Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jatov, ktoré sa konalo

dňa 28.6.2012
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva
2. Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2011

Uznesenie č. 1/6 - 2012
Návrh členov pracovných komisií a overovateľov zápisnice
A. Schvaľuje
A1.p. Žolnai za overovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28. 6.
2012
A2.p. Szabóovú. a p. Šafárovú do návrhovej komisie pre spracovanie uznesenia zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 2/6 - 2012
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva
A. Berie na vedomie
A1.Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného v mesiaci
máj 2012

Uznesenie č. 3/6 - 2012
Rozhodnutia orgánov o poskytnutých dotáciách
A. Berie na vedomie
A1.Informáciu poskytnutí finančných prostriedkov z Nitrianskeho samosprávneho kraja
vo výške 3 599,- EUR určených na výstavbu detských ihrísk

Uznesenie č. 4/6 - 2012
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2011
A. Berie na vedomie
A1.Informácie o priebehu auditu účtovnej závierky za rok 2011
B. Schvaľuje
B1.Správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Jatov za rok 2011
s nasledovným stanoviskom: „Podľa môjho názoru konsolidovaná účtovná závierka
účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila obec Jatov,
vyjadruje verne vo významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok
hospodárenia konsolidovaného celku za rok, ktorý sa skončil k 31. 12. 2011 v súlade
so zákonom o účtovníctve.“

Uznesenie č. 5/6 - 2012
Odkúpenie pozemkov
A. Schvaľuje
A1.Odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou „Horná ulica“ a „Cestička“ pre
zistených vlastníkov v cene 5 EUR za m2.

Uznesenie č. 6/6 - 2012
Úprava platu starostu podľa zákona č. 253/1994, §4, odsek 4
A. Berie na vedomie
A1.Informáciu o vývoji priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2011, ktorá je
základom pre výpočet mzdy starostu
B. Schvaľuje
B1.Plat starostu obce Jatov v súlade so zákonom č. 253/1994 v znení neskorších noviel,
§4, odsek 4 vo výške 1 466,- EUR.

Uznesenie č. 7/6 - 2012
Rôzne
A. Berie na vedomie
A1.Poďakovanie starostu obce členom hasičského zboru za účasť na hasičskej súťaži
v Trávnici, kde sa družstvo z Jatova umiestnilo na 3. mieste.
A2.Informáciu o spolupráci so spoločnosťou Biopalivá s.r.o. v oblasti spracovania
a následného zhodnotenia biomasy na báze dreva.
Hlasovanie poslancov sa uznesenie:
Za prijatie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci obecného zastupiteľstva.
V Jatove dňa 28.06.2012
Jozef Dubovský
Starosta obce Jatov

