Zápisnica z rokovania
Obecného zastupiteľstva v obci Jarabá
konaného dňa 3. decembra 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania: 1)
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Mgr. Marketa Turňová – zapisovateľka
p. Ivan Giertl

- overovateľ

p. Michal Komora

- overovateľ

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného
zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie
insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným
starostom
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva
f) Vystúpenie starostu
2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
4) Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu
5) Určenie platu starostu obce, nevyčerpaná dovolenka
6) Návrh Rozpočtu obce na rok 2019, s výhľadom na roky 2020 a 2021,
stanovisko k rozpočtu
(Mgr. Turňová, Mgr. Ľuptáková)
7) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
(Mgr. Ľuptáková)
8) Rôzne.
a) Návrh dodatku k VZN č. 1/2017 – 8. Časť, § 24, ods. 1 o znížení
paušálneho poplatku za komunálny odpad

b) Žiadosť o kúpu pozemku v k.ú. Jarabá, dolina Široká parc. č.
vo vlastníctve Obce Jarabá.
c) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018
d) Odmeny poslancom
e) Odmena hlavnej kontrolórke
9) Diskusia
10) Záver

Rokovanie:
K bodu 1:
a) Prítomných privítal starosta obce JUDr. Juraj Pružinec a zahájil rokovanie. Oboznámil
ich s programom rokovania.
b) Za overovateľov zápisnice boli určení p. Giertl, p. Komora
Za zapisovateľa zápisnice určil: Mgr. Markéta Turňová
c) Predsedkyňa volebnej komisie v Jarabej Marta Pružincová oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, starostovi aj poslancom odovzdala
osvedčenia o zvolení.
Za starostu obce Jarabá bol zvolený:
JUDr. Juraj Pružinec
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Ivan Giertl
Michal Komora
Ing. Michaela Pružincová
d) Starosta obce JUDr. Juraj Pružinec zložil zákonom predpísaný sľub obce podľa § 13
ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zložený sľub potvrdil svojim podpisom.
e) Následne zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obce, podľa § 26 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov novozvolení poslanci
obecného zastupiteľstva:

Ivan Giertl
Michal Komora
Ing. Michaela Pružincová
Sľub potvrdili svojim podpisom
f) Starosta obce Jarabá JUDr. Juraj Pružinec predniesol príhovor.
Uznesenie 29/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
a) berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
2. vystúpenie novozvoleného starostu
b) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Jarabá JUDr. Juraj Pružinec zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce,
2. zvolení poslanci: Ivan Giertl, Michal Komora, Ing. Michaela Pružincová zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca
Hlasovanie :
Za: 3
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 2:
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s
pozvánkou na zasadnutie. K návrhu neboli vznesené iné návrhy.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 3:
JUDr. Juraj Pružinec, starosta obce Jarabá, poveruje poslanca Ivana Giertliho zastupovaním
starostu, zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch, podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, 5 tretia veta, 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
berie na vedomie

1. informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ivan
Giertl
2. poverenie poslanca Ivana Giertliho zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch, podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 5 tretia
veta, 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 4:
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné a iniciatívne
orgány. JUDr. Juraj Pružinec, starosa obce navrhol, aby bola zriadená 1 komisia : Komisia na
ochranu verejného záujmu ( v zmysle ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p.)
Zloženie komisie :
Predseda: Michal Komora
Členovia: Ivan Giertl
Ing. Michaela Pružincová
Uznesenie č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
a) zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu
b) volí predsedu: Michal Komora
členov: Ivan Giertl, Ing. Michaela Pružincová
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 5:
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. obecnému
zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona, ktorým
je zákon č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli plat starostu :
V zmysle § 4 ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov :
- súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017, čo činí 954 € a násobku
koeficientu 1,65 v zmysle § 4 odst.2 citovaného zákona pri úväzku 66,67%
- zvýšený plat o 50% mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce dal za návrh
hlasovať.

Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce. Bol
predložený návrh na preplatenie dovolenky, za r. 2018 v celkovom počte 20 dní. JUDr. Juraj
Pružinec ako dôvod nevyčerpania dovolenky uvádza pracovnú vyťaženosť. K návrhu neboli
vznesené iné pozmeňujúce návrhy.
Uznesenie č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
a) určuje v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za r. 2017, čo činí 954 € a násobku koeficientu 1,65 v zmysle § 4
odst.2 citovaného zákona pri úväzku 66,67% a zvýšený plat o 50% mesačne s
účinnosťou odo dňa zloženia sľubu
b) schvaľuje vyplatenie náhrady platu starostu obce JUDr. Jurajovi Pružincovi za
nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 20dní.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 6:
Poslanci OZ prerokovali Návrh rozpočtu na rok 2019, s výhľadom na roky 2020-2021.
Rozpočet na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný.
Príjmy bežného rozpočtu: 55 100,00€
Výdavky bežného rozpočtu: 55 100,00€
Príjmy kapitálového rozpočtu: 3 000,00€
Výdavky kapitálového rozpočtu: 24 500,00€
Finančné operácie príjmové: 21 500,00€
Celkový stav rozpočtu: 0,00€
Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 vypracovala hlavná kontrolórka Mgr. Ľuptáková.
Uznesenie 33/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
a) schvaľuje Návrh rozpočtu na rok 2019, s výhľadom na roky 2020-2021.
Príjmy bežného rozpočtu: 55 100,00€
Výdavky bežného rozpočtu: 55 100,00€
Príjmy kapitálového rozpočtu: 3 000,00€
Výdavky kapitálového rozpočtu: 24 500,00€
Finančné operácie príjmové: 21 500,00€
Celkový stav rozpočtu: 0,00€
b) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky Mgr. Ľuptákovej k návrhu rozpočtu
na rok 2019

Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 7:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jarabá na I. polrok 2019 predložila Mgr.
Ľuptáková.
Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jarabá na I. polrok 2019.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 8: Rôzne
a) Poslanci prerokovali dodatok k VZN č. 1/2017 – 8. Časť, § 24, ods. 1 o znížení
paušálneho poplatku za komunálny odpad z pôvodných 0,0575 € za osobu
a kalendárny deň na 0,0410 € za osobu a kalendárny deň.
Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
schvaľuje dodatok dodatok k VZN č. 1/2017 – 8. Časť, § 24, ods. 1 o znížení paušálneho
poplatku za komunálny odpad z pôvodných 0,0575 € za osobu a kalendárny deň na 0,0410 €
za osobu a kalendárny deň.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

b) Oľga Černáková, trvale bytom Na výhone 595/28A, 951 06 Vinodol, doručila na
obecný úrad žiadosť odkúpenie pozemku parcelné číslo 424/28 – 500m2 zapísanom na
LV č. 121
Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
schvaľuje prevod majetku – pozemku parcelné číslo 424/28 – 500m2 zapísanom na LV č.
121
- do vlastníctva:
Oľga Černáková, nar. 21.9.1963, trvale bytom Na Výhone 595/28A, 951 06 Vinodol
- za kúpnu cenu:
16,50€ / m2, t.j. 500x16,50 = 8 250 €

- ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu:
uvedený pozemok sa nachádza v extraviláne obce Jarabá, ktorý je určený na výstavbu
rekreačnej chaty. Žiadateľ sa zaväzuje uvedený pozemok využiť na výstavbu rekreačnej
chaty.
- ďalšie podmienky predaja:
Kúpna zmluva bude vypracovaná predávajúcim na základe predložených dokladov.
Všetky náklady súvisiace s následným prevodom nehnuteľnosti do vlastníctva nadobúdateľa,
znáša výlučne nadobúdateľ.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

c) P. starosta navrhol plán zasadnutí na rok 2018:
dňa 04. marca
dňa 03. júna
dňa 02. septembra
dňa 02. decembra

2019 /pondelok/ o 16.00 hod. v budove OcÚ
2019 /pondelok/ o 16.00 hod. v budove OcÚ
2019 /pondelok/ o 16.00 hod. v budove OcÚ
2019 /pondelok/ o 16.00 hod. v budove OcÚ

Uznesenie č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
schvaľuje plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Jarabá na rok 2019.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

d) Zásady odmeňovania poslancov
OZ prehodnotilo výšku odmeny za 1 zasadnutie OZ a schválilo zmenu v odmene
namiesto 75,- € schválilo 100,- €.
e) Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali odmenu hlavnej kontrolórky obce vo
výške 100€, ktorú podľa zákona o samosprávnych krajoch č. 302/2001 Z. z. § 19b
zastupiteľstvo môže schváliť hlavnému kontrolórovi až do výšky 30 % súhrnu platov
ustanovených podľa odseku 1.
Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
schvaľuje v Zásadách o odmeňovaní poslancov zmenu v odmene za 1 zasadnutie OZ 100,- €.
schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórky obce vo výške 100€, ktorú podľa zákona o
samosprávnych krajoch č. 302/2001 Z. z. § 19b zastupiteľstvo môže schváliť hlavnému
kontrolórovi až do výšky 30 % súhrnu platov ustanovených podľa odseku 1.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 9:
Nebol navrhnutý žiadny príspevok na diskusiu.
Záver: p. starosta JUDr. Juraj Pružinec ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Markéta Turňová

..............................
1. overovateľ

..............................
2. overovateľ

JUDr. Juraj Pružinec
starosta

Uznesenia
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarabej
konaného dňa 3.12.2018
Uznesenie 29/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
a) berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
2. vystúpenie novozvoleného starostu
b) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Jarabá JUDr. Juraj Pružinec zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce,
2. zvolení poslanci: Ivan Giertl, Michal Komora, Ing. Michaela Pružincová zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca
Hlasovanie :
Za: 3
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
berie na vedomie
1. informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ivan
Giertl
2. poverenie poslanca Ivana Giertliho zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch, podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 5 tretia veta,
6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
a) zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu
b) volí predsedu: Michal Komora
členov: Ivan Giertl, Ing. Michaela Pružincová
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
a) určuje v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu

určenom obecným zastupiteľstvom ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za r. 2017, čo činí 954 € a násobku koeficientu 1,65 v zmysle § 4
odst.2 citovaného zákona pri úväzku 66,67% a zvýšený plat o 50% mesačne s
účinnosťou odo dňa zloženia sľubu
b) schvaľuje vyplatenie náhrady platu starostu obce JUDr. Jurajovi Pružincovi za
nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 20dní.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie 33/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
a) schvaľuje Návrh rozpočtu na rok 2019, s výhľadom na roky 2020-2021.
Príjmy bežného rozpočtu: 55 100,00€
Výdavky bežného rozpočtu: 55 100,00€
Príjmy kapitálového rozpočtu: 3 000,00€
Výdavky kapitálového rozpočtu: 24 500,00€
Finančné operácie príjmové: 21 500,00€
Celkový stav rozpočtu: 0,00€
b) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky Mgr. Ľuptákovej k návrhu rozpočtu
na rok 2019
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jarabá na I. polrok 2019.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
schvaľuje dodatok dodatok k VZN č. 1/2017 – 8. Časť, § 24, ods. 1 o znížení paušálneho
poplatku za komunálny odpad z pôvodných 0,0575 € za osobu a kalendárny deň na 0,0410 €
za osobu a kalendárny deň.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej

schvaľuje prevod majetku – pozemku parcelné číslo 424/28– 500m2 zapísanom na LV č. 121
- do vlastníctva:
Oľga Černáková, nar. 21.9.1963, trvale bytom Na Výhone 595/28A, 951 06 Vinodol
- za kúpnu cenu:
16,50€ / m2, t.j. 500x16,50 = 8 250 €
- ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu:
uvedený pozemok sa nachádza v extraviláne obce Jarabá, ktorý je určený na výstavbu
rekreačnej chaty. Žiadateľ sa zaväzuje uvedený pozemok využiť na výstavbu rekreačnej
chaty.
- ďalšie podmienky predaja:
Kúpna zmluva bude vypracovaná predávajúcim na základe predložených dokladov.
Všetky náklady súvisiace s následným prevodom nehnuteľnosti do vlastníctva nadobúdateľa,
znáša výlučne nadobúdateľ.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
schvaľuje plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Jarabá na rok 2019.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej
schvaľuje v Zásadách o odmeňovaní poslancov zmenu v odmene za 1 zasadnutie OZ 100,- €.
schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórky obce vo výške 100€, ktorú podľa zákona o
samosprávnych krajoch č. 302/2001 Z. z. § 19b zastupiteľstvo môže schváliť hlavnému
kontrolórovi až do výšky 30 % súhrnu platov ustanovených podľa odseku 1.
Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 0
JUDr. Juraj Pružinec
starosta

Overovatelia:
p. Giertl
p. Komora

dňa:
dňa:

