Uznesenie č. 1/2012
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenove, ktoré sa konalo
13.1.2012
Obecné zastupiteľstvo v Jasenove na svojom riadnom zasadnutí prijalo toto
uznesenie č.1/2012 :
A. Konštatuje, ţe je uznášania schopné
B. Berie na vedomie:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva
2. Návrh na zloţenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Predbeţnú informáciu starostu obce o plnení rozhodujúcich poloţiek rozpočtu za
rok 2011
4. Informáciu starostu obce v oblastiach :
- zhodnotenie plnenia plánu aktivít za rok 2011
- ústne vyhodnotenie plnenia plánu aktivít za rok 2011,komisií pri OcZ Jasenov,
MŠ a Obecného úradu
- informáciu o navrhovaných aktivitách na rok 2012
- informáciu o návrhu poplatkov za prenájom KD,DS a mechanizácie na rok 2012
- informáciu o ukončení nájomnej zmluvy s p.Kašperanovou ku 31.12.2011
5.
Informáciu starostu obce o moţnosti vstupu obce do Občianskeho
zdruţenia Miestna akčná skupina (MAS) Pod Vihorlatom, o.z. v súlade so stanovami
zdruţenia MAS Pod Vihorlatom, o.z..
6. Ţiadosť p.LadislavaGavaľu ohľadom vysporiadania pozemku KNC 487 vo výmere
1587 m2.
C. Schvaľuje:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva
2. Návrhovú komisiu v zloţení: Ing. Lucia Sukeľová
Mgr.JaroslavKovaľ
3. Overovateľov zápisnice:

Mudr. Ján Kurila
Ján Čerhit
4. Plán aktivít obce na rok 2012
5. Sadzobník poplatkov za prenájom KD,DS a mechanizácie na rok 2012
s platnosťou od 1.1.2012
6. Predlţenie zmluvy prenájmu rod.domu vo vlastníctve obce s p.Kašperanovou
na 1 rok do 31.12.2012 za poplatok 20 Eur mesačne.
7. Vstup obce do Občianskeho zdruţenia Miestna akčná skupina (MAS) Pod
Vihorlatom, o.z. a zaväzuje sa plniť všetky povinnosti, ktoré pre členov MAS Pod
Vihorlatom vyplývajú z členstva, tak ako je to uvedené v stanovách zdruţenia.
8. Výšku školného v MŠ na 5 Eur mesačne na ţiaka od 1.1.2012
9. Neodpredanie pozemku KNC 487 p.LadislavoviGavaľovi v dôsledku prechodu
inţinierskych sietí cez pozemok, ale vysporiadať LV na obec, zapísať na LV obce.

D. Odporúča starostovi obce :
1. Vyhlásiť verejnú obchodnú súťaţ na úpravu miestnych komunikácií na
ul.Poľnej, ul.Dlhej ,ul.Sadovej a ul. Pod Hôrkou v zmysle vnútorných
smerníc.
Termín : do 29.2.2012
2. Vyhodnocovať čerpanie prostriedkov pre spoločenské organizácie
priebeţne počas roka zo zreteľom na ich prínos k rozvoju obce.
Termín : priebeţne

Ukladá :
1. Právnemu zástupcovi obce vysporiadaťmajetko-právne vzťahy v dolnej časti
obce za účelom nadobudnutia vlastníckych práv obce pre výstavbu
pravostranného chodníka pri vstupe od mesta Humenné,zvolať jednanie
vlastníkov na základe vypracovaného geometrického plánu.
Termín : do 31.3.2012

V Jasenove 13.1.2012

Ing. Ján K a t k o v č i n
starosta obce

