
UZNESENIE 

z 27. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa konalo dňa
13. júna 2014 o 16:00 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach.

Uznesenie č. 190/2014 

a)  berie na vedomie:
     Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013
 b) schvaľuje :
    1. Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie obce za rok 2013
        bez výhrad, 
    2. Odvod  finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia a zostatku finančných operácií
        / ponížených o nevyčerpané prostriedky  prechádzajúcich do rozpočtového roku 2014/
        do rezervného fondu obce v celkovej výške 184 827,82 €.

Uznesenie č. 191/2014 

a)  berie na vedomie:
     Rozpočtové opatrenie obce č. 3/2014 a č. 4/2014, 
b) schvaľuje :
      Rozpočtové opatrenie obce č. 5/2014.

Uznesenie č. 192/2014 

a) schvaľuje: 
Výstavbu 16 triednej modulovej základnej školy –nadstavba a prístavba k 8 triednej modulovej škole,
areál základnej školy č. 192,  par.  Č. 140/1 k.ú. Jarovnice. Vytvorenie podkrovia pod strechou za
účelom zriadenia kabinetov pre pedagogických zamestnancov. 

Uznesenie č. 193/2014 

a) schvaľuje:
Plat starostu obce vo výške základného platu plus štyridsaťpäť percent od 1.6.2014,  

b) schvaľuje: 

Zvýšenie platu hlavnému  kontrolórovi obce na 300 Eur v hrubom od 1.6.2014.

Uznesenie č. 194/2014 

a) schvaľuje: 

Projekt rozšírenia kapacity čističky odpadových vôd zo súčasných  2 000 EO na 5 200 EO. Celkové
náklady na realizáciu projektu sú vo výške 800 000,- Eur, realizácia projektu bude v roku 2015. 

Uznesenie č. 195/2014 
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a) schvaľuje: 

Žiadosť o NFP na rozšírenie stokovej siete v obci Jarovnice – II. etapa vetvy D3.1 – k.ú. Jarovnice
a D4-  k.ú.  Močidľany,  rómska  osada  a vetvy  C8  a C9  –  k.ú.  Jarovnice,  smerom  k zdravotnému
stredisku. Výška  celkových  oprávnených  výdavkov  na  projekt:  211 410,90  Eur.  Výška
spolufinancovania projektu  je 5 %, čo predstavuje 10 570,54 Eur.  Kód výzvy: OPŽP-PO1-14-1. 

Uznesenie č. 196/2014 

a) schvaľuje:

Výstavbu  rodinného  dvojdomu  Stred  Basic  Duo  na  parcele  č.  451/1  k.ú.  Jarovnice  z ekologicky
obnoviteľných materiálov.   Celkové  náklady predstavujú  cca  29 000,-   Eur.  Podiel  obce  na  tejto
čiastke je 10 694,70 Eur, dotácia zo štátneho rozpočtu na túto stavbu je 15 000,- Eur  na stavbu a
4 000,- Eur na projektovú dokumentáciu. 

Uznesenie č. 197/2014 

a) berie na vedomie:

Upozornenie prokurátora - námietka proti všeobecne záväznom nariadení obce Jarovnice č. 67/2013
o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Jarovnice – protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2 a § 25 zákona č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie č. 198/2014 

a) schvaľuje:

Výstavbu 12 modulových kontajnerových bytov na parcele č.  279 k.ú.  Jarovnice.  60 000,-  Eur sú
finančné  prostriedky  na  prepravu,  montáž,  projektovú  dokumentáciu  k stavebnému  povoleniu
a napojenie na vodu a kanál. 

Uznesenie č. 199/2014 

a) berie na vedomie:
Ponuku Emílie Kalejovej na kúpu rodinného domu č. 62 do vlastníctva obce za účelom komunitného
centra alebo zdravotníckeho zariadenia v sume 27 000,- Eur. Rodinný dom zo záhradou Jarovnice –
Močidľany č. 62 je na par. č. 118 o výmere 290 m2 zastavané plochy a nádvoria, par. č. 119  - 577m2
–záhrada, par. č. 129/1 – 2519 m2 ovocné sady. Rodinný dom bude zakúpený začiatkom roka 2015 aj
finančné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti so záhradou budú zapracované do rozpočtu obce v roku
2015.
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Uznesenie č. 200/2014 

a) schvaľuje

Žiadosť ZŠ s MŠ o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 3 486,- Eur na
zakúpenie panvice do školskej jedálne. 

Uznesenie č. 201/2014 

a) berie na vedomie:

Predaj  obecného pozemku  zastavané plochy a  nádvoria   p.  č.  197/3 o výmere  67 m2 a zastavané
plochy  a nádvoria p. č. 197/4 o výmere 104 m2. Postup predaja bude formou verejnej vyhlášky. 

Uznesenie č. 202/2014 

a) schvaľuje: 

Žiadosť Márie Giňovej o kúpu unimobunky.  Cena unimobunky bude v hodnote do 990,- Eur spolu
s dopravou a  mesačné splátky 20,- Eur do úplného splatenia hodnoty unimobunky.

Uznesenie č. 203/2014 

a) schvaľuje: 
Žiadosť FK Roma Jarovnice o finančnú podporu vo výške 1 000,- Eur na uskutočnenie priateľského
futbalového turnaja o pohár starostu obce konaného dňa 28.6.2014.

Uznesenie č. 204/2014 

a) schvaľuje: 

Žiadosti o ukončenie nájmu p. Martina Kandru a pána Milana Grejtáka.

b) schvaľuje:  

Pridelenie bytu po pánovi Kandrovi pani Marcele Novotnej.

c) schvaľuje:

Pridelenie bytu po pánovi Grejtákovi pani Kataríne Fritzovej.

d) schvaľuje: 

Ukončenie nájmu pre p. Darinu Bilú k 30.62014 a pridelili bytu č. 16 v bytovom dome 543 p. Marcele
Bilej od 1.7.2014.    

Uznesenie č. 205/2014 
a) schvaľuje:

Žiadosť  Zdenka  Kaleju,  Jarovnice  351 o zakúpenie  bunky obcou na  bývanie  pre  žiadateľa  a jeho
rodinu. Žiadateľ bude prispievať 30,- Eur mesačne ako nájomné za zakúpenú bunku do vyplatenia
ceny bunky.
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b) schvaľuje:

Žiadosť Moniky Lackovej, Jarovnice 543 o zakúpenie bunky obcou na bývanie pre žiadateľku a jej
rodinu. Žiadateľka bude prispievať 30,- Eur mesačne ako nájomné za zakúpenú bunku do vyplatenia
ceny bunky.

c) schvaľuje: 

Žiadosť  Evy Rakašovej,  Jarovnice  308 o zakúpenie  bunky obcou na  bývanie  pre  žiadateľku a jej
rodinu. Žiadateľka bude prispievať 30,- Eur mesačne ako nájomné za zakúpenú bunku do vyplatenia
ceny bunky.

d) schvaľuje: 

Žiadosť  Jolany  Giňovej,  Jarovnice-Močidľany  303  o zakúpenie  bunky  obcou  na  bývanie  pre
žiadateľku a jej rodinu. Žiadateľka bude prispievať 30,- Eur mesačne ako nájomné za zakúpenú bunku
do vyplatenia ceny bunky.

e) schvaľuje:

Žiadosť Petra Kaleju Jarovnice 113 o zakúpenie bunky obcou na bývanie pre žiadateľa a jeho rodinu. 
Žiadateľ bude prispievať 30,- Eur mesačne ako nájomné za zakúpenú bunku do vyplatenia ceny 
bunky. Unimobunky sa budú zakupovať a prideľovať podľa poradia len do vyčerpania finančných 
prostriedkov  vyčlenených  pre tento účel.

Uznesenie č. 206/2014 

a) berie na vedomie:

Predaj obecného pozemku p .č.  168 k. ú. Močidľany  o výmere  1056 m2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria a   p. č. 169 k. ú. Močidľany druh pozemku: záhrada   o výmere 322 m2. Postup
predaja bude formou verejnej vyhlášky. 

 V Jarovniciach 03.07.2014 

Florián Giňa

                                                                                                          starosta obce 
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