Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jatov, ktoré sa konalo
dňa 14. apríla 2011
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva
2. Problematiku čiernych skládok odpadu v extraviláne obce Jatov
Uznesenie č. 1/4-2011
Návrh členov pracovných komisií a overovateľov zápisnice
-

Schvaľuje
A1/ p. Žolnaia a p. Šafárovú za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva dňa 14.4.2011
A2/ p. Szabóovú. P. Čapuchovú a p. Černičku do návrhovej komisie pre spracovanie
uznesenia

Uznesenie č. 2/4-2011
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva
A. B e r i e n a v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v mesiaci február 2011
bez pripomienok
Uznesenie č. 3/4-2011
Žiadosť o poskytnutie dotácie
A. S c h v a ľ u j e
Uzavretie zmluvy o službách s firmou OPEN DOOR international, s.r.o. Šaľa za účelom
vypracovania žiadosti na poskytnutie dotácie na podporu aktivít v oblasti separovaného
odpadu – nákup techniky
Uznesenie č.4/4 – 2011
Zrušenie uznesenia
A. Obecné zastupiteľstvo ruší platnosť uznesenia č. 4/3 – 2011/ A1
Uznesenie č. 5/4-2011
Rôzne, diskusia, námety a pripomienky poslancov
A Ukladá
A1/ Označiť miesta čiernych skládok odpadu oznamovacou tabuľou „Zákaz sypania
smetí“.
Termín: 30. 4. 2011
A2/ Upozorniť traktoristov na povinnosť odvozu odpadu obyvateľov obce na oficiálne

skládky odpadu, prípadne na miesto určené starostom obce, o čom predloží občan
písomné povolenie.
- termín: ihneď
A3/ Prostredníctvom miestneho rozhlasu upozorniť obyvateľov obce na dodržiavanie
Všeobecno záväzného nariadenia o nakladní s odpadmi
- termín: ihneď
A4/ Spracovať sadzobník pokút za porušovanie všeobecno záväzných nariadení obce.
- termín: do 31. 5. 2011
A5/ Vyzvať firmu Agro Jatov na odvoz konárov z čistenia kanálov na skládku
biologického odpadu.
- termín do 30. 4. 2011
A6/ Vyzvať p. Zeleňáka na odstránenie biologického odpadu, ktoré vyviezol na
nepovolené miesto.
- termín: do 30. 4. 2011
A7/ Označiť zberné miesto biologického odpadu informačnou tabuľou.
- termín: do 30. 4. 2011
A8/
-

Ohradiť skládku biologického odpadu.
termín: do 31. 5. 2011

A9/ Stanoviť otváracie hodiny pre občanov na skládke biologického odpadu.
- termín: do 31. 5. 2011
A10/ Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu z prekopaných kanálov pri Kendereši ako aj
z kanálov v extraviláne obce.
- termín: do 31. 5. 2011
A11/ Zistiť možnosť prenájmu stroja a recykláciu stavebného odpadu a asfaltu.
- termín: do 30. 4. 2011
A12/ Oznámiť p. Šemrincovi povinnosť odvozu komunálneho odpadu vysypaného na cestu
ako aj na povinnosť zrovnania vysypaného stavebného odpadu.
- termín: do 30. 4. 2011
A13/ Jednať s p. Šulákom o rekultivácii skládky odpadu na parcele bývalej OMD formou
recyklácie stavebného a cestného odpadu.
−
termín: do 30. 6. 2011
Uznesenie č. 6/4 - 2011
Námety a pripomienky občanov
A. U k l a d á :
A1/ Zabezpečiť odstránenie previsu kríkov na chodníky.

-

termín: do 31. 5. 2011

A2/ Vyzvať slovenskú správu ciest na vyčistenie kanalizačných otvorov na hlavnej ceste
ako aj na vyčistenie hlavnej cesty po zimnej údržbe.
- termín: do 31. 5. 2011
A3/ Požiadať Slovenskú správu ciest o umiestnenie reflexných bodov na hlavnú cestu
pri vjazde do obce smerom od Tvrdošoviec.
- termín: do 31. 5. 2011
A4/ Požiadať Políciu o častejšie meranie rýchlosti pri vjazde do obce smerom od
Tvrdošoviec.
- termín: do 31. 5. 2011
A5/ Spoplatniť priestory vo vlastníctve obce využívané na predaj.
- termín: do 31. 5. 2011
A6/ Jednať so zástupcami poisťovne o možnosti spolufinancovania meračov rýchlosti v obci.
- termín: do 31. 5. 2011
A7/ Zápisnicu a uznesenie zo zasadania obecného zastupiteľstva umiestňovať do
oznamovacích tabúľ obce ako aj na internetovú stránku obce.

Hlasovanie poslancov sa uznesenie:
Za prijatie jednotlivých uznesení hlasovali 4 poslanci obecného zastupiteľstva, 1 poslanec
obecného zastupiteľstva sa hlasovania zdržal.

Jozef Dubovský
Starosta obce Jatov

