ZÁPISNICA
Z 23 riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa konalo dňa
11. septembra 2013 o 17:00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach.

Prítomní: 12 prítomných, 1 neprítomný Peter Jacko sa ospravedlnil za neprítomnosť, podľa
prezenčnej listiny (príloha zápisnice)
Predsedajúci – starosta obce Florián Giňa privítal poslancov a prečítal program rokovania
podľa pozvánky a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Bod 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 12, teda zasadnutie OcZ je podľa § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznášania schopné.
Za zapisovateľa určil Mgr. Rastislava Zubaja, prednostu OcÚ a za overovateľov zápisnice
určil poslancov Vladislava Kaleju a Petra Trišča.
Bod 2 - Voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
Do návrhovej komisie boli predsedajúcim navrhnutí a jednohlasne (12 poslancov) zvolení
Martin Dužda, Mgr. Terézia Judová, Ladislav Bílý.
Starosta obce prečítal program rokovania a prítomní poslanci program rokovania schválili
(ZA-11, PROTI: – 0, ZDRŽAL SA: 1 Jozef Marciňák )
Bod 3 – Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Zuzana Kandrová – pracovníčka OcÚ, poverená správou bytov, prečítala žiadosť o pridelenie
nájomného bytu slečne Lucii Giňovej. Trvale bytom Jarovnice – Močidľany 294. Pracovníčka
oboznámila poslancov, že v bytovom dome č. 542 nie je momentálne žiadny voľný byt.
Martin Dužda navrhol, aby žiadateľka o byt bola zapísaná v poradovníku na byt v bytovom
dome č. 542.
(ZA – 12, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0)
Bod 4 – Žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv k nájomným bytom
Zuzana Kandrová – pracovníčka OcÚ, poverená správou bytov prečítala žiadosti o predĺženie
nájomných zmlúv v bytovom dome č. 542 o ďalší rok. Žiadatelia Ľudmila Kostolníková,
Ľubomír Tupta, Milan Grejták, Jozef Bugna a Maroš Tupta. Títo menovaní nemali žiadne
pozdĺžnosti počas roka voči obci, takže by nemal byť problém pri predlžení nájomných zmlúv
na rok 2014.
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Mgr. Terézia Judová navrhla, aby sa žiadateľom menovite Ľudmile Kostolníkovej,
Ľubomírovi Tuptovi, Milanovi Grejtakovi, Jozefovi Bugnovi a Marošovi Tuptovi predĺžili
nájomné zmluvy na jeden rok do 31.10.2014. Poslanci schválili žiadosti jednohlasne.
(ZA – 12, PROTI – 0, ZRŽLA SA – 0).
Ďalšie žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome č. 543 boli následne od:
Františka Kaleju, Dušana Giňu , Jozefa Červeňáka, Ivana Duždu, Dušana Červeňáka,
Miroslava Giňu, Pavla Giňu, Milana Giňu, Martina Giňu, Pavla Červeňáka , Dušana Laciho,
Evy Bilej, Michala Popušu, Dariny Bílej, Júliusa Giňu, Ivana Giňu, títo nájomníci nemali
žiadne pozdĺžnosti voči obci.
Poslankyňa Mgr. Terézia Judová mala dotaz na pracovníčku Zuzanu Kandrovú ako riešila
tento problém s neplatičmi. Pracovníčka jej odpovedala, že títo nájomníci bytov boli dvakrát
vyzvaní listom a trikrát boli na osobnom pohovore na obecnom úrade za prítomnosti starostu
Floriána Giňu. Starosta vyzval pracovníčku Zuzanu Kandrovú, aby ešte raz zrozumiteľne
vysvetlila poslancom o aké žiadosti ide. Pracovníčka Zuzana Kandrová prečítala a vysvetlila
poslancom, že žiadatelia majú nájomné zmluvy na byty v bytovom dome č. 543 iba na dobu
určitú a to do 31.10.2013. Preto je potrebné, aby poslanci odsúhlasili žiadosti o predĺženie
nájomných zmlúv o ďalší rok.
Starosta obce vyzval pracovníčku p. Kandrovú, aby prečítala mená neplatičov v bytovom
dome č. 543. Ide o nájomcov: Jaroslav Laci, Jaroslav Husár, Dezider Lacko.
Starosta obce, Florián Giňa navrhol, aby nájomcovia Jaroslav Laci, Jaroslav Husár a Dezider
Popuša, ktorí majú nedoplatok na nájme, svoj dlh vyrovnali do 31.10.2013, kedy im končí
dodatok k nájomnému bytu, inak sa im nepredĺžia nájomné zmluvy na ďalší rok v nájomnom
bytovom dome č.543. poslanci tento návrh prijali a jednohlasne schválili uznesenie
(ZA – 12, PROTI – 0, ZDRŽAL SA -0).

Bod 5 - Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2013
Zdenka Semaníková, rozpočtová pracovníčka obce oboznámila poslancov s druhým návrhom
zmeny rozpočtu na rok 2013, ktorý dostali v materiáloch na zastupiteľstvo. Informovala
o zmenách a navýšenie položiek /tieto nie sú uvedené v materiáloch/ v časti príjmy, kde sa
podával projekt „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ na obecné hliadky, ktorý by sa mal začať
realizovať v obci v mesiaci október 2013. Projekt je hradený z fondov európskej
únie, štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu vo výške 95 % a spoluúčasť obce je 5 %.
Dĺžka realizácie projektu „rómske občianske hliadky a odborné poradenstvo “ je 22 mesiacov
od októbra 2013 do augusta 2015. Celkový náklad projektu je 242 924,90 €.
Spoluúčasť obce na projekte je celkovo 12 124,24 €. Na tento kalendárny rok 2013 by obec
mala vyčleniť finančné prostriedky v sume 1 656,-€ a finančná spoluúčasť z štrukturálnych
fondov a štátneho rozpočtu bude 31 470,-€.
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Tiež oboznámila poslancov o obdržaní listu z Obvodné úradu, odboru školstva, v ktorom
informuje obec Jarovnice o poskytnutí finančných prostriedkov v celkovej sume 200 000,-€
na výstavbu Základnej kontajnerovej školy.
V podprograme Komunitná soc. práca budú navýšené fin. prostriedky avízované v príjmovej
časti na projekt „Zamestnanosť a soc. inklúzia“- obecné hliadky navýšené o sumu 1 656,-€
ako účasť obce /10-12/2013/.
V programe Školstvo- navýšené finančné prostriedky /prenesené kompetencie/na kapitálové
výdavky na výstavbu Základnej kontajnerovej školy vo výške 200 000,-€.
Ďalej pracovníčka, Zdenka Semaníková oboznámila prítomných poslancov aj s financovaním
existujúcich projektov a ich záverečným zúčtovaním.
Projekt „Rekonštrukcia kaštieľa“ – čakáme na finančné prostriedky z ministerstva vo výške
324 776,-€, kde išla žiadosť na predfinancovanie stavebných prác na kaštieli. Obec musí
posledné splátky nákladov na tento projekt zaplatiť z vlastných prostriedkov: nábytok vo
výške 33 303,-€, PC vybavenie vo výške 35 804,40 € a stavebné práce vo výške 76 838,13 €
a až po kontrole z ministerstva budú tieto prehodnotené a refundované obci do konca roka
2013.
Po týchto dopytoch k uvedenému bodu poslanci prijali uznesenie a podaný návrh 2. zmeny
rozpočtu na rok 2013 schválili.
(ZA – 9, PROTI -0, ZDRŽAL SA – 3 )
PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy:
+184 858,74/

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

111 003 Výnos dane z príj.FO
+128 621,74/

z

990 000,-/1 107 879/

0,-

Príjem ŠR-aktivačná činnosť

312001
10 067/

Príjem ŠR- povodňové škody

na

10 067,-

/+

312001
31 470/

Príjem ŠR,EU-zamest.a soc.inklúzia z 0,- na

31 470,-

/+

z

0,-

na

na 1 236 500,74 /

312001
14 700/

3

z

/

14 700,-

/+

Kapitálové príjmy: ............................../+421 910,26 + 200 000,-/ ...... + 621 910,26
322001
Príjem EÚ-NFP Regenerácia obce z
+371 682,85/
322001 Príjem ŠR-NFP Regenerácia obce
43 727,41/

0,-

z 0,-

na

371 682,85

na

43 727,41

/
/ +

Reg.celkom =
415 410,26/
322001
+6 500/

Príjem ŠR – Dopr.spomaľovače

z 0,-

322001 Prenes.kompetencie-ZŠ výstavba
+200 000/

na

z 0,-

6 500,-

na

/

200 000,-

/

Finančné operácie príjmové: .................................................................... /+22 250/
454001 Prevod z rezervného fondu
250/

z 0,-/44 500/

na

66 750,-

/+22

CELKOM príjmová časť ....................................................................... + 829 019,€
VÝDAVKOVÁ ČASŤ
Program 3 Verejné priestranstvá
Podprogram 3.1 Miestne komunikácie z
000/

9 413,- /17 500/ na

Pre účtovný rozpočet: - bežný
04.5.1 637004 Služby- dopr. značenia
8000/
637005 Údržba MK

61 500,- /+44
/+ 34 000/

z

0,z

na

8 000,-

8 913,-/14 000/ na 40 000,-

/+
/+26

000/
-kapitálový

/

+10 000/
713005 Dopravne spomaľovače –obec

z

713005 Dopravne spomaľovače-ŠR

z

0,-

na

3 500,-

/

na

6 500,-

/

+3 500/
+6 500/
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0,-

Podprogram 3.6 Nakladanie s odpad. vodami z
3 000/
Pre účtovný rozpočet:

32 800,-

na 35 800,-

/+

- kapitálový

05.2.0 716000 – Projek.dokum.-rozšírenie ČOV
+3 000/

z 0,-

na

Podprogram 3.8 Rozvoj obcí-aktivačná činnosť z 0,860/

na

3 000,- /
18 860,- /+18

Pre účtovný rozpočet: - bežný
06.2.0 600 Mzdy+ odvody navýšenie obec
+4 160/ 4xkoor.

z

0,-

na

4 160,-

/

600 Mzdy+odvody - ŠR

z

0,-

na

6 540,-

/+

633 Pracovné náradie+odevy-ŠR

z 0,-

na

8 160,-

/+

6540/
8160 /
Program 4 - Školstvo
Podprogram 4.1 Materská škola
+2 050/

z

194 352,-/195 537/ na 197 587,-

/

/mzda+odvody asistentka 3 mesiace/ ..........prevod
škole
Podprogram 4.2. Základné školstvo z 1 646 895,- / 1 730 576/ na 1 946 328,-/
+215
752/
Prenesené
kompet.-kapitálové
-700
–
Výstavba
kontajner.školy ........prevod škole
z 0,-

na

200 000,- /+200 000/

Pre účtovný rozpočet: - kapitálový –obec 09.1.2 717001/10 ZŠ- základová doska
z

0,- /42 008/

na 57 760,-

/+15 752/

Program 5 – Sociálne služby
Podprogram 5.5 – Komunitná sociálna práca
+33 126/

z 45 916

na

79 042,-

/

Pre účtovný rozpočet: - bežný
10.7.0.3 /10 celkom Zamest. a soc.inklúz.-projekt
+33 126/
5

z 0,-

na

33 126,-

/

v tom:ŠR = 31 470 , - obec = 1 656,-

Program 6 – Kultúra a šport
Podprogram 6.1.1. Kultúrne str. a kaštieľ z
+14 581/

1 126 872,-

na 1 141 453,-

/

Pre účtovný rozpočet: - bežný
08.2.0.3.637005 - Projekt Bachureň-menežer
+2 291/

z

0,-

na 2 291,-

/

637005 - Výskum nástenných malieb z

0,-

na 2 400,-

/

+2 400/
- kapitálový
08.2.0.3 717002 – Výstavba KD-stavebný dozor z 490 270,9 890/

na

500 160,-

/+

Program 7 – Správa obce
Podprogram 7.4 Správa obecného úradu
Prvok 7.4.4. Všeobecné služby
+18 000/

z

86 879,-/ 91 179/ na

109 179,- /

Pre účtovný rozpočet: - bežný
01.1.1.6 637004 Dodávateľské služby
+18 000/

z

10 000,-

na

28 000,-

/

Podprogram 7.5 Správa ost. obecných budov
Prvok 7.5.1 Bývanie a obč. vybavenosť
+33 650/

z

394 429,-/ 438 929/ na 472 579,- /

Pre účtovný rozpočet: - kapitálový
06.6.0 712001 Nákup budov-kontajner.byty
250/
716000 Projekt. dok. 18.b.j.-/Močid/

z

0,- /44 500/ na 66 750,- /+22
z

0,-

na

11 400,-/

+11 400/
Prvok 7.5.2 Zdravotníctvo bud.
Pre účtovný rozpočet: - bežný
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z 18 900,-

na

20 900,-

/+2 000/

07.6.0.635006 – Údržba budov

z 7 000,-

Prvok 7.6.1 Transakcie verej. dlhu
4 000/

z

na

9 000,-

50 900

na

/+2 000/

54 900,-

/+

Pre účtovný rozpočet: - bežný
651002 Úroky z Preklen. úveru 1-9/2013
4000/

z 2 400,- /7 700/

na

11 700,- /+

na NFP Regenerácia obce

FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavkové
+440 000/

z

62 460

821007/40 – Splátka úveru –SÁLA KD z 13 000,-

na 502 460
na 35 000,-

/

/+ 22 000/

7-12/2013
821007/50- Splátka úveru - Regenerácia
000/

z 0,-

na 418 000,-

/Preklenovací -konečná/

/+418

z toho 415 410,26 /ŠR,

EÚ/
2 589,74
/obec/
Sumarizácia výdavkov:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

..........

116 727,-

..........

272 292,-

.........

440 000,-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CELKOM výdajová časť-

+ 829 019,-€

Bod 6 - Výročná správa za rok 2012, správa audítora
Prednosta OcÚ. Mgr. Rastislav Zubaj oboznámil prítomných poslancov o výročnej správe za
rok 2012, ktorú obdržali v podkladoch k zastupiteľstvu. Poslanec Jozef Marciňák
pripomienkoval výročnú správu za rok 2012 , správa neobsahovala všetky významné
osobnosti obce ako napr. Štefan Onderčo – podpredseda Československého parlamentu,
Štefan Harčár, jediný slovenský kňaz počas Slovenského štátu. Všetky návrhy a pripomienky
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k výročnej správe za rok 2012 sa majú pripomienkovať v písomnej forme na obecnom úrade
a tieto pripomienky budú zapísané vo výročnej správe za rok 2013. Výročná správa za rok
2012, správu audítora poslanci zobrali na vedomie
Bod 7 - Správa o plnení rozpočtu za II.Q 2013, Správa o plnení uznesení za II. štvrťrok
2013, Správa o kontrolnej činnosti
Kontrolór obce Ing. Štefan Talarovič oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so
správami, ktoré boli súčasťou materiálov k OcZ. Pred ďalším polrokom si treba stanoviť ciele
a určiť si priority v čerpaní rozpočtu.
V správe o plnení uznesení uviedol, že bolo prijatých 15 uznesení, schválilo sa 15 a zobralo
na vedomie 1 opatrenie.
Čo sa týka kontrolnej činnosti doporučujem schváliť denný limit nákupu tovarov v hotovosti.
Poslankyňa Mgr. Terézie Judová dala návrh na stanovenie denného limitu v pokladni na
nákup tovarov a služieb v hotovosti vo výške 200,-€,
Po diskusií poslanci prijali uznesenie a jednotlivé správy schválili
(ZA – 9 PROTI – 0, ZDRŽAL SA –2)

Poslanci sa zaoberali ďalším návrhom: vypracovanie vnútornej smernice o používaní
osobných motorových vozidiel pre obec Jarovnice.
Po diskusií pristúpili k hlasovaniu, poslanci prijali uznesenie a smernicu neschválili.
(ZA – 5, PROTI – 6, ZDRŽAL SA – 1).
Poslanec Ing. Ľubomír Tišč mal dotaz na kontrolóra obce Ing. Štefana Talaroviča, pretože
smernica nebola schválená. Kontrolór obce odporučil poslancom, aby sa používanie
motorových vozidiel v obci zefektívnilo, poverili sa kompetentní pracovníci na konkrétne
motorové vozidlo a sprehľadnila spotreba pohonných hmôt. Vypracovanie novej smernice
o používaní osobných motorových vozidiel ma tomu napomôcť, aby sa predišlo problému,
ktorý vznikol pri preplatení cestovných náhrad, keď zamestnanec použil na školenie osobné
motorové vozidlo a nemal preplatené cestovné náklady spojené so školením, nakoľko obec
nemala vypracované tieto smernice. Starosta poveril prednostu vypracovať interné smernice
o používaní motorových vozidiel do najbližšieho zastupiteľstva.

Bod 8 - Návrh na odkúpenie pozemku Mária Krescanková 398/1 na výstavbu
kontajnerových bytov.
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Márie Krescankovej par. č 398/1
a Poľnohospodárskym družstvom so sídlom v Jarovniciach č. 507. par. č 398/1, ktorí sú
8

podielovými vlastníkmi pozemku 398/1 v pomere 1/3 o odpredaj pozemku v rozlohe 3080 m2
– orná pôda. Požadovaná cena predaja za m2 u Márie Krescankovej bola za 1 m2 - 2,-€.
a Poľnohospodárske družstvo si určilo cenu za 1m2 - 2,5 €..
Poslanec Ing. Ľubomír Trišč mal dotaz na starostu obce, či obec riešila zmenu územné plánu
obce na parcele 398/1 ktorú chceme odkúpiť, nakoľko táto časť je v územnom pláne obce
zakreslená ako vodné plochy. Starosta obce oboznámil poslancov, že územný plán obce je
potrebne aktualizovať a túto časť dáme zapracovať do územného plánu obce.
Návrh na odkúpenie pozemku pani Kresnakovej Márie, Široké 642, 082 37 Široké par. č
398/1 a Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Jarovniciach, Jarovnice č. 507 par. č 398/1
na výstavbu kontajnerovej ubytovne, cena za 1m2 je 2,50 eur, zmena územného plánu obce
časti na ktorej je parcela č. 398/1 zmena z vodnej plochy 286/1 na bytových domov.
Po diskusii poslanci prijali uznesenie a návrh schválili
(ZA – 7, PROTI – 0 ZDRŽAL SA -5)
Bod 9 - Návrh na odkúpenie pozemku č 864/1 Jarovnice Ing. Stanislav S. Chalúpku
128/17, Sabinov – Orkucany za účelom výstavby kontajnerových bytov
Poslanec Lambert Kaleja opustil zasadačku obecného zastupiteľstva o 20:49 hod.
Poslankyňa Mgr. Terézia Júdová navrhla poslancom aby bod č. 9 z rokovania vypustili,
pretože odkúpenie pozemkov na výstavbu kontajnerového bývania už riešili v bode 8.
poslanci prijali uznesenie a návrh schválili
(ZA – 9 , PROTI – 2, ZDRŽALI SA - 0).
Bod 10 - Odkúpenie pozemku parcela č. 937/4, 937/5, 937/6
Jarovnice 145, 082 63 Jarovnice.

-Makara Konštantín

Prednosta Ocú Mgr. Rastislav Zubaj prečítal žiadosť p. Konštantína Makaru o odkúpenie
pozemku par. č. 937/ 4, 937/5, a 937/6. a ceny za 1 m2. 5,-€ Poslankyňa Mgr. Terézia
Júdová mala pripomienku k 21. riadnemu zastupiteľstvu, kde upozornila na žiadosť
Konštantína Makaru par. č 938/ 2 o výmere 74 m2 o vysporiadanie správcovstva, kde je
uvedený slovenský pozemkový fond. Žiadala, aby sa vyriešil tento nedostatok. Po odstránení
nedostatku na par. č 938/ 2 o výmere 74 m2 sa môže pristúpiť k odkúpeniu týchto pozemkov.
Po diskusií poslanci pristúpili k hlasovaniu:
Poslanec Lambert Kaleja sa vrátil do zasadačky obecného zastupiteľstva o 20:57 hod.
Návrh na odkúpenie pozemku par. č 937/ 4, 937/5, a 937/6 na účely miestnej komunikácie
v cene 5,-€ za 1 m2 o celkovej výmere 68 m2. Poslanci prijali uznesenie a návrh
schválili
(ZA – 12, PROTI – O, ZDRŽAL SA – 0)
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Bod 11 - Návrh ceny vodného a stočného na rok 2014
Marta Dlugošová, pracovníčka poverená správou vodného a stočného oboznámila poslancov
z návrhom vodného a stočného na rok 2014, ktorý mal informatívny charakter. Pracovníčka
Dlugošová informovala poslancov Ocú o vydaní potvrdenia Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví o zaradení Obce Jarovnice následovne:
1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom III. Kategórie
2. Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou II. kategórie.
Poslanci Ocú oboznámenie o kategóriách od regulačného úradu sieťový odvetví pre vodné
a stočné na rok 2014 poslanci návrh zobrali na vedomie.

Bod 12 - Rozpočet na dodávku a pokládku obaľovanej zmesi/asfaltu/ plus zemné práce.
Starosta obce Florián Giňa prečítal ponuku na dodávku a pokládky obaľovanej zmesi /asfaltu/
a zemných prác od firmy Asfalter, s.r.o. Švábská 11224, 08005 Prešov.
Cenové ponuky boli predložené na 3 miestne komunikácie. Starosta oboznámil poslancov aj
s potrebou vykonania asfalterských prác pred kaštieľom a na parkovisku pred cintorínom
v časti Jarovnice. Keďže rozpočtová pracovníčka oboznámila poslancov s obmedzenou
čiastkou na tento účel poslanci po diskusii rozhodli, že práce budú vykonané pred kaštieľom,
cintorínom, bytové domy sp. 479 a 480 v osade a na miestnej komunikácii k rodinám
Konečný, Judová. Ostatné budú zapracované do rozpočtu na nasledujúci rok. Po tomto
poslanci pristúpili k hlasovaniu a prijali uznesenie a návrh schválili
(ZA – 10, PROTI – 0, ZDRŽALI SA 2.)
Bod 13 - Rôzne
V tomto bode bola prednesená žiadosť Kristíny Bačinskej rod. Triščovej Jarovnice č. 252.
o vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod obecnou cestou LV č. 2910 v celkovej výmere 6
664 m2. Navrhovaná cena za 1 m2 je 5,-€.
Poslanec Ing. Ľubomír Trišč navrhol, aby sa s majiteľmi obydlí, ktorí majú postavené
príbytky na parcelách, ktoré sú predmetom tohto bodu sa urobili zmluvy o budúcich zmluvách
a určila sa im doba 5 rokov na odkúpenie pozemkov, na ktorom majú postavené svoje
obydlia.
Starosta dal návrh na odkúpenie časti parciel žiadateľky Kristíny Bačinskej rod. Triščovej
Jarovnice 252, ktorá je výlučnou vlastníčkou pozemkov na LV 2910, podľa finančných
možností obce a rozpočtovaných finančných prostriedkov na tento rok. Ostatné budú
zapracované do rozpočtu obce na budúci rok určených na vysporiadanie pozemkov. Poslanci
prijali uznesenie a návrh schválili
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(ZA – 12, PROTI – 0, ZRDŽALI SA – 0)
Na podnet občanov, sa prehodnocovalo preplácanie nákladov od občanov na prípojky
k verejnému vodovodu a kanalizácií v sume 182,19 podľa už prijatého uznesenia. Jedná sa aj
o občanov, ktorí budú pripájaní na vetvy, ktorých investorom bola Východosl. vodárenská
spoločnosť. Na tento problém upozornila a rozpočt. pracovníčka Zdenka Semaníková. Toto
pripomienkovala aj Marta Dlugošová, pracovník poverený správou vodného a stočného.
Upozornili na dôsledky obmedzenia, ktoré by vyplývali zo zrušenia už existujucého uznesenia
a prijatého VZN. Poslanci Ocú preplácanie prípojok pre FO obce nechali v platnosti podľa už
prijatého uznesenia a ukončenie platnosti tohto uznesenia nechávajú otvorené. Pripomienky
zobrali na vedomie.
Ďalej v bode rôznom bola prečítaná žiadosť Antona Novotného, Jarovnice č. 284 na
odkúpenie pozemku LV č. 2788 par. č. 925 /1, 925/2 926 výmera pozemkov je spolu 118 m
2. cena za 1 m2 je 2,-€. Poslanci po diskusii prehodnotili žiadosť a pristúpili k hlasovaniu za
odkúpenie uvedeného pozemku, poslanci prijali uznesenie a návrh schválili
(ZA – 11 PROTI – 0, Zdržal sa – 0).
Ďalšiu žiadosť o zakúpenie skruží na studňu v počte kusov 5ks od Aladára Kaleju, Jarovnice
440. Túto žiadosť poslanci zobrali na vedomie.

Ďalej bola predložená žiadosť od o. z Savore - Poďme spolu, Jarovnice 332 o uskutočnení
spoločenského podujatia v kultúrnom dome v Jarovniciach. Poslanci hlasovali za predloženú
žiadosť a prijali uznesenie a návrh neschválili
(ZA – 0, PROTI – 12, ZDRŽALI SA – 0)
Žiadosť Iveta Kalejová Jarovnice 387, o pridelenie nájomného bytu z dôvodu zlej sociálnej
situácie. Túto žiadosť poslanci zobrali na vedomie.
Žiadosť Renáta Rakašová bytom Jarovnice Močidľany č.308 o pridelenie Unimo bunky pre
rodinu. Túto žiadosť poslanci zobrali na vedomie.
Žiadosť Tibora Husára Jarovnice – Močidľany 310. O odkúpenie obecného pozemku par. č.
na ktorom si chce postaviť rodinný dom. Túto žiadosť poslanci zobrali na vedomie.
Žiadosť Dušana Bíleho, bytom Jarovnice 365. O finančnú pomoc pri zakúpení elektrického
invalidného vozíka. Túto žiadosť poslanci zobrali na vedomie.

Bod 14 Záver
Starosta obce poďakoval prítomný poslancom a občanom obce za účasť a rokovanie ukončil.
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Zapísal: Mgr. Rastislav Zubaj
Overovatelia zápisnice: Vladislav Kaleja
Peter Trišč

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

Florián Giňa
starosta
obce
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