
 
UZNESENIE č.11/2015 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jasenové zo dňa 13.10. 2015 
 
I. Obecné zastupiteľstvo konštatuje  
 
       1.  Uznesenie č. 10 zo dňa 11. 9. 2015 bolo splnené. 
            Hlasovanie :  
             Počet všetkých poslancov :     7 
             Počet prítomných poslancov : 7 
             Za prijatie návrhu hlasovalo :  7 
             Proti : 0 
             Zdržali sa : 0 
 
II. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  
 
 

1. Informáciu o  bytových domoch Jasenové  
      Hlasovanie :  

            Počet všetkých poslancov :     7 
            Počet prítomných poslancov : 7 
            Za prijatie návrhu hlasovalo :  7 
            Proti : 0 
            Zdržali sa : 0 
 
III. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
 

1. Návrhovú komisiu v zložení: p. Cúgová Katarína, p. Erik Ďurec p. Ján Smolka 
Overovateľov zápisnice:  p. Janka Jandová, Ing. Jozef Mazák 
 Hlasovanie :  

             Počet všetkých poslancov :     7 
             Počet prítomných poslancov : 7 
             Za prijatie návrhu hlasovalo :  7 
             Proti : 0 
             Zdržali sa : 0 
 
       2.    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
             a) Uzavretie dohody o zrušení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzavretej dňa        
                  01.10.2009 medzi JUDr. Kecerovou Veselou Annou, advokátkou zapísanou do    
                  zoznamu advokátov SAK Bratislava pod rad. č. 1964, so sídlom Námestie SNP  
                  2/2, 01501 Rajec, IČO 37 908 928,  ( poskytovateľ služieb) a Obcou Jasenové  
                  ( klient), v znení dodatku č. 1/ zo dňa 01.01.2011, predmetom ktorej  sú právne   
                  služby súvisiace s usporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom v katastrálnom   
                  území Jasenové, ktoré sú zamerané GP č. 181/2008 zo dňa 07.10.2008 v súlade   
                  s Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jasenové č. 25 zo dňa 03.07.2009 
                 ( spisovanie zmlúv a úkony s tým súvisiace). Zrušenie zmluvy ku dňu 30.09.2015. 
 

 
             b) Uzavretie dohody o zrušení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzavretej  
                  dňa 18.05.2012 medzi JUDr. Kecerovou Veselou Annou, advokátkou zapísanou  



                  do  zoznamu advokátov SAK Bratislava pod rad. č. 1964, so sídlom Námestie SNP  
                  2/2, 01501 Rajec, IČO 37 908 928, ( poskytovateľ služieb) a Obcou Jasenové  
                  ( klient), predmetom ktorej  sú právne služby súvisiace so  zastupovaním  
                  v súdnych konaniach ( zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva)  
                  súvisiacich s usporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom v katastrálnom území  
                  Jasenové, ktoré sú zamerané GP č. 181/2008 zo dňa 07.10.2008 v súlade  
                  s Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jasenové č. 25 zo dňa 03.07.2009.  
                  Zrušenie zmluvy ku dňu 30.09.2015. 
 

 
             c) Uzavretie  jednej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb medzi Obcou Jasenové  
                  ( klient) a JUDr. Kecerovou Veselou Annou, advokátkou zapísanou do  zoznamu  
                  advokátov SAK Bratislava pod rad. č. 1964, so sídlom Námestie SNP 2/2, 01501    
                  Rajec, IČO 37 908 928, ( poskytovateľ služieb), predmetom ktorej bude  
                  poskytovanie právnych služieb podľa požiadaviek klienta, poskytovanie  právneho  
                  poradenstva, spisovanie listín o právnych úkonoch, zastupovanie klienta  
                 v konaniach pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, za  
                 dohodnutú mesačnú paušálnu odmenu vo výške 200,00 Eur + DPH v zákonom  
                 stanovenej výške a náhradu účelne vynaložených výdavkov súvisiacich  
                 s poskytovanými právnymi službami, ktoré je advokátka oprávnená účtovať podľa  
                 vyhl. č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie  
                  právnych služieb.  
 
                 poveruje 
                    starostku obce uzavrieť v mene Obce Jasenové   zmluvu o poskytovaní právnych služieb  
                   a vykonať všetky potrebné úkony, aby  zmluva nadobudla právnu účinnosť od 01.11.2015. 
  
                  Hlasovanie :  
                  Počet všetkých poslancov :     7 
                  Počet prítomných poslancov : 7 
                  Za prijatie návrhu hlasovalo :  7 
                  Proti : 0 
                  Zdržali sa : 0 
 
           IV.  Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  
 
             1.  Príspevok na CVČ pre rok 2016, ktoré sú zriadené mimo katastrálneho územia  
                  obce Jasenové. 

      Hlasovanie :  
                  Počet všetkých poslancov :     7 
                  Počet prítomných poslancov : 7 
                  Za prijatie návrhu hlasovalo :  7 
                  Proti : 0 
                  Zdržali sa : 0 
 
 
   
V Jasenovom 13. 10. 2015       Valéria Gažúrová 
           starostka obce 


