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Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Jasenové v zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi obce Jasenové
2. Počet poslancov na celé velebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom
o obecnom zriadení.
3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Úlohy obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Jasenové, najmä je mu vyhradené
:
Určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu dočasne ponechaný
do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenia
s ním
Schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet
Schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
Rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
Určovať náležitosti miestnej dane alebo poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
Vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné
zhromaždenia občanov
Uznášať sa na nariadeniach obce
Určovať rozsah výkonu funkcie starostu v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. i)
Zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou
obce
Schvaľovať združenie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach
Udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny
Schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku
Schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku
Schvaľovať nakladanie s majetkovými právami
Schvaľovať aukčný predaj vecí
Schvaľovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb
Schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva
Určovať plat starostu obce v rozsahu a v súlade s osobitnou právnou úpravou
1. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.
2. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu
materiálov ma podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení,
uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa
obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Jasenové.

