Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jatov, ktoré sa konalo
dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:

Uznesenie č. 1/2 - 2012
Návrh členov pracovných komisií a overovateľov zápisnice
A. Schvaľuje
A1.Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.2.2012 p.
Žolnaia a p. Szaboovú
A2.Do návrhovej komisie pre spracovanie uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
p. Šafárovú a p. Černičku

Uznesenie č. 2/2 - 2012
Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
A. Berie na vedomie
A1.Ústnu interpeláciu poslanca p. Černičku, týkajúcu sa účasti poslancov politických strán na
fašiangovej oslave dňa 18.2.2012

Uznesenie č. 3/2 - 2012
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
A. Berie na vedomie
A1.Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v mesiaci január 2012

Uznesenie č. 4/2 - 2012
Rozpočet obce Jatov
A. Schvaľuje
A1.Rozpočet obce Jatov na rok 2012
B. Berie na vedomie
B1.Rozpočet obce Jatov na roky 2013 - 2014
C. Poveruje
C1.Starostu obce za účelom zabezpečenia vyrovnanosti bežného rozpočtu ku koncu
rozpočtového roka, vykonať zmeny rozpočtu do výšky 1 500,00 eur pričom sa nezmení
celkový objem príjmov a výdavkov

Uznesenie č. 5/2 - 2012
Žiadosť p. Tulipánovej
A. Berie na vedomie
A1.Žiadosť p. Tulipánovej o odkúpenie záhradného pozemku na parcele 35/31 s rozlohou
651 m2, ktorá sa nachádza v susedstve p. Korpáša
B. Ukladá
B1.Požiadať o písomné vyjadrenie p. Korpáša k tejto žiadosti
B2.Zistiť obvyklú predajnú cenu za 1 m2 pozemku

Uznesenie č. 6/2 - 2012
Žiadosť Jednoty dôchodcov
A. Berie na vedomie
A1.Žiadosť Jednoty dôchodcov o finančný príspevok vo výške 165,00 eur
B. Schvaľuje
B1.Finančný príspevok vo výške 165,00 eur s tým, že Jednota dôchodcov bude svoje
výdavky dokladovať

Uznesenie č. 7/2 - 2012
Cenová ponuka
A. Berie na vedomie
A1.Cenovú ponuku na nákup vodomerov v sume 23,90 eur za 1 kus

Uznesenie č. 8/2 - 2012
Diskusia a pripomienky poslancov
A. Berie na vedomie
A1.Pripomienky p. Šuťákovej, ktoré sa týkajú:
• väčšieho odberu pitnej vody pri ihrisku
• zanášania kanalizácie na hornej ulici
• vypúšťania žúmp do obecných kanálov
A2.Pripomienky k pracovnej náplni zamestnanca obecného úradu p. Feranca
B. Ukladá
B1.Nájsť spôsob, ako riešiť zníženie prietoku pitnej vody pri ihrisku
B2.Prečistiť kanalizáciu na hornej ulici
B3.Povinnosť viesť pracovný denník p. Feranca

Hlasovanie poslancov za uznesenie
Za prijatie jednotlivých uznesení hlasovali poslanci obecného zastupiteľstva :
p. Szaboová, p. Šafárová, p. Černička a p. Žolnai
V Jatove dňa 02.03.2012
Jozef Dubovský
Starosta obce Jatov

