
Uznesenie 
 z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  zo dňa 25. februára 2015 

Uznesenie č. 20/2015

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach berie na vedomie:

a) určenie za zapisovateľa Mgr. Rastislava Zubaja 
b) určenie za overovateľov  Mgr. Teréziu Judovú a Dušana Ferka 

Uznesenie č. 21/2015

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach schvaľuje 

navrhovú komisiu  Ing. Ľubomíra Trišča, Ladislava Bíleho a Vladislava Kaleju

Uznesenie č. 22/2015

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach konštatuje, že:

novozvolený poslanec obecného  zastupiteľstva: František Tupta zložil zákonom predpísaný sľub.

Uznesenie č. 23/2015

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach schvaľuje 

a)  v y h l a s u j e

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu 
hlavného kontrolóra na deň 8. apríla 2015, ktorá sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v 
Jarovniciach .

b)  u r č u j e

1. nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

- kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie 
výhodou

- Iné predpoklady: organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, morálna bezúhonnosť, znalosť
právnych predpisov v oblasti samosprávy, ovládanie práce s počítačom, prax vo verejnej správe alebo 
prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti výhodou.

2. náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä :

- osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj,

Ďalej

- profesijný životopis

- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
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Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí zaslať alebo odovzdať písomnú prihlášku spolu 
s dokladmi najneskôr do 23. marca 2015 (t.j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby) v zalepenej 
obálke s označením „Voľba kontrolóra -NEOTVÁRAŤ“.

Osobne možno prihlášku doručiť v podateľni Obecného úradu v Jarovniciach do 15,00 hod. V 
prípade podania prihlášky poštou je dňom podania dátum uvedený poštou na obálke.

c) s ch v a ľ u j e

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Jarovnice tajným hlasovaním.

d)  u r č u j e

dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na pracovný úväzok 20%.

e) s ú h l a s í

s tým, aby hlavný kontrolór v zmysle § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov mohol podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť 

f) s p l n o m o c ň u j e

starostu obce Jarovnice vymenovať komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok 
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.

g)  ž i a d a

prednostu obecného úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra 
obce Jarovnice na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým.

Uznesenie č. 24/2015

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach schvaľuje 
návrh zmeny rozpočtu č. 1/2015

Uznesenie č. 25/2015

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach schvaľuje 

zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jarovnice. 

Uznesenie č. 26/2015

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach berie na vedomie: 

Správu  o plnení uznesení za IV. štvrťrok 2014   

Uznesenie č. 27/2015

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach schvaľuje 
Zrušenie  uznesenie  č.  16  C  /2014  zo  dňa  16.12.2014  dohodu  medzi  žalobcom  Dr.  Antonom
Mesárošom a žalovanou v 2. rade obcou Jarovnice za účelom ukončenia súdneho sporu vedeného pred
Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 25C/6/2011 zmierlivo,  formou uzavretia súdneho zmieru a to
dohodou o mimosúdnom ukončení súdneho sporu, kde žalovaný zaplatí žalobcovi sumu 12 000 ,-€.
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Uznesenie č. 28/2015

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach schvaľuje 
Dohodu medzi žalobcom Dr. Antonom Mesárošom a žalovanou v 2.  rade obcou Jarovnice za účelom 
ukončenia súdneho sporu dohodu medzi žalobcom Dr. Antonom Mesárošom a žalovanou v 2. rade 
obcou Jarovnice za účelom ukončenia súdneho sporu vedeného pred Okresným súdom Prešov pod sp. 
zn. 25C/6/2011 zmierlivo, formou uzavretia súdneho zmieru, resp. dohody o mimosúdnom ukončení
súdneho sporu. Predmetom tejto dohody je záväzok obce Jarovnice zaplatiť Dr. Antonovi Mesárošovi 
náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch vo výške 12.000,-€ a náhradu trov konania vo výške 1.650,-€ 
a záväzok Dr. Antona Mesároša zabezpečiť vytlačenie 1.000 kusov publikácie
Jarovnice v premenách času a dejín, odovzdať 970 kusov publikácie //Jarovnice v premenách času a 
dejín a licenčnou zmluvou udeliť obci Jarovnice súhlas za symbolické 1,-€.  

Uznesenie č. 29/2015

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach berie na vedomie:
Kúpnu  zmluvu  o  distribúcii  pitnej  vody,  uzavretú  podľa  §  409  Občianskeho  zákonníka  medzi
Východoslovenskou  vodárenskou  spoločnosťou,  a.s.  Komenského  50,  042  48  Košice  a  Obcou
Jarovnice.  

Uznesenie č. 30/2015

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach berie na vedomie:

a) žiadosť o finančnú výpomoc pre Dušana Giňu,  Jarovnice 106, ktorému v januári tohto roku zhorela
strecha a podkrovie rodinného domu.

b) upozornene poslankyne Kvetoslavy Korienkovej na vývoz domového  odpadu do veľkokapacitného
kontajnera, ktorý je umiestnený na miestnom cintoríne v časti Jarovnice.

c) žiadosť poslankyne Kvetoslavy Korienkovej aby starosta obce Florián Giňa,  urobil verejnú schôdzu
pre občanov obce Jarovnice.

d) upozornenie  poslanca Františka Tupta na VZN 42/2005 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú 
postavené z prostriedkov obce a dotácie štátu o podmienkach udeľovania nájomných bytov článok 5 
bod 2, , že udeľovanie bytov sa vykonáva na základe žrebovania, aby bolo zachované rovnaké právo 
žiadateľov o nájomné byty, poslanec František Tupta navrhol, aby prideľovanie bytov sa 
uskutočňovalo podľa platného VZN.

e)  žiadosť  poslanca  Františka  Tupta  o vysvetlenie  postupu  obce  pri  riešení  problému s neplatičmi
v obecných nájomných bytoch. 

f) oznámenie k verejnému zhromaždením k novému územnému plánu obce Jarovnice a urbanistickej
štúdii obce Jarovnice, ktorý sa uskutoční dňa 26. 2. 2015 o 16:00 v priestoroch zasadačky obecného
úradu v Jarovniciach
                                   

                       
V Jarovniciach 03. 03. 2015            Florián Giňa
                                                 starosta obce
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