Obecné zastupiteľstvo Janíky
-------------------------------------------------------------

Uznesenia z 19.plenárneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Janíkoch , ktoré sa konalo dňa 21.07.2009
Obecné zastupiteľstvo v Janíkoch
A/ schvaľuje
1/ Predaj pozemku v kat.území Búštelek parc.č. 33/ 4 vo výmere 38 m2 vedená ako zastavená
plocha za 2 €/m2 /t.j. 76 € pre Júlianu Csenkeyovú , bytom Janíky č.190 ,s podmienkou ,
že poplatok za vklad do katastra bude znášať kupujúci
2a/ Záverečný účet za rok 2008 bez výhrad..
b/ Návrh o použití prebytku rozpočtového hospodárenia :
prebytok rozpočtového hospodárenia : 1.992.231,00 Sk
66.129,95 €
na rezervný fond / 10 % /
: 199.223,00 Sk
6.612,99 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ostáva :
1.793.008,00 Sk
59.516,96 €
použiť v rozpočte obce na rok 2009.
3a/ Vo Všeobecnom záväznom nariadení obce Janíky č. 5/2008 o podmienkach určovania dane za
psa , užívanie verejného priestranstva , za predajné automaty , za nevýherné hracie prístroje a
vyberania poplatku za komunálne a drobné odpady zo dňa 09.12.2008 zrušenie § 6 ods. 1 písm.
c a ods.3 , na základe protestu prokurátora
b/ Vypracovanie dodatku k VZN č. 5 /2008 na 20.pl. zasadnutie
4a / Výstavbu rodinného domu na parcele č. 321/21 v kat.území Dolné Janíky pre Ľudovít Kováč a
manž. Ivetu, Lidická č.4069/25, Bratislava
b/ Vyňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely parc.č. 321/21 v kat. území
Dolné Janíky pre stavebníka Ľudovít Kováč a manž. Iveta , Lidická 4069/25 , Bratislava
B/ Berie na vedomie
1/ Overovateľov zápisnice
2/ Hlásenie o kontrole plnenia uznesení
3/ Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Janíky za rok 2008
4/ Upozornenie a protest prokurátora
C/ Neschvaľuje
1/ Predaj pozemku parc.č. 33/5 vo výmere 9 m2 v kat.území Búštelek pre Júliana Csenkeyová
bytom Janíky č. 190 ,a žiadá vlastníka , žiadateľa o úpravu oplotenia svojho pozemku parc.č. 9
na základe Geometrického plánu č. 43/2009
2/ Predaj pozemku v kat.území Dolné Janíky parc.č. 305/16 pre Magdalénu Méryovú , bytom
Janíky č. 51 , a Evu Lukovicsovú , bytom Vlky č. 79 .

