
Obecné zastupiteľstvo v     Jacovciach

Uznesenie 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 22.5.2014 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Kontrolu uznesení  hlavnou kontrolórkou 
2. Splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou 
3. Záznam z následnej finančnej kontroly – Ochrana osobných údajov na Obecnom úrade v Jacovciach
4. Záznam z následnej finančnej kontroly – Ochrana osobných údajov v Základnej škole s materskou 
    školou
5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jacovce na II. polrok 2014 
6. Plat starostu od 1.1.2014 – 30.4.2014. Na základe uznesenia č.15/2013 bod C/3  zo dňa 4.4.2013 bol

    plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného 

    zákona so zvýšením o 7%, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve

    za rok 2013  – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákon  od 1.1.2014 do 30.4.2014 suma 1746,24 €.

7. Informáciu – protipovodňové opatrenia

8. Informáciu – o ponukách na rekonštrukciu verejného osvetlenia

9. Informáciu – o realizovaní ďalšej vetvy investičnej akcie „Renovácia a rozvoj obce Jacovce – práce 

    naviac II“

10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k úverovaniu ďalšej vetvy investičnej akcie „Renovácia a rozvoj 

     obce Jacovce – práce  naviac II“

11. Informáciu ohľadom prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok 

      p.SCHWARZA

B. SCHVAĽUJE:

1. Plat starostu  podľa  § 4  ods. 2 citovaného zákona  a s účinnosťou  od 1.5.2014  v sume, ktorá sa  

    rovná zvýšeniu minimálneho platu o 20 % t.j. na sumu  1958,40  €.

2. Prijatie  terminovaného úveru vo výške 90 tis. € na realizovanie ďalšej vetvy investičnej akcie  

    „Renovácia a rozvoj obce Jacovce – práce naviac II“ na obdobie 6 rokov. Úver bude zabezpečený 



    vlastnou zmenkou. 

3. Žiadosť pod č. 417/2014 zo dňa 22.5.2014 o zmenu dodatku k zmluve o prenájme č. 2/2009 – Kišac

   Zdenko, Pri Majeri 479/1, Jacovce 

4. Zakúpenie 1 ks zavlažovacej súpravy pre potreby zavlažovania ihriska 

C. URČUJE:

1. že podľa  § 11 ods.4 písm.i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

    predpisov bude vo volebnom období 2015 až 2019 starosta obce vykonávať funkciu v celom   

    rozsahu

2. pre volebné obdobie 2015 – 2019 jeden volebný obvod a deväť poslancov Obecného zastupiteľstva 

D. UKLADÁ

1. Obecnému úradu pripraviť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie k prípadnej výzve na  
    čerpanie  finančných  prostriedkov z Eurofondov ohľadom protipovodňových opatrení 
2. Obecnému úradu vypísať súťaž na audit a spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie  
    verejného osvetlenia 
3. Obecnému úradu rokovať s p. Rudolfom Schwarzom o možnosti predĺženia kúpno-predajnej 
     zmluvy zo dňa 16.7.2009 s platnosťou do 31.12.2019. 

PhDr.Imrich Hermann
                    starosta obce 


