
UZNESENIE

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zatupiteľtva v Jarovniciach,
ktoré sa konalo 2. februára 2011

Uznesenie č. 3/2011

A.schvaľuje
A.1. programový rozpočet obce Jarovnice na rok 2011

B. berie na vedomie
B.1. programové  rozpočty obce na roky 2012 – 2013

Uznesenie č. 4/2011

A.schvaľuje
A.1. priestupkovú komisiu pri OcZ v tomto zložení:

  Marián Giňa       - predseda komisie
Dušan Ferko       - člen
Vladimír Kaleja  - člen

A.2. sociálnu komisiu pri OcZ v tomto zložení:
Peter Jacko       - predseda komisie
Martin Dužda   - člen
Peter Trišč        - člen

A.3. komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení za jednotlivé politické strany:
KDH-    Ing. Ľubomír Trišč –predseda komisie
SRK-    Marek Pešta
ROI-     Ladislav Bilý
       -   Dušan Ferko
SMER-  Peter Trišč
SDKÚ-  Mária Kostrábová
Nezávislý – Jozef Marciňák

Uznesenie č. 5/2011

A.schvaľuje
A.1. zmenu finančného pásma v školskom stravovaní z I. pásma na II.

Uznesenie č. 6/2011

A.schvaľuje
A.1. VZN č.55/2011 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
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Uznesenie č. 7/2011

A.schvaľuje
A.1.dodatok č.1 k VZN . 52/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom  na území obce Jarovnice.
Uznesenie č. 8/2011

A.deleguje
A.1. poslancov za členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ  a to:

Mgr.Terézia Judová,  Peter Tišč, Peter Jacko, Martin Dužda
A.2. poslanca na doplnenie za člena do Rady školy pri ZŠ I. – Dušan Ferko

Uznesenie č. 9/2011

A.schvaľuje
A.1. sobašiacich v neprítomnosti starostu obce a to: Mariána Červeňáka a

Jozefa Marciňáka

Uznesenie č.10/2011

A. poveruje
A.1. poslanca Ing. Ľubomíra Trišča zvolávaním a vedením zastupiteľtva podľa

§ 12 ods. 2,3,5,6 Z.z.369/1990 o obecnom zriadení

Uznesenie č.11/2011

A.súhlasí
A.1. s preplatením faktúry č.2010/2/119 vo výške 117 740,90 € vystavenú 

dodavateľom Movyrob Prešov z rezervného fondu obce, ktorá bude po kontrole na MvaRR 
SR v Bratislave refundovaná s posledným zúčtovaním ako NFP obci na Rekonštrukciu ZŠ 
s MŠ Jarovnice.

Florián Giňa, starosta obce
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