UZNESENIE
z 25. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa
konalo dňa 16. decembra 2013

Uznesenie č. 147/2013
A. schvaľuje
A1 VZN č. 65 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálné odpady a
drobné stavebné odpady na rok 2014

Uznesenie č. 148/2013
A. schvaľuje
A.1 VZN č. 66 o určení a čase zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľkej
pôsobnosti obce Jarovnice na rok 2014

Uznesenie č. 149/2013
A. schvaľuje
A.1 VZN č. 67 o určení výšky mesačného príspevku v školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti

obce Jarovnice na rok 20114

Uznesenie č. 150/2013
A. schvaľuje.
A.1 VZN č. 68 o výške na prevádzky a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka
školských zriadení

so sídlom na území obce Jarovnice na rok 2014

Uznesenie č.151/2013
A. schvaľuje
A.1 Obecné zastupiteľstvo v súlade s §11 ods. 4 pism. b)

B. berie na vedomie
B.1 stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2014 a k rozpočtu na rok 2014
s výhľadom na roky 2015 a 2016

Uznesenie č.152/2013
A. schvaľuje.
A.1 Zmluva o prenájme pozemku na výstavbu bytového domu par. C.:192, 193
odporúčajú obci postupovať podľa verejnej vyhlášky o majetku obci.
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Uznesenie č.153/2013
A. schvaľuje
A.1 dodatok č. 1. K zmluve o dielo 30/08.2012 – firmy FEROMATH s.r.o. Prešov dodatočné práce Sála KD faktúra vo výške 76,709,24 €
B. schvaľuje
B.1 Úhradu faktúry č. 2013/002 vo výške 76,709,24 € z rezervného fonde obce Jarovnice.

Uznesenie č.154/2013
A. berie na vedomie
A.1 cenu vodné a stočného od regulačného úradu sieťový odvetví pre vodné a stočné na
rok 2014.
B. berie na vedomie
B.1 delegovanie do rady školy poslanca náhradníka Miroslava Sedláka pre ZS
a MŠ
Jarovnice 082 63 č. 464.

Uznesenie č.155/2013
A. schvaľuje

A.1 predĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome č. 542 pani Daniele
Gaľovej, schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome č. 542 pani
Anne Karabinošovej
B. schvaľuje
B.1 Žiadosť Lucií Giňovej – Červeňákovej, Jarovnice 294 p pridelenie
trojizbového bytu v bytovom dome Jarovnice 542.
Uznesenie č.156/2013
A schvaľuje

B schvaľuje
B.1 spracovanie urbanistickej štúdie Jarovnice v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v neskoršom znení
a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z

Uznesenie č.157/2013
A. schvaľuje
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A.1 predaj vraku auta Volkswagen Golf, EČV: SB 848AO rok výroby 2006
verejnou vyhláškou o verejnom majetku.
Uznesenie č. 158/2013
A. berie na vedomie
A.1 žiadosť o finančnú výpomoc pánovi Ľubomírovi Godlovi, trvale bytom
Jarovnice 456
Uznesenie č. 159/2013
A. schvaľuje
A.1 Internú smernicu k evidencii žiadostí, sťažností, priestupkov a evidencií detí
a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky
Uznesenie č. 160/2013
A. berie na vedomie
A.1 žiadosť o poskytnutie ubytovanie pre Miroslava Kaleju, Jarovnice
Uznesenie č. 161/2013
A. schvaľuje
A.1 cenovú ponuku na kúpu pozemku Marekovi Peštovi, Jarovnice
parcely č. 259/6 a 710/14 k. ú. Jarovnice vo výške 910 €

č. 379,

Uznesenie č. 162/2013
A. schvaľuje
A.1 kúpu pozemku parcelu č. 279 k. ú. Jarovnice LV č. 763 o celkovej výmere
1 485 m2 v sume 13 € za m2
Uznesenie č. 163/2013
A schvaľuje
A.1 podľa zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva odmenu na
konci
roka vo výške 547,65 €
B. schvaľuje
B.1 odmenu kontrolórovi obce Jarovnice vo výške dvojmesačného platu.
Uznesenie č. 164/2013
A. schvaľuje
A.1 preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2012
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V Jarovniciach 20.12.2013
Giňa
starosta obce
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Florián

