Obecné zastupiteľstvo Janíky

Uznesenia zo 4.plenárneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Janíkoch , ktoré sa konalo dňa 24.04.2007
Obecné zastupiteľstvo v Janíkoch
A/ schvaľuje
1/ Zmenu uznesenia č.A3b/2007-3.pl. zo dňa 06.03.2007 sumu 300,- Sk za m2 zmeniť na
250,- Sk za m2.
2a/ Výsledok hospodárenia za rok 2006 a záverečný účet bez výhrad /prip/
b/ Návrh o použití prebytku rozpočtového hospodárenia
prebytok rozp.hospodárenia : 1.079.536,92 Sk
na rezervný fond :/10%/
: 107.953,69 Sk
--------------------------------------------------------ostáva:
971.583,23 Sk použiť na investičnú výstavbu
c/ zmenu rozpočtu , nasledovne
príjmová časť : zvýšiť o 972.000,- Sk / príjm.časť celkom 6.011.000,- Sk/
výdavkovú časť : zvýšiť o 972.000,- Sk / výdavková časť celkom 6.011.000,- Sk/
3a/ Vyradenie Materskej školy s výchovným jazykom maďarským Horné Janíky zo siete
škôl a školských zariadení k 30.06.2007 a ďaľšiu výchovu detí z Horných Janík a Búšteleku
zabezpečiť v škôlke :v Materskej škole s výchovným jazykom maďarským Dolné Janíky
b/ Obec zabezpečí prepravu detí z Horných Janík a Búšteleku do Materskej školy v Dolných
Janíkoch .
4a/ Výstavbu rodinného domu pre v kat. území Horné Janíky na parc.č. 71/3,71/23 a 71/35 a
vynatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely parc.č.71/3,71/23 a 71/35 pre
stavebníka Ronald Rajkovics a manž.Gabriela bytom Haanová č.6, Bratislava
b/ Výstavbu rodinného domu a vyňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske
účely v kat.území Horné Janíky parc.č. 131/2 a 131/8 pre stavevníka Milan Vrťo bytom Janka
Alexiho č.7, Bratislava
c/ výstavbu čistiarne odpadových vôd na pozemku parc.č. 321/15 v katastrálnom území Dolné
Janíky pre stavebníka Slavomír Kovaľ a manž. Jana Kovaľová bytom Gen.Svobodu 29, Ľubica
d/ Prestavbu rodinného domu súp.č.31 v kat.území Dolné Janíky parc.č. 59 pre stavebníka Wirkler
Tibor a manž. Monika bytom Senec , Inovecká 5
e/ Výstavbu rodinných domov za dodržania uznesení č. A5-2007/3-pl. zo dňa 06.03.2007
pre stavebníka Ing.Mészáros Árpád a manž. Alžbeta bytom Štrvtok na Ostrove.

-25/ Predaj plynárenského zariadenia v kat.území Horné Janíky pre 12 rod.domov - STL
http://www.janiky.sk/
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plynovod D-50 v dlžke 247 m a 11 prípojok D-32 v dlžke 16,5 m , DN25 v dlžke 22 m
za cenu :299.035,- Sk pre Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava.
6/ Vloženie majetku obce , ktorým je verejný vodovod
a/ vodovodné potrubie , materiál PVC DN 110 mm , v dľžke 1672 m , k.ú. Horné Janíky a
Búštelek
vodovodné prípojky PE DN 1 - 76 ks , dľžka 507 m
podzemné hydranty DN 80 - 16 ks
b/ vodovodné potrubie , materiál PVC DN 110 mm , v dľžke 1672 m , k.ú. Horné Janíky a
Búštelek
vodovodné prípojky PE 1 - 45 ks , dľžka 193 m
vodovodné hydranty DN 80 - 20 ks
c/ vodovodné potrubie , mat. PVC DN 110 mm , v dľžke 238 m , k.ú. Horné Janíky na
parc.č. 5/2 , 6/1 a 7/1
vodovodné prípojky - 12 ks
d/ vodovodné potrubie , mat. PVC DN 110 mm v dľžke 172,48 m , k.ú. Horné Janíky na
parc.č. 130/22
vodovodné prípojky PE - 6 ks
vodovodné hydranty - 2 ks
e/ vodovodné potrubie , mat. PVC DN 110 mm , v dľžke 195 m , v kat. území Búštelek
parc.č. 46/8
podzemné hydranty - 2 ks
do Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. so sídlom v Nitre, IČO 36550949 v zapísanej v
OR vedenom na OS Nitra , Odd. Sa, VI. 10193/N , ktorým sa navýší majetok akciovej spoločnosti.
7/ Zmenu Všeobecne záväzného nariadenia obce č.1/2006 , ktorým sa určuje metodika pokytovania
dotácií z rozpočtu obce , nasledovne : v § 5 odsek 4 vynechať - na účet žiadateľa
B/ berie na vedomie
1/ Overovateľov zápisnice
2/ Hlásenie o kontrole plnenia uznesení z 3 .pl.zasadnutia
3/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
4/ Žiadosť Františka Csenkeyho o prenájom sály vo viacúčelovej budove v Horných Janíkoch.
na hodovú zábavu dňa 16.04.2007
5/ Ohlásenie Zoltána Horvátha bytom Bratislava , ohľadne murovaného oplotenia svojho
pozemku v kat.území Búštelek , parc.č. 32/3 a 32/4.
6/ Žiadosť Rímsko-katolickej cirkvy ,farnosť Zlaté Klasy na podporu opravy strechy farského
kostola v Zlatých Klasoch.
-37/ Informáciu finančnej komisie o predaji budovy bývalej Základnej školy v Horných Janíkoch.
http://www.janiky.sk/
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8/ Informáciu o prihláškach na nájomné byty
C/ poveruje
1/ finančnú komisiu do 15.mája prejednať okolnosti predaja budovy bývalej Základnej školy
v Horných Janíkoch
2/ komisiu pre životné prostredie do 15.mája zorganizovať schôdzu so záujemcami o
nájomné byty

http://www.janiky.sk/

