
Uznesenie 

z 28. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa konalo dňa
15. augusta 2014

Uznesenie č. 207/2014 

A)berie na vedomie  upozornenie prokurátora voči námietke všeobecno záväzného nariadenia obce
Jarovnice  č.  67/2013  o určení  výšky  mesačného  príspevku  v školách  a školských  zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce b) napadnuté ustanovenie č. 1 ods. 3 VZN nahradiť novým, ktoré
bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Uznesenie č. 208/2014 

A) schvaľuje obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia §11 ods.4 pism.i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v neskorších predpisov určuje pre funkčné obdobie 2014 – 2018 rozsah výkonu
funkcie starostu obce Jarovnice na plný úväzok. 

B) schvaľuje obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9 ods.3 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy a v zmysle ustanovenia § 11 ods.3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov u r č u j e dva volebné obvody, ktorý tvorí
obec Jarovnice s počtom 13 poslancov.

Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa obec súpisné čísla 1 – 547 okrem rómskej osady,
 rómsku osadu súpisné čísla 32 – 365 a obyvateľov ktorí sú v našej obci evidovaní na čísle 0
bude zvolených 6 poslancov.

Vo  volebnom  obvode  č.  2,  ktorí  zahŕňa  rómsku  osadu  súpisné  čísla  366  –  568,  bude
zvolených 7 poslancov na celé volebné obdobie 2014 – 2018.

Uznesenie č. 209/2014 

A) schvaľuje predĺženie  nájmu v nájomných bytoch bytového domu 542  žiadateľovi Marošovi
            Tuptovi,

B) schvaľuje  predĺženie   nájmu v nájomných  bytoch  bytového domu 542  žiadateľke Marte
Gáborovej, 

C) schvaľuje  predĺženie  nájmu v nájomných bytoch bytového domu 542  žiadateľke Ľudmile
Kostolníkovej 

D) schvaľuje  predĺženie   nájmu v nájomných  bytoch  bytového  domu  542  žiadateľovi  Mgr.
Jozefovi Bugnovi. 

E) schvaľuje žiadosť pani Dominike  Plačkovej (Petrovej) , bytom Jarovnice 481  2-izbový byt
v bytovom dome 542 po pani Kataríne Fritzovej.  

Uznesenie č. 210/2014 
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A) schvaľuje podľa výpočtu priemernej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody.
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 0,40 € /m3 na rok 
2014

Uznesenie č. 211/2014 

A) schvaľuje preplatenie ceny projektovej dokumentácie - bytové jednotky v Obci 
Jarovnice.  Pôvodná  zmena  rozpočtu  č.  6  obsahovala  položku  8  000,-  €  na  projektovú
dokumentáciu, ale podľa verejné obstarávania bola cena za projektovú dokumentáciu 9 600,-
€ s DPH. 

Uznesenie č. 212/2014 

A)  schvaľuje presun  finančných  prostriedkov  vo  výške   1500,- €  z  dotácie  určenej  pre
futbalový klub TJ DRUŽSTEVNÍK (futbalový klub prerušil svoju činnosť v auguste 2014)
zostatok finančných prostriedkov sa presunie na účet FK ROMA na rok 2014. 

Uznesenie č. 213/2014 

A) schvaľuje cenovú ponuku Františka Kropucha, Oravská 6434/6 Prešov zo dňa 4.7.2014  
cenová ponuka za 1 m2/8 €.  na odkúpenie obecných pozemkov C KN Jarovnice, zastavané 
plochy a nádvoria p. č. 197/3 o výmere 67 m2 a registra C KN Jarovnice, zastavané plochy a 
nádvoria p. č. 197/4 o výmere 104 m2. Celová výmera je 171 m2 x 8,- €/m2, spolu cena za 
pozemky bude1368,-  €. 

B )schvaľuje  cenovú ponuku Kristíny  Giňovej,  Jarovnice 474,  zo  dňa  22.7.2014 cenová
ponuka za  1 m2/ 2,68 €  1378 m2 x 2,68 Eur/ m2, na odkúpenie obecných pozemkov C KN
Močidľany  ,  zastavané  plochy  a  nádvoria  p.č.  168  o výmere  1056  m2  a  registra  C  KN
Jarovnice záhrada p. č. 169 o výmere 322  m2. Celková výmera  je 1378 m2  x 2.68 ,-€ spolu
cena za pozemky bude 3700 ,-€

Uznesenie č. 214/2014 

A) berie na vedomie  žiadosť občianskeho združenia EMA, Jarovnice 8 o schválenie 
dotácie1000,- Eur za účelom spoločensko-kultúrneho a športového podujatia pri príležitosti 
osláv SNP.

 
V Jarovniciach dňa 03.9.2014                                                         Florián Giňa 
                                                                                                        starosta obce 
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