
UZNESENIE

zo 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach,
ktoré sa konalo 12. augusta 2009

Obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 107/2009

A. schvaľuje
A.1. jednorázový finančný príspevok v hodnote 1.000,– € /30.126,– Sk/na opravu

strechy, na základe  žiadosti p. Anny Peštovej, Jarovnice č. 525. 

Uznesenie č. 108/2009

A. schvaľuje
A.1. žiadosť Spoločenstva vlastníkov 12 bytovej jednotky Jarovnice č. 481

o rozšírenie osvetlenia pri bytovom dome Jarovnice č. 481,  z dôvodu, že dochádza 
k opakujúcim škodám na hnuteľnom a nehnuteľnom majetku obyvateľov bytového domu 
Jarovnice č. 481.

A. 2 na návrh poslancov z rómskej osady rozšírenie verejného osvetlenia aj v osade
a to pri rodinnom dome p. Miroslava Giňu, Jarovnice č. 401 z dôvodu bezpečia obyvateľov 
v rómskej osady.

Uznesenie č. 109/2009

A. berie na vedomie
A.1. žiadosť p. Juraja Karabinoša, bytom Jarovnice č. 110 o preplatenie pozemku, na

ktorom je urobená obecná cesta a rozšírená rieka Malá Svinka.

Uznesenie č. 110/2009

A. berie na vedomie
A.1. žiadosť o odvolanie p. Márie Kostrábovej, bytom Jarovnice, časť Močidľany č.

520.

Uznesenie č. 111/2009

A. schvaľuje
A.1. nový dodatok č. 2 VZN č. 48/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v materskej škole, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Jarovnice, v ktorom sa zaokrúhlili sumy v eurách a určilo sa jedno finančné 
pásmo.



Uznesenie č. 112/2009

A. schvaľuje
A.1. nové oplotenie pre Františka Bilého, bytom Jarovnice č. 389, ktorý časť svojho

pozemku daroval obci na rozšírenie cesty.

Uznesenie č. 113/2009

A. schvaľuje
A.1. žiadosť o vypracovanie stratégie komplexného prístupu.

Uznesenie č. 114/2009

A. berie na vedomie
A.1. žiadosť na regeneráciu verejného priestranstva v obci, ktorá bude predložená na

Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR pri najbližšej výzve zverejnenej na 
internete.
B. ukladá

B.1 starostovi obce vykonať všetky úkony týkajúce sa predloženia žiadosti, vrátane 
vyhodnotenia verejného obstarávania k tomuto projektu.

Uznesenie č. 115/2009

A. berie na vedomie
A.1. krátenie rozpočtu obce na príjmovej položke  Daň z príjmu fyzických osôb, 

plynúcej cez daňové úrady, ktoré bolo zverejnené Ministerstvom financií SR a to z 
upravených 980.000,– € /29.523.480,– Sk/. Rozpočet obce bude krátený o 108.000,– € /
3.253.608,– Sk/ na sumu 872.000,– € /26.269.872,– Sk/.
B. ukladá

B.1 prepracovať rozpočet a predložiť upravený na najbližšie zasadnutie OcZ.

Uznesenie č. 116/2009

A. berie na vedomie
A.1. zmluvy o nenávratné finančné prostriedky /NFP/, ktoré podpísal starosta obce,

a na ktoré nie je finančné krytie v rozpočte obce. a/  projekt  Poradenstvo  v oblasti
projektového manažmentu „Programy zamerané na vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe
na trh“ vypracovaný od firmy IMPROVE Košice,  za ktorý bol už firme vyplatený podiel
2.100,– € /63.000,– Sk/ a podiel + 6 % za každú schválenú žiadosť. b/ projekt Poradenská
činnosť od firmy P4Y, s. r. o. Bratislava, Mgr. A. Komora – konateľ – má byť vyplatený
podiel 5 % z každého získaného grantu z EšF od roku 2007. 
B. ukladá

B.1 pozastaviť ďalšie aktivity z dôvodu finančnej krízy a nedostatku fin. prostriedkov
v rozpočte obce.



Uznesenie č. 117/2009

A. berie na vedomie
A. 1 že pri realizácií projektov v obci je potrebné vopred zaplatiť preddavok za žiadosť 
a podpísať mandátne zmluvy, na základe ktorých sú firmy ochotné ďalej spolupracovať. 

      B. schvaľuje
      B. 1 podpísanie mandátnych zmlúv, ktoré sú potrebné pri realizácií projektov v obci.

Uznesenie č. 118/2009

A. berie na vedomie
A.1. usporiadať verejnú schôdzu.

Marián Kyjovský, starosta obce


