Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jatov, ktoré sa konalo
dňa 27. septembra 2011
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva
2. Príspevok pre združenie Cergát - Váh
3. Výpočet a stanovenie ceny za spotrebu pitnej vody
4. Správu o výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jatov č. 4/2011
6. Spevnenie miestnej komunikácie
7. Výšku nájomného v prenajímaných priestoroch
8. Priestupok Evy Hekovej
9. Rozpočet obce Jatov, Základnej a Materskej školy v Jatove k 31. 8. 2011
10. Cenovú ponuku na zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie v súlade
s operačným programom Obnova a rozvoj obcí
Uznesenie č. 1/9-2011
Návrh členov pracovných komisií a overovateľov zápisnice
A. Schvaľuje
A1/ p. Šafárovú a p. Černičku za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva dňa 27. 9. 2011
A2/ p. Szabóovú. a p. Čapuchovú do návrhovej komisie pre spracovanie uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 2/9-2011
Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
A. Berie na vedomie
A1/ Ústnu interpeláciu poslanca obecného zastupiteľstva p. Černičku týkajúcu
sa
vyvezenia stavebného a komunálneho odpadu Kendereši za železničnou
stanicou

Uznesenie č. 3/9-2011
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva
A. Berie na vedomie
A1/ Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v mesiaci august
2011
Uznesenie č. 4/9-2011
Príspevok pre združenie Cergát – Váh
A. Schvaľuje
A1/ Príspevok
2200,EUR.

pre

združenie Cergát – Váh, akčná skupina MAS vo výške

Uznesenie č. 5/9-2011
Stanovenie ceny za spotrebu pitnej vody
A. Berie na vedomie
A1/ Výpočet ceny za spotrebu pitnej vody z miestneho vodovodu podľa
skutočných
nákladov zohľadnených o dotáciu zo štátneho rozpočtu za rok 2010.
B. Schvaľuje
B1/ Cenu za spotrebu pitnej vody z miestneho vodovodu vo výške 0,81 EUR
za 1 m3

Uznesenie č. 6/9-2011
Výchovno-vzdelávacia činnosť
A. Schvaľuje
A1/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský
rok 2010/2011
A2/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Jatov č. 4/2011 o výške príspevku za
pobyt
dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na
činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni

Uznesenie č. 7/9-2011
Plnenie rozpočtu k 31. 8. 2011
A. Berie na vedomie
A1/ Prednesené správy o plnení rozpočtu obce Jatov, Základnej a Materskej
školy
v Jatove k 31. 8. 2011
B. Schvaľuje

B1/ Plnenie rozpočtu obce Jatov k 31. 8. 2011
B2/ Plnenie rozpočtu Základnej a Materskej školy v Jatove k 31. 8. 2011
Uznesenie č. 8/9-2011
Operačný program Obnova a rozvoj obcí
A. Berie na vedomie
A1/
Informáciu o pripravovanom projekte v rámci operačného programu
Obnova
a rozvoj obci, týkajúcu sa rekonštrukciu obecných komunikácií
B. Schvaľuje

B1/ Cenovú ponuku na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie
„Obecné komunikácie v obci“ podľa operačného programu, opatrenia 3.4.2
Obnova a rozvoj obcí vo výške 3 652,- EUR.

Uznesenie č. 9/9-2011
Priestupkové konanie
A. Berie na vedomie

A1/ Informáciu z polície o šetrení podnetu za zanedbanie povinnej školskej
dochádzky žiaka základnej školy Tvrdošovce, bytom Jatov, Jozefa Heku.

B. Ukladá

B1/ Prejednať priestupok Evy Hekovej, ktorá zanedbala povinnú školskú
dochádzku svojho syna Jozefa Heku.
Termín: 10. 10. 2011
Zodp.: obecný úrad
Uznesenie č. 10/9-2011
Rôzne, diskusia, námety a pripomienky poslancov
A. Berie na vedomie
A1/ Informáciu o príprave posedenia dôchodcov, ktoré sa bude konať dňa 9. 10.
2011
o 14.00 hod. v kultúrnom dome
B.

Schvaľuje

B1/ Príspevok na rekonštrukciu detskej hojdačky na Malom Jatove
C. Ukladá

C1/ Vyžiadať ďalšie cenové ponuky na spevnenie miestnej komunikácie spájajúcej
hornú ulicu s hlavnou ulicou.
Termín: 15. 10. 2011
Zodp.: obecný úrad
C2/ Prehodnotiť nájomné zmluvy za užívanie priestorov vo vlastníctve obce
nachádzajúcich sa na Malom Jatove a v priestoroch budovy obecného úradu.
Termín: 31. 10. 2011
Zodp.: obecný úrad
C3/ Upozorniť p. Františka Mrázika, bytom Kendereš č. 270 na odvoz komunálneho
odpadu z priestranstva pri železničnom priecestí.
Termín: 15. 10. 2011
Zodp: obecný úrad

Hlasovanie poslancov sa uznesenie:
Za prijatie uznesenia č. 5/9-2011 - B1 hlasovali títo poslanci obecného zastupiteľstva: p.Szabóová,
p. Čapuchová, p. Šemrincová. Proti prijatiu tohto uznesenia boli títo poslanci obecného
zastupiteľstva: p. Černička, p. Žolnai
Za prijatie ostatných uznesení hlasovali títo poslanci obecného zastupiteľstva : p. Žolnai, p.
Čapuchová, p. Šemrincová, p. Szabóová, p. Černička

Jozef Dubovský
Starosta obce Jatov

