Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jatov, ktoré sa konalo
dňa 29. januára 2013
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva
2. Rozpočet obce Jatov na rok 2013 a plnenie rozpočtu za rok 2012
3. Rozpočet Základnej a materskej školy v Jatove na rok 2013 a plnenie rozpočtu za rok
2012
4. VZN č. 2013 – 01 o určení výšky dotácií školských zariadení
Bola podaná interpelácia poslanca obecného zastupiteľstva p. Černičku týkajúca sa verejnej
súťaže na výstavbu tretej etapy vodovodu v Jatove, kde boli zúčastnené dve spoločnosti, čo je
podľa p. Černicku málo. Starosta obce uviedol, že do výberového konanie boli prihlásené tri
spoločnosti, z ktorých jedna nakoniec svoju ponuku zo súťaže stiahla.

Uznesenie č. 1/1-2013
A. Schvaľuje
A1.Návrhovú komisiu: p. Szabóová. a p. Šafárová
A2.Overovateľov zápisnice: p. Žolnai a p. Čapuchová

Uznesenie č. 2/1-2013
A. Berie na vedomie
A1.Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného v mesiaci
november 2012

Uznesenie č. 3/1-2013
Rozpočet na rok 2013
A. Schvaľuje
A1.Rozpočet obce Jatov na rok 2013 doplnený o pripomienky poslancov obecného
zastupiteľstva
A2.Rozpočet Základnej a materskej školy v Jatove na rok 2013 upravený podľa
spresnených normatívov na jedného žiaka

Uznesenie č. 4/1-2013
Plnenie rozpočtu za rok 2012
A. Schvaľuje
A1.Plnenie rozpočtu obce Jatov k 31.12.2012
A2.Plnenie rozpočtu Základnej a materskej školy v Jatove k 31.12.2012

Uznesenie č. 5/1-2013
A. Schvaľuje
A1.Všeobecno záväzné nariadenie č. 2013 - 01 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Jatov

Uznesenie č. 6/1-2013
A. Prerokovalo
A1.Finančný príspevok pre skupinu Jatovčanka
B. Schvaľuje
B1.Finančný príspevok pre skupinu Jatovčanka určený na nákup spotrebného materiálu
vo výške 250,- €

Uznesenie č. 7/1-2013
A. Súhlasí
A1.Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výstavbou nájomných bytov v obci Jatov na parcelách
č. 75/55 a 75/29 v počte 12 bytových jednotiek.
A2.Obecné zastupiteľstvo súhlasí s účelom na ktorý sa požaduje podpora zo Štátneho
fondu rozvoja a bývania na dobu trvania 30 rokov a súhlasí s nájomným charakterom
bytov počas trvania zmluvného vzťahu na dobu 30 rokov.
B. Poveruje
B1.Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Jatov Jozefa Dubovského na zadanie
vypracovania projektovej dokumentácie špecializovanej firme.
Hlasovanie poslancov sa uznesenie:
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci obecného zastupiteľstva.
V Jatove dňa 29.01.2013
Jozef Dubovský
Starosta obce Jatov

