
 
UZNESENIE č.10/2015 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jasenové zo dňa 11. 9. 2015 
 
I. OZ KONŠTATUJE: 
 
            Uznesenie č. 8 zo dňa 18. 8. 2015 bolo splnené. 
            Hlasovanie: za:  7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
II. OZ BERIE NA VEDOMIE: 
 

1. Informáciu o postupe prác na čističke odpadových vôd pri ZŠ a MŠ Jasenové 
      Hlasovanie: za:  7  proti: 0    zdržal sa: 0 
2. Informáciu o postupe prác na verejnom osvetlení 

            Hlasovanie: za:  7  proti: 0    zdržal sa: 0 
3. Informáciu o postupe prác na územnom rozhodnutí – Novostavba bytových domov 

Jasenové  
            Hlasovanie: za:   7   proti: 0    zdržal sa: 0 
 
III. OZ SCHVA ĽUJE: 
 

1. Návrhovú komisiu v zložení: p. Cúgová Katarína, p. Ján Smolka, Mgr. Martin              
Mikolka 
Overovateľov zápisnice:  Ing. Gavlák Peter, p. Erik Ďurec 

            Hlasovanie: za:  7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 

2. Program rokovania OZ dňa 11. 9. 2015  
            Hlasovanie: za:   7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 

3. Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 k 30.09.2015 
            Hlasovanie: za:   7   proti: 0    zdržal sa: 0       
      

4. Čerpanie sumy 9.561,60 EUR z rezervného fondu na rekonštrukciu VO v obci 
            Hlasovanie: za:   7  proti: 0    zdržal sa: 0 
    
       5.  Posedenie s dôchodcami dňa 18.10.2015 o 15,00 hod. a poukážky na nákup  
            v COOP SD Jasenové na 10,- €  pre dôchodcov,  ktorý v roku 2015 dosahujú  
            vek 65 rokov          
            Hlasovanie: za:   7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
       6. a) Kúpu ( nadobudnutie vlastníckeho práva kúpou) pozemkov nachádzajúcich sa  
           v obci  Jasenové,  katastrálnom území Jasenové, určených na účel rozšírenia areálu      
           miestneho cintorína, od vlastníkov pozemkov zapísaných v katastri nehnuteľností na  
           liste vlastníctva číslo 383,  liste vlastníctva číslo 671a 672 katastrálne územie Jasenové,     
           v rozsahu ako sú zamerané v geometrickom pláne číslo 32/2015 zo dňa 27.03.2015,     
           ktorý vyhotovila spoločnosť BV PLAN spol. s.r.o., Fačkov 72, IČO 43901140 a úradne  
           overil Okresný úrad Žilina dňa 09.04.2015 pod č. 541/2015,do vlastníctva Obce  
           Jasenové, za jednotkovú cenu 2,75 €/m2 stanovenú znaleckým posudkom č. 71/2015    
           zo dňa 10.5.2015, ktorý vypracoval Ing. Milan Bohdal, znalec z odboru stavebníctvo,      
           odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov vedenom MSSR  



           
 
           pod č. 910288 pre základný odbor stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty   
           nehnuteľností. 
 
 
          b) v prípade, ak niektorý z vlastníkov pozemkov zapísaných v katastri nehnuteľností na  
           liste vlastníctva číslo 383,  liste vlastníctva číslo 671, katastrálne územie Jasenové,    
           prejaví vôľu pozemky nachádzajúce sa v obci  Jasenové, katastrálnom území Jasenové,   
           určené na účel rozšírenia areálu miestneho cintorína darovať do vlastníctva Obce  
           Jasenové, v rozsahu ako sú zamerané v geometrickom pláne číslo 32/2015 zo dňa  
           27.03.2015, ktorý vyhotovila spoločnosť BV PLAN spol. s.r.o., Fačkov 72, IČO  
           43901140 a úradne overil Okresný úrad Žilina dňa 09.04.2015 pod č. 541/2015, 
           schvaľuje nadobudnutie vlastníctva pozemkov, resp. spoluvlastníckych podielov  
           v pozemkov do vlastníctva obce darom. 
 
           Poveruje starostku obce v spolupráci s JUDr. Annou Kecerovou Veselou, advokátkou,  
           pripraviť kúpne zmluvy, resp. zmluvy darovacie, zmluvy v mene obce podpísať  
           a zabezpečiť úkony súvisiace s prevodom vlastníctva v súlade s platnou právnou  
           úpravou.   
           Hlasovanie: za:   7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
        7. Odstránenie zabezpečovacieho zariadenia proti prejazdu vozidiel  ( rampa ) 
            k 18.09.2015 
            Hlasovanie: za:   7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jasenovom 11. 9. 2015       Valéria Gažúrová 
           starostka obce 


