Uznesenie č. 6/2012
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenove, ktoré sa konalo
17.7.2012
Obecné zastupiteľstvo v Jasenove na svojom mimoriadnom zasadnutí prijalo toto uznesenie
č.6/2012 :
A. Konštatuje, že je uznášania schopné
B. Berie na vedomie:
1. Informáciu o stave financovania FK Jasenov ku 30.6.2012
2. Informáciu o pozvánke do Poľska – StaryDzikow na Deň kultúry v nedeľu 22.7.2012 za
účasti DFS Dupna
3. Informáciu o ohlásení udržiavacích prác„Rekonštrukcia cesty Humenné-Jasenov“z
Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Humenné v plánovanom
harmonograme od 7/21012 do 11/2012
4. O príprave 19.ročníka Sotáckeho festivalu na 26.8.2012
5. Informáciu o žalobe na Okresný súd od Mudr.Farkaša a spol. na Obec Jasenov ohľadom
prejazdnosti áut cez obecný pozemok (vedený v územnom pláne ako zjazdný chodník)
k stavebným parcelám na ktorých sú už postavené hrubé stavby p.Šutku,Rečla
a Ing.Zreláka cez právoplatne vydané stavebné povolenia.

C. Schvaľuje:
1. Program mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Struňák
Mgr.JaroslavKovaľ
3. Overovateľov zápisnice:

Bc.MiroslavŠuľak
Ing.LuciaSukeľová

4.Financovanie dopravy FK Jasenov nasledovne zabezpečí obec autobusom Zápasy A mužstva v jeseni do : Kľušova,Raslavíc,Fintíc,V.Šariša a Medzilaboriec.
Ostatné zápasy zabezpečí FK cez sponzorov alebo autami : N.Hrušov,Zamutov a Pakostov.
Zápasy dorastu budú zabezpečované autami alebo sponzorsky :Dlhé n/C,
Kamenica,Papín,Udavské,Belá n/C a Stakčín.
6. Zvýšenie rozpočtu na financovanie chodu TJ do konca roka 2012 o 1200 eur celkovo,
následne zaradených do potrebných položiek (elektrina,voda,PHM,žiaci) s podmienkami
uvedenými v časti „ukladá“ v časti 2.
7. Vypracovanie PD na „Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce“ v zmysle ponuky
predloženej firmou ENVIROTREND na lávky a rigoly v obci v konečnej cene 3000 Eur v
prípadnych splátkach po 350 eur mesačne do splatenia.

D. Odporúča :
1. Starostovi obce osloviť aj predsedov spoločenských organizácií ohľadom účasti v PoľskuStaryDzikow, v nedeľu 22.7.2012 na Deň kultúry spolu s DFS Dupna.

E. Ukladá :
1. Ekonomickej pracovníčke OU Jasenov zistiť možnosť prechodu platieb za energie a vodu na
TJ Jasenov z obce s tým, aby obec presunula potrebné financie z rozpočtu na účet TJ.
Termín : do 31.7.2012
2. Výboru TJ Jasenov zakomponovať domácich hráčov z hosťovaní do „A“ mužstva FK Jasenov
a prestupy a hosťovania hráčov z iných klubov odsúhlasovať cez podpis starostu obce.
Termín : stály
3. Vedeniu FK Jasenov zabezpečiť preloženie zápasu dňa 26.8.2012 s Dlhým Klčovom doma
tak, aby sa odohral počas pracovného týždňa alebo u súpera, z dôvodu konania 19.ročníka
folklórneho festivalu na ihrisku.

V Jasenove 17.7.2012

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

