Uznesenie č. 16/2011
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenove, ktoré sa konalo dňa 9.12.2011
___________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Jasenove na svojom mimoriadnom zasadnutí navrhuje prijať toto na uznesenie
č. 16/2011:
A. Konštatuje, že je uznášania schopné
B. Berie na vedomie
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva
2. Návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice v zložení :
Návrhova komisia : Ing.LuciaSukeľová a Ján Čerhit,
ospr. poslancov Ing.CyrilHoľko, Bc.MiroslavŠulak a Ing.JánStuňák
Overovatelia zápisnice : Mgr.JaroslavKovaľ a Miroslav Bodnár
3. Informáciu ohľadom „Správy o hodnotení vplyvov“, preložka cesty I/18 aI/74 Lipníky -Ubľa
4. Informáciu o žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „ Úprava potoka Zlamany šanec
v obci Jasenov“
5. Informáciu o potrebnej úprave rozpočtu na rok 2011 v príjmovej časti
6. Informáciu o pripravovaných predvianočných aktivitách – korčulovanie na ZŠ HN v sobotu
17.12 od 9:45 do 10:45, stup voľný, doprava samostatne
Vianočný program detí MŠ Jasenov, nedeľa 18.12 o 15:00 hod. v KD
C. Schvaľuje:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva
2. Návrhovú komisiu v zložení : Ing.LuciaSukeľová a Ján Čerhit
3. Overovateľov zápisnice: Bc.JaroslavKovaľ a Miroslav Bodnár
4. Písomné stanovisko k Správe o hodnotení vplyvov – preložka cesty I/18 a I/74 Lipníky –Ubľa, v časti
I/74 Strážske juh – Humenné podľa §35 ods.1 zákona, prerokovanej na verejnom zhromaždení
občanov obce dňa 9.12.2011 za účasti navrhovateľa a prizvaných organizácií
5. Úpravu rozpočtu na rok 2011 v zmysle predloženého návrhu v príjmovej časti o 20.000 Eur
v dôsledku realizácie prác – 2.revitalizačný projekt úradu vlády SR
6. VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012 v časti komunálny odpad – poplatok za osobu
na rok 8 Eur a poplatok za psa
7. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení
so sídlom na území obce Jasenov
8. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt : Úprava potoka Zlamany šanec
v obci Jasenov.
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt : 259 482,31 Eur
Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov : 12 974,115 Eur (5%)
D. Odporúča:
1. Do schválenia rozpočtu obce na rok 2012 t.j. do 16.12.2011 prezistiť ponuku ťažkej techniky
(JCB,bager,honka a pod.) pre potreby obce
Z: poslanci OcZ

Jasenov 9.12.2011
Ing.JánKatkovčin
starosta obce

