ZÁPISNICA
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa konalo dňa
28. novembra 2016 o 17:00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach
Prítomní: 9 prítomných, 4 neprítomní, 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 Ing. Ľubomíra Trišča a Dušana Ferka.
.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
Do návrhovej komisie určil starosta obce poslancov Mgr. Teréziu Judovú, Mariána
Červeňáka a Dušana 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 – 9 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák, Mgr.
Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Ing.
Ľubomír Trišč),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
O 17.10 hod. prišiel na zasadnutie obecného zastupiteľstva poslanec Miroslav Sedlák.
Bod č. 3 – Informovanie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov, že realizácia rozšírenia kanalizácie a vodovodu a
s tým spojené asfaltovanie, ktorého realizácia mala byť tento rok, je ukončené.
O 17.15 hod. prišiel na zasadnutie obecného zastupiteľstva poslanec Marek Pešta.
Ďalej starosta obce informoval, že bol na rokovaní v Bratislave ohľadom dotácií na
realizáciu sociálnych podnikov. Bol informovaný, že keďže sme ako obec čerpali v rokoch
2014 a 2015 štátnu pomoc viac ako 200 000 €, nemôžeme ďalšie 3 roky žiadať o finančnú
pomoc. Akčný plán je postavený tak, že prideľovanie dotácií kontroluje protimonopolný úrad.
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Tiež informoval poslancov, že plot sa vzhľadom na počasie nepodarí dokončiť, ale
materiál už je zabezpečený. Tak isto rekonštrukcia bytového domu po požiari je zrealizovaná.
Finančné prostriedky, ktoré prídu z poistného plnenia z tejto poistnej udalosti, chce použiť na
splatenie časti úveru o čom budú poslanci informovaní.
Starosta obce oznámil, že bol daný podnet na úrad pre verejné obstarávanie, že
realizácia dažďovej kanalizácia stála viac ako bolo vysúťažené, podľa podnetu 44 000,- €
a nebola realizovaná. Výsledok vyšetrovania je, že zákon nebol porušený, stavba stála
28 000,- € a bola zrealizovaná. Čo sa týka podnetu na realizáciu bytového domu
developerskou formou, čakáme za výsledkom spôsobu obstarania.
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení zo 16. 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 –
zatiaľ nezrealizované a č.155 – vypracovanie znaleckého posudku na odkúpenie
rozostavaného bytového domu – zatiaľ nezrealizované.
Zo 16. riadneho zastupiteľstva bolo splnených 8 uznesení, čiastočne splnené 2
uznesenia: č. 184 – použitie rezervného fondu, č. 185 – zámer predaja časti obecného
pozemku na základe geometrického plánu – geometrický plán zatiaľ nevypracovaný,
nesplnené nebolo žiadne uznesenie.
Poslanci kontrolu plnenia uznesení zo 16. riadneho zastupiteľstva vzali na vedomie.
Bod č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 11/2016, 12/2016, 13/2016
Pracovníčka Dobrovičová informovala poslancov, že súčasťou podkladov
k zastupiteľstvu sú rozpočtové opatrenie č. 11/2016, 12/2016 a 13/2016 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. 11/2016 bolo povolené prekročenie príjmov v celkovej sume
7 675,94 € a povolené prekročenie výdavkov v celkovej sume 7 675,94 €. Zmeny rozpočtu v
príjmovej časti sú: navýšenie príjmov na položke výnos dane s príjmov na základe prognóz na
rok 2016 a navýšenie dotácie zo ŠR v programe Matrika a Ochrana prírody na základe
oznámenia. Zmeny vo výdavkovej časti sú: použitie navýšených účelových prostriedkov zo
ŠR v programe Matrika a Ochrana prírody a preúčtovanie z kapitálovej položky na bežnú
(ochrana prírody), použitie prostriedkov v programe vodovod - údržba a elektrická energia.
Rozpočtové opatrenie č. 12/2016 bolo presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to v príjmovej
časti celkovej výške 1 500,- Eur a výdavkovej časti v celkovej výške 8 200,- Eur. Zmeny
rozpočtu v príjmovej časti sú: presun príjmov obce medzi položkami. Zmeny vo výdavkovej
časti sú: presun medzi položkami v rámci kompetencie starostu obce v programoch verejné
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osvetlenie, zásobovanie vodou, ochrana prírody, nakladanie s odpadom, výstavba a správa
obce.
Rozpočtové opatrenie č. 13/2016 bolo povolené prekročenie príjmov v celkovej sume
23 544,- €, povolenie prekročenie výdavkov v celkovej sume 23 544,- € a presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky, a to vo výdavkovej časti v celkovej výške 6 916,- Eur. Zmeny
rozpočtu v príjmovej časti sú: navýšenie normatívov pre školy - 6% zvýšenie miezd. Zmeny
vo výdavkovej časti sú: navýšenie mzdových nákladov a odvodov pre školy, presun
rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v rámci kompetencie starostu obce v
programoch nakladanie s odpadovými vodami, staroba, správa obce, nakladanie s odpadmi a
kultúra .
Poslanci rozpočtové opatrenie č. 11/2016, 12/2016, 13/2016 vzali na vedomie.
Bod č. 6 – Rozpočtové opatrenie č. 14/2016
Pracovníčka Dobrovičová oboznámila poslancov s návrhom na zmenu
rozpočtu: Rozpočtové opatrenie č. 14/2016 povolené prekročenie príjmov a výdavkov v
celkovej sume 41 400,- € 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 22 100,- €. Zmeny rozpočtu v príjmovej časti sú:
navýšenie príjmu z dane z PFO na základe prognóz . Zmeny vo výdavkovej časti sú:
navýšenie výdavkov na základe navýšenia príjmov a presun medzi položkami schváleného
rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky a to v programoch miestne
komunikácie, verejné osvetlenie, uloženie odpadu, zásobovanie vodou (oprava a údržba na
studni), nakladanie s odpadovými vodami, správa obecného úradu. Táto zmena bola robená
hlavne kvôli preklasifikovaniu prostriedkov vyčlenených na asfaltovanie z bežných na
kapitály.
Poslanci rozpočtové opatrenie č. 14/2016 schválili.
 za – 11 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek
Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
Bod č. 7 – Sprava nezávislého audítora účtovnej závierky za rok 2015
Mgr. Rastislav Zubaj informoval poslancov, že súčasťou podkladov minulého
zasadnutia OcZ bola Individuálna výročná správa Obce Jarovnice za rok 2015 a Správa
nezávislého audítora. Starosta obce sa spýtal, či sú nejaké pripomienky zo strany poslancov.
Poslanci Individuálnu výročnú správu Obce Jarovnice za rok 2015 a Správu
nezávislého audítora vzali na vedomie.
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Bod č. 8 – Súborné stanovisko ku Konceptu riešenia územného plánu obce Jarovnice
Mgr. Rastislav Zubaj informoval poslancov, že čo sa týka územného plánu musia byť
dodržané postupy, momentálne sa rieši, podľa požiadavky životného prostredia, určenie
úradne spôsobilej osoby. Poslancom bolo predložené súborné stanovisko súčasťou ktorého je
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Konceptu riešenia územného
plánu obce Jarovnice. Starosta obce tieto informácie podáva, aby poslanci boli informovaní
v akom štádiu je príprava konceptu a ako obec postupuje.
Poslanci schválili vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania Konceptu
riešenia územného plánu obce Jarovnice a súborné stanovisko ku Konceptu riešenia
územného plánu obce Jarovnice.
Poslanci požiadali starostu obce zabezpečiť spracovanie návrhu územného plánu
obce Jarovnice na základe schváleného Súborného stanoviska ku Konceptu riešenia
územného plánu obce Jarovnice.
 za – 11 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek
Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
Bod č. 9 – Žiadosť o NFP na SO (MV SR) s názvom „Rozšírenie kapacity
predškolského zariadenia v obci Jarovnice“ kód výzvy: OPLZ-PO6 - SC612-2016-1a
v súlade s platným „PHSR obce Jarovnice roky 2014 –2030“
Mgr. Rastislav Zubaj informoval poslancov, že máme asi 500 detí, ktoré by mohli byť
umiestnené do predškolského zariadenia a obec nemá kapacity. Je vyhlásená výzva o NFP na
rozšírenie kapacít materských škôl. Obec chce realizovať rozšírenie v priestoroch ZŠ s MŠ,
nad kuchyňou a kotolňou bude sa realizovať nadstavba, kde budú 4 triedy. Poslankyňa Mgr.
Terézia Judová sa spýtala, či môžu byť triedy nad kotolňou, ale súhlasné stanoviská všetkých
dotknutých úradov už máme. Ďalej sa spýtala, kde je prístup do škôlky. Ten bude cez
spojovaciu chodbu. Poslanec Ladislav Bilý sa spýtal, či to rozšírenie bude stačiť. Starosta
obce odpovedal, že samozrejme nie, ale máme prísľub vo výške 900 000,- € na ďalšiu škôlku,
len momentálne hľadá vhodnú lokalitu. Táto prístavba by mala stať cca 500 000,- € predbežný rozpočet.
Poslankyňa Mgr. Terézia Judová sa spýtala na financovanie škôlky, z čoho bude.
Starosta obec odpovedal, že obec dostáva na financovanie MŠ prostriedky v rámci
podielových daní. Starosta obce vysvetlil, že ZŠ dostáva prostriedky z prenesených
kompetencií zo štátu, MŠ a školské jedálne financuje obec z originálnych kompetencií.
Starosta obce informoval, že požiadavky na financovanie MŠ sú vysoké, že v MŠ a v ŠJ zistil
isté nedostatky a do budúcna sa bude táto situácia riešiť.
Poslankyňa Mgr. Terézia Judová sa pýtala na financovanie neoprávnených výdavkov
a akú sumu tvorí spoluúčasť obce 5 % na projekte. Do návrhu boli dané všetky požiadavky na
zariadenie MŚ zo strany škôlky, ktoré boli vo výške 52 000,- €. Projektant z týchto výdavkov
vyselektoval oprávnené, a udal celkovú sumu spoluúčasti obce, ktorá bude cca 32 000,- €,
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túto sumu musí mať obec v rozpočte na ďalší rok. Poslanci si vyžiadali všetky nákresy plánu
projektu nadstavby škôlky, aby vedeli koľko je tried plánovaných a rozmiestnenie ďalších
priestorov, aby ich mohli preštudovať. Poslanci upozornili, na základe skúsenosti z minulosti,
aby sa predišlo prípadným nedostatkom so strany projektanta, statika a ďalších inštitúcií,
a tým aj možnosti vzniku neoprávnených výdavkov do budúcnosti, ktoré potom bude musieť
znášať obec. Poslanec Ing. Ľubomír Trišč chcel vedieť výšku konkrétnych neoprávnených
výdavkov, ktoré sa skrývajú v formulácii, že obec zabezpečí financovanie neoprávnených
výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu a zabezpečenie financovania všetkých prípadných
neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu. Poslankyňa Mgr.
Terézia Judová konštatovala, že teda k 5 % spoluúčasti obce na projekte môžu pribudnúť ešte
ďalšie výdavky obci. Mgr. Rastislav Zubaj vysvetlil, že počas realizácie projektu, v každej
jej fáze, môžu vzniknúť výdavky, výšku ktorých nie je možné vopred určiť, preto vyžaduje
vyhlasovateľ výzvy takého znenie návrhu uznesenia, aby bol projekt zrealizovaný.
Po preštudovaní nákresov a diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Poslanci schválili podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO (MV SR)
s názvom „Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice“ kód výzvy:
OPLZ-PO6-SC612-2016-1a, pričom ciele projektu sú v súlade s platným „Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jarovnice a stratégia hospodárskeho
a ekonomického rozvoja obce roky 2014 – 2030“, zabezpečenie povinného
spolufinancovania projektu, t.j. min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo
predstavuje sumu 32 537,59 €, zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov
projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu, zabezpečenie financovania všetkých prípadných
neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.
 za – 11 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek
Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
Bod č. 10 – Rôzne
A) Pracovníčka Marcela Novotná informovala, že bol ukončený nájom Jane Bilej, a teda sa
uvoľnil byt č. 18 v BD 563. Boli vyzvaní náhradníci Juraj Červeňák a Martin Červeňák, aby
sa vyjadrili, či chcú prevziať uvoľnený byt. Na túto výzvu nereagovali. Poslanci navrhli, aby
ešte boli vyzvaní a v prípade neobsadenia bytu, sa o náhradníkoch rozhodne na ďalšom
zasadnutí OcZ.
B) Poslanec Dušan Kaleja navrhol prerokovať vyplatenie koncoročných odmien poslancom
podľa Zásad odmeňovania poslancov. Tieto odmeny by mali byť vyplatené do 20.12.2016.
Po krátkej diskusii poslanci vyplatenie odmien schválili.
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 za – 11 poslanci (Ladislav Bilý, Dušan Ferko, František Ferko, Marián Červeňák,
Mgr. Terézia Judová, Vladislav Kaleja, Dušan Kaleja, Kvetoslava Korineková, Marek
Pešta, Ing. Ľubomír Trišč, Miroslav Sedlák),
 proti – 0 poslancov,
 zdržal sa – 0 poslancov.
Starosta obce informoval poslancov, že nasledujúce zasadnutie OcZ sa bude konať
14.12.2016 o 13.00 hod. a žiada poslancov, ktorí sa ho nebudú môcť zúčastniť, aby sa vopred
ospravedlnili. Ďalej informoval, že JUDr. Petránova zomrela a pokračovať v sporoch, v
ktorých zastupovala obec, bude JUDr. Komka. V diskusii poslanec Miroslav Sedlák požiadal
starostu obce, aby informoval občanov, kde budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery.
Poslanec Ing. Ľubomír Trišč sa spýtal na stanovisko JUDR. Radima Komku k návrhu podania
trestného oznámenia ohľadom nákladov na knihu „Jarovnice v premenách času“. Starosta
obce informoval, že stanovisko právnika je, že neodporúča podať tento návrh z dôvodu, že nie
je pravdepodobnosť úspechu. Poslankyňa Mgr. Terézia Judová upozornila na prepadávajúcu
cestu pri domoch p. Kučeru a p. Frajtka. Ďalej poslanci požiadali starostu obce, aby na
najbližšie zasadnutie OcZ bol prizvaný riaditeľ OO PZ Jarovnice. Poslankyňa Kvetoslava
Korineková sa spýtala, či je potrebné nejaké povolenie zo strany obce na chov psov, ak je
v takom množstve ako chová pán Kaleja a upozornila na znečisťovanie obecného pozemku
odpadom (aj nebezpečným) z tohto chovu.
Bod č. 11 - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a rokovanie
ukončil.

V Jarovniciach 6.12. 2016

Zapisovateľ:

Beáta Dobrovičová

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Trišč
Dušan Ferko

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

Florián Giňa
starosta obce
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