UZNESENIE
z 30. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach, ktoré sa konalo dňa
10. novembra 2014 o 17:25 h v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach
Uznesenie č. 221/2014
a) schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 10/2014 podľa predložených návrhov a opatrení
Uznesenie č. 222/2014
a) berie na vedomie:
Dodatok č.1 k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 31.03.2014, bytový
dom 18 bj. - KRYPTON, s.r.o. Partizánska 2898/92 058 01 Poprad.
Uznesenie č. 223/2014
a) berie na vedomie:
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jarovnice
Uznesenie č. 224/2014
a) berie na vedomie:
Protest prokurátora proti VZN 67/2013
b) vyhovuje protestu prokurátora o určení výšky mesačného príspevku v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
c) schvaľuje
Dodatok č. 1 VZN č 67/2014.

Uznesenie č. 224/2014
a) schvaľuje
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za rok 2013 a to vo výške 23 dní.
Uznesenie č. 225/2014
a) schvaľuje
Žiadosť Anny Karabinošovej o predĺženie nájomnej zmluvy v nájomnom byte bytového
domu č. 542
b) berie na vedomie
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Žiadosť Justíny Kropuchovej, Jarovnice 95 o pridelenie 1- alebo 2-izbového nájomného
bytu. Poslanci túto žiadosť rozhodli zaradiť do poradovníka
Uznesenie č. 226/2014
c) schvaľuje
Zrušenie nájomnej zmluvy p. Heleny Husárovej v nájomnom byte č. 3 bytového domu
564.
d) schvaľuje
Žiadosť nájomnej zmluvy Radka Červeňáka, druha mŕtvej nájomníčky p. Heleny
Husárovej v nájomnom byte č. 3 bytového domu 564. pod podmienkou uznania dlhu po
nebohej a vyhotovenia splátkového kalendára v sume 50,- mesačne.
e) berie na vedomie
Žiadosť Heleny Giňovej o zmenu nájomníka v nájomnom dome č. 542, z jej dcéry Lucii
Červeňákovej rod. Giňovej.
f) schvaľuje
Zrušenie uznesenie č. 217/2014 zo dňa 28.8.2014, v ktorom bola schválená zmena
majiteľa v nájomnom byte č. 3 bytového domu 543.

g) berie na vedomie
Žiadosť Valenta Jacka o odstránenie čiernej skládky pri jeho dome č. 44.. Starosta sa
sľúbil, že čierna skládka bude odstránená do konca pracovného týždňa do 14.11.2014

Florián Giňa
starosta obce
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