Obec Oravská Jasenica, Obecný úrad 029 64 Oravská Jasenica č.142
V Or. Jasenici d a 11.11.2019
- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ
POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods.4, písmena a/ a ustanovenia 12 odst.1 zákona íslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvolávam
riadne zasadanie obecné zastupite stvo
d a 18.novembra 2019 t .j. v pondelok o 17,00 hodine v zasada ke Obecného úradu v Oravskej Jasenici
s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Vo ba komisií
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Realizácia kanalizácie Mutné, Oravské Veselé – Oravská Jasenica – predkladá Ing. Bakoš – výrobný
riadite OVS
6. VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. VZN obce o úhradách za sociálne služby poskytované obcou
8. Zásady hospodárenia a nakladania s finan nými prostriedkami obce
9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
10. Žiados o odpredaj obecných pozemkov parcelné íslo 602/12, 602/13, 602/14,
602/15,602/16,602/18,603/3,603/4,604/6 v celkovej výmere 4993 m2 pre Rudolfa Buchu, bytom Oravská
Jasenica .d.438
11. Žiados o odpredaj obecných pozemkov parcelné íslo 588/2, 588/4, 601/3,602/19, 602/23 602/24 ,602/27
,603/7, 603/9, 603/10, 603/11 v celkovej výmere 3563 m2 pre Milana Jadro a, bytom Oravská Jasenica
.d.294
12. Žiados CV Maják Námestovo o poskytnutie finan ných prostriedkov na deti navštevujúce záujmové
krúžky v CV Maják.
13. VZN obce o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Oravská Jasenica
14. Odstúpenie spoluvlastníkoch podielov od Lukáša Gajdoša, bytom Oravská Jasenica .d.394 a Dávida
Gajdoša, bytom Námestovo Slne ná 162/9 Námestovo, od každého ½ -icu, v nehnute nosti nachádzajúcej
sa v kú obce Oravská Jasenica, zapísanej na LV íslo 547, parcele C-KN íslo 1357/5 zastavané plochy
a nádvoria, ale len v tej asti, ktorá na základe GP íslo 34/2015 zodpovedá dielu .2 o výmere 44 m2
a ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C-KN íslo 3430/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2.
15. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 35/40-in od Michala Gracíka, bytom Oravská Jasenica .d.314
v nehnute nosti zapísanej na LV íslo 2277, parcelné íslo E-KN 1422, ale len v tej asti , ktorá na základe
GP íslo 17883369-076/2014 vytvára parcele C-KN íslo 3431/12 o výmere 36 m2 za cenu 8,19 / m2 t. j.
257,04 € za celý podiel.
16. Zmluva o nájme medzi Združením bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica pozemkové spolo enstvo
Oravská Jasenica a obcou Oravská Jasenica- predmetom nájmu sú pozemky parcelné íslo 803/46 a 803/47
– schválenie.
17. Zrušenie uznesení Obecného zastupite stva íslo 18/2015 bod B5 zo d a 15.5.2015, 59/2016 zo d a
17.10.2016,76/2016 zo d a 9.12.2016, 94/2017 zo d a 27.3.2017, 243/2018 zo d a 8.10.2018, 238/2018 zo
d a 8.10.2018
18. Dotácia ZŠ s MŠ na plánované aktivity v rámci výchovno–vzdelávacej innosti pre žiakov na rok 2020.
19. Informácie starostu obce
20. Interpelácia poslancov OZ.
21. Záver.
Ing. Karol Gra ák v. r.
starosta obce

Zasadanie Obecného zastupite stva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citované zákona je verejné.
E-mail: obec@oravskajasenica.sk Tel.: 043/5525121 Fax: 043/5525121 IČO: 00314714 DIČ: 2020571729

