Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jatov, ktoré sa konalo
dňa 29. apríla 2013
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva
Financovanie vodovodu v obci Jatov III. etapa
Plnenie rozpočtu obce Jatov k 31. 3. 2013
Upozornenie prokurátora

Uznesenie č. 1/4-2013
A. Schvaľuje
A1.Návrhovú komisiu: Ing. Szabóová, p. Šafárová
A2.Overovateľov zápisnice: p. Čapuchová, p. Žolnai

Uznesenie č. 2/4-2013
A. Berie na vedomie
A1.Interpeláciu poslanca p. Černičku týkajúcu sa odvodnenia
neprinieslo želaný efekt.

Malého Jatova, ktoré

Uznesenie č. 3/4-2013
A. Berie na vedomie
A1.Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 4/4-2013
A. Berie na vedomie
A1.Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory na výstavbu
vodovodu 3.etapa formou dotácie z Enviromentálneho fondu vo výške 100 tis. EUR so
spoluúčasťou obce 5263,16 €.
A2.Upozornenie prokurátora na porušenie príslušných ustanovení týkajúcich sa nevydania
všeobecno záväzného nariadenia obce v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnkov zákona č. 276/2001 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach.
B. Ukladá
B1.Vydať všeobecno záväzné nariadenie obce Jatov v zmysle paragrafu 36, ods. 9,
písmeno c zákona o verejných vodovodoch.

Uznesenie č. 5/4-2013
A. Konštatuje
A1.Priaznivé plnenie príjmovej časti rozpočtu obce Jatov.
B. Schvaľuje
B1.Plnenie rozpočtu obce Jatov k 31.3.2013.
B2.Zmenu účelu použitia finančných prostriedkov uložených na účelovom účte vo výške
6827,85 € - finančné prostriedky využiť na financovanie výstavby vodovodu III.
etapa.

Uznesenie č. 6/4-2013
A. Berie na vedomie
A1.Informáciu o brožúrke "Nespaľuj a neskládkuj, odpad trieď a kompostuj", vydanou
združením Priatelia zeme, ktorá bude distribuovaná do všetkých domácností.
A2.Informáciu o oslavách 1. mája.
B. Ukladá
B1.Informovať sa na Okresnom úrade Nové Zámky o možnosti poskytnutia dotácie na
kúpu bytového domu.
B2.Zabezpečiť cenové ponuky na spracovanie webovej stránky obce.
B3.Zistiť cenu odvodňovacích trubiek na odvod vody v kanály smerom na stanicu.
Hlasovanie poslancov sa uznesenie:
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci obecného zastupiteľstva.
V Jatove dňa 29.04.2013
Jozef Dubovský
Starosta obce Jatov

