tieto dokumenty neboli doručené na OcÚ do doby odoslania pozvánky na
zastupiteľstvo OcZ a podkladov, za čo sa nezávislý audítor Marek Kentoš ospravedlňuje.
Bod č. 9 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a rokovanie
ukončil.

V Jarovniciach 7.10. 2016

Zapisovateľ:

Beáta Dobrovičová

Overovatelia zápisnice: Miroslav Sedlák
Dušan Kaleja

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

Florián Giňa
starosta obce
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