Uznesenie č. 3/2012
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenove, ktoré sa konalo
15.5.2012
Obecné zastupiteľstvo v Jasenove na svojom mimoriadnom zasadnutí prijalo toto uznesenie
č.3/2012 :
A. Konštatuje, že je uznášania schopné
B. Berie na vedomie:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva
2. Návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Informácie starostu obce v oblasti :
- možností na riešenie úpravy miestnej komunikácie cez firmy alebo kombináciou s vlastnou
výpomocou a vlastným materiálom
- nelegálneho chovu potkanov v obci na bývalom PD a medializáciu súčasného stavu
- o vyhlásení užšej súťaže na výmenu okien v MŠ (dotácia z rezervy predsedníčky vlády SR)
- začatie prác na hrade Jasenov (dotácia z MK SR)
- o rekonštrukcii št. komunikácii, (ul.Jasenovská) a rigolov po Zlamany šanec
- o zmluve ohľadom rozmiestnenia kontajnerov na šatstvo v obci
- o návšteve z Poľska na 20.5.2012 a akcii na hrade s obcou Chlmec
- o žiadosti p.Sovjaka ohľadom zriadenia prevádzky hotel pre psov
- o súčasnom stave riešenia pravostranného chodníka v obci
- o vyhlásení konkurzu na riaditeľa MŠ Jasenov
- ostaných aktivít súvisiacich so životom v obci

C. Schvaľuje:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Lucia Sukeľová
Ján Čerhit
3. Overovateľov zápisnice:

Bc. Miroslav Šuľák
Mudr. Ján Kurila
4. Riešenie úpravy miestnej komunikácie ul.Poľná cez dodávateľov a svojpomocne
(terénne úpravy a makadam zvlášť, riešiť závozový štrk z Laborca a pod.) do sumy určenej
v rozpočte v časti kapitálových výdavkov,resp. z prípadnej úspory bežného rozpočtu
5. Organizačný výbor na akciu 20.5.2012 na hrade, za účasti Chlmca a návštevy z Poľska
v zložení :
Mat.tech. zabezpečenie : Štofa, Demčák,Bačovčin,Varichaj,ČerhitJ.,Lichvan
Občerstvenie,obed : Krokkerová, Bončíková, Šimonová, Bendiková, Kačurová,
J.Lengerová, mládež, Uč.MŠ
Poliaci: Krokker, Čerhit, Šulak, Struňák

D. Ukladá :

E.Odporúča :
1. Starostovi obce zvolať jednanie za účasti p.Sovjakovej a komisie pri OcZ Jasenov pre financie,
podnikanie a správu obecného majetku (komplet aj z radov občanov), + predsedov komisií
(Kurila,šulak,Sukeľová), a občanov v susedstve p.Sovjakovej, ohľadom vajadrenia sa k žiadosti
o prevádzku Hotela pre psov.
Termín : do 31.5.2012
2. Osloviť obyvateľov a vlastníkov pozemkov ul.Poľná pri riešení vstupov na pozemky pri rekonštrukcii
MK ul.Poľná
3. Zabezpečiť likvidáciu zbytkov skla na autobusovej zastávke pri OD Jednota.

V Jasenove 15.5.2012

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

