UZNESENIE
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach,
ktoré sa konalo 15. júna 2011

Uznesenie č. 25/2011
A. schvaľuje
A.1. plat starostu obce vo výške 2.000,-- € mesačne, s účinnosťou od 1.6.2011

Uznesenie č. 26/2011
A. berie na vedomie
A.1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010
A.2. Správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie za rok 2010
B. ukladá
B.1. starostovi obce zabezpečiť overenie účtovnej závierky obce audítorom za rok
2010, najneskôr do 30.9.2011.
Uznesenie č. 27/2011
A. berie na vedomie
A.1. Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
A.2. Správu hlavného kontrolóra obce o kontrole čerpania rozpočtu obce za
1. štvrťrok 2011
A.3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2011

Uznesenie č. 28/2011
A.schvaľuje
A.1. zmenu rozpočtu obce č.2/2011, a to nasledovne :
Navrhovaná zmena Programového rozpočtu obce Jarovnice na rok 2011 vyplýva
z dôvodu prezamestnania 35 pracovníkov evidovaných na ÚPSVaR v Sabinove,
na aktivačnú činnosť pre obec pod § 50 j, kde obec zabezpečuje 5% krytie nákladov na mzdy
a odvody vo výške 5 250 ,-€ /95% ÚPSVaR/ z toho 1 250,-€ bude kryté projektom ÚV SR
+ 400,-€ /6 osôb vyradených/ a 100% náklady na stravné pracovníkov, kde je potrebné
navýšiť výdavky o 7 602,- € / 1 000,-€ kryté výdavky z projektu ÚV SR . Vstupné zdravotné
prehliadky zamestnancov navýšenie výdavkov o 600,- €.
Navýšenie výdavkov je potrebné v programe 0 –ÚPSVaR –aktivačná činnosť na
položkách dodávateľské služby o 84 030,-€ a špeciálne služby o 5 970,-€ , ktoré sú kryté

účelovou dotáciou ÚV SR na projekt „Program revitalizácie krajiny a integ. menežmentu
povodí SR“ v celkovej výške 92 700,-€ /príjmová časť/
Tiež je potrebné upraviť kapitálové výdavky, kde na projekt Rekonštrukciu kaštieľa je
potrebné navýšiť finančné prostriedky na krytie zvýšenia DPH o 1% na rekonštrukčné práce
v čiastke 12 134,-€ . Práce sú rozdelené na 2 roky = 6 067,-€ /rok
Výdavkovú časť rozpočtu je potrebné upraviť aj na položke odstupné pre starostu a prednostu
obce vo výške 15 500,-€ /12,5 +3/.
Tieto zvýšené výdavky budú kryté ponížením položky 637 005 –špeciálne služby
v programe 7.4. –Správa obecného úradu o 32 719,-€.

PRÍJMOVÁ ČASŤ
Bežné granty a transféry
312001 – UZ 160

z

0,-€

na

92 700,-€

/+ 92 700/

VÝDAVKOVÁ ČASŤ
BEŽNÉ VÝDAVKY:
Program 7: Správa obce
Prvok 7.4.4 Všeobecné služby
Pre účtovný rozpočet:
01.1.1.6 637005
zo
110 000,-€/105 776/
01.1.1.6 637006
zo
100,-€

Prvok 7.4.5. Bežné transféry
Pre účtovný rozpočet:
01.1.1.6 642012
z 0,-€

+ 32 119,-€
na
na

72 957,-€
700,-€

/-32 719/
/+600/

+ 15 500,-€
na

15 500,-€

/+15 500/

Program 0: ÚPSVaR- aktivačná činnosť
Prvok 0.0.0

+ 103 252,-€
Obec 10 552 + 92 700 ÚV SR

Pre účtovný rozpočet:
06.2.0. 610,620

z

06.2.0. 637014
06.2.0 637004

0,- -€ /3402/

na

9 052,-€

/+ 5 650/
/1 250 kryté ÚV SR

z 0,-€

na

7 602,-€

/+ 7 602/
/1 450 kryté ÚV SR

z

na

84 030,-€

0,-€

/+84 030-kryté

ÚV SR/
06.2.0 637005

z

0,- €

na

5 970,-€

/+5 970 –kryté
ÚV SR/

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Program 6: Kultúra a šport
Prvok 6.1.1. Kultúrne stredisko
Pre účtovný rozpočet
08.2.0.3. 717002/10
z

+ 6 067,-€
40 052,-€

na

46 119,-€

/+ 6067/

Uznesenie č. 29/2011
A. berie na vedomie
A.1. Správu o kontrole súladu predložených právnych, ekonomických, účtovných
a technických dokumentov a dokladov s platnými právnymi predpismi
právneho poriadku SR, vypracovanú zhotoviteľom BONA FIDE Prešov s.r.o.
B. doporučuje
B.1. starostovi
obce
vo
veci
postupovať
nasledovne:
fiktívne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8.12.2010 – podať návrh na
prokuratúru na zrušenie uznesenia z uvedeného zasadnutia a zosúladenie so
všeobecne záväznými právnymi predpismi
RIKOSTAV - FELDOM – mimosúdne rokovanie s tým, že o cene za
zhotovenie diela bude vyjednávať na úrovni bežnej ceny
KIKOTRANS – mimosúdna korešpondencia do štádia uzavretia dohody
HOBBY stavebniny – žaloba o vydanie veci a návrh na začatie trestného
stíhania
chýbajúci inventár neodovzdaný Mariánom Kyjovským – vyzvať dodávateľov
k dodaniu vecí vrátane dodacích listov

Uznesenie č. 30/2011
A. ukladá
A.1. starostovi obce požiadať kompetentné orgány o kolaudáciu prístavby KDvývarovne OcÚ, v čo najkratšom termíne.

Uznesenie č. 31/2011
A. berie na vedomie
A.1. Žiadosť M. Kalejovej, Jarovnice 344 o úpravu pravej strany brehu potoka

B. ukladá
B.1. starostovi obce požiadať vodohospodársky orgán o úpravu korýt tokov na
území obce, najneskôr do 30.6.2011.

Uznesenie č. 32/2011
A. schvaľuje
A.1. bezplatný nájom priestorov sály KD, na základe žiadosti ŠZŠ

Florián G i ň a
starosta obce

