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Jasenické hasičky chcú bojovať o medaily
Tak ako predchádzajúce štyri roky aj tento sa jasenické
hasičky aktívnou účasťou
zapájajú do súťaží Hornooravskej hasičskej ligy. V začiatkoch tohtoročnej ligy sa
našim ženám moc nedarilo.
V prvých dvoch kolách sa im
nevydaril požiarny útok, mali
neplatné pokusy. Nasledujúci nočný útok vo Vavrečke
ukončili piatym miestom. V
štvrtom kole, ktoré sa uskutočnilo v Štefanove nad Oravou, prelomili hasičky smolu
z predchádzajúcich kôl a ich
pekný útok im priniesol druhé miesto v poradí. Po tomto
kole boli priebežne na štvrtom mieste zo šiestich súťa-

žiacich ženských družstiev.
Piate kolo usporiadal nováčik Hornooravskej hasičskej
ligy DHZ Hruštín. Tam ženy
vylepšovali svoje priebežné umiestnenie. Šieste kolo,
ktoré sa konalo 21. augusta v
Hladovke, bolo upršané. Napriek nepriaznivému počasiu
si ženy odviezli zlato.
Do konca súťaže ostávajú
ešte tri kolá, a to v Babíne,
Trstenej a Tvrdošíne. Veríme,
že sa jasenickým ženám bude
dariť aj naďalej a svojou vytrvalosťou a bojovnosťou zavŕšia tento ročník medailovým
umiestnením.
Margaréta Koptová

Nad dedinou horel les

Ďalšie cesty majú nový povrch

V apríli zachvátil požiar mladý lesný porast v Záskalí. Keďže
oheň sa rozhorel v nedostupnom teréne, hasiči museli nosiť
vodu vo vakoch na chrbtoch. Zasahovali profesionáli z Námestova, pomáhali miestni dobrovoľní hasiči a s vetrieskou
prišli aj hasiči z Vavrečky. Požiar sa im podarilo uhasiť včas,
zhoreli zhruba tri hektáre mladníka. Príčina požiaru zostala
nejasná.

Obec investovala do opravy ciest. Zatiaľ zrekonštruovala
cesty okolo kostola, Poza humnami a okolo cintorína. Zostáva urobiť ešte časť vozovky nad kostolom, kde sa budú robiť aj vodozádržné opatrenia spolu s odvodnením. Práce sa
začnú až po dokončení výkopových prác na novobudovanom
vodovode a rozšírení elektrickej siete. Na opravu ciest v dedine samospráva vyčlenila 70-tisíc eur.

SPRAVODAJSTVO

Krátko z obce
• V Jasenici prebieha
rozširovanie
elektrickej siete.
V častiach Lazy
a Paseka pod bytovú výstavbu, v
Redikalnom sa k
elektrike pripája
chatová časť.
• Obec začala svojpomocne
robiť
chodník pred kultúrnym domom.
Osedemdesiat
metrov je už hotových spolu so
zastávkou. Samospráva chce pokračovať na budúci rok smerom ku
mostu. Zámkovú
dlažbu, ktorou je
chodník pokrytý,
obci darovali.
• Do konca roka
bude mať hasičská
zbrojnica
nové,
moderné vstupné
vráta. Výmena by
mala stáť 5-tisíc
eur.
• Obec sa chystá
odvodniť cestu v
Pasečnom jarku.
Nový priepust pribudol v Brabirčinom jarku.

Okolie domu smútku dostalo nový šat
Pri dome smútku obec vybudovala parkovisko a opravila
vstupnú terasu. Tá má novú
dlažbu a sokel. Stavba bola
podmočená, preto ju bolo
treba odizolovať a opraviť.

Pribudla aj nová zeleň. Na
pôvodne neupravenom, hrboľatom povrchu a kopách
štrku vzniklo asi pätnásť parkovacích miest. Obec terén
pokryla zatrávňovacou dlaž-

bou. „Okrem odborných prác
sme si všetko urobili svojpomocne,“ povedal starosta
Karol Graňák. „Okolie domu
smútku vyzerá po úpravách
lepšie a dôstojnejšie.“

Otcovia oslávili svoj deň

Výstavba vodovodu
finišuje

Školská rada, obecný úrad a
sponzori zorganizovali Deň
otcov. Podujatie sa konalo pri
altánku Za tretími brehmi a
tí, ktorí sa jej zúčastnili, si pochvaľovali. Podával sa guláš,

Od kostola po kalváriu
vedie nový vodovod. Má
dĺžku asi 500 metrov a
samospráva za potrubie,
ktoré je už v zemi, zaplatí
108-tisíc eur. Na výstavbu
vodovodu obec dostala
dotáciu 103-tisíc eur z Environmentálneho fondu.
Súťaž na dodávateľa vyhrala firma Prima Slovakia
z Liptovského Mikuláša.
Obec čaká už len na čerpadlá a ich montáž, aby
vodovod mohol plniť svoju
funkciu. V tejto časti obce
sa buduje aj elektrika, na
budúci rok bude pripravená pod výstavbu.

pivo a kofola, pre celé rodiny boli pripravené napínavé
súťaže. Súťažiaci neodišli domov bez odmeny. Akcii, ktorú
prišlo podporiť asi 150 ľudí,
prialo aj počasie.

Centrum je zelenšie
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Samospráva zainvestovala tento rok aj do vzhľadu
centra dediny. Okolo pohostinstva, obecného úradu a predajne Jednota vysadila novú zeleň v podobe
ozdobných stromkov a
kríkov. Zeleň pribudla aj v
okolí cintorína. Nová zeleň
pribudne i na budúci rok.

SPRAVODAJSTVO

Mamám zablahoželali deti
Každá tretia májová nedeľa
patrí všetkým mamám. Ani
v Jasenici to nebolo inak,
samospráva v spolupráci
so základnou a materskou
školou pripravili pre mamy
zaujímavú oslavu. Vo vyzdobenom kultúrnom dome sa
v hojnom počte zišli mamy a
staré mamy. Privítal ich sta-

rosta Karol Graňák. Nasledoval program, ktorý pripravili
škôlkari a školáci. O tom, že
bol vydarený, svedčia búrlivé
potlesky po vystúpení každej
triedy. Za pekný program si
zaslúžia vďaku učiteľky, ktoré
ho s deťmi pripravovali. Každá mamička dostala od obce
kvet a sladký darček.

Zberný dvor mení otváracie hodiny
Samospráva zmenila otváracie hodiny v zbernom dvore. Neustále tam vvyážali smeti a zneužívali tak zberné
miesto obyvatelia a podnikatelia susedných obcí a mesta. Preto sa obec rozhodla, že zberný dvor bude otvorený
len v utorky a štvrtky od 11. do 16. h a v soboty od 11. do
15. h. Odpad bude preberať poverený pracovník, ktorý
skontroluje, či ten, kto priviezol smeti, pochádza z Oravskej Jasenice. Mimo prevádzkových hodín dvora budú v
prípade nutnosti kľúče k dispozícii na obecnom úrade.
Samospráva žiada obyvateľov, aby odpad dávali do kontajnera a nenechávali ho voľne na zemi.

Spoločenská kronika
Narodenia
Michael Janotka
Nina Jurčáková
Melánia Blažencová
Mia Hrubjaková
Veronika Murínová
Marek Polák
Úmrtia
Ondrej Bírošík

Sobáše
• Vladimír Farský
a Erika Raticová
• MDDr. Igor Ilčin
a Simona Vrábová
• Ing. Peter Chudiak
a Dominika Ferancová
• Michal Laštík
a Renáta Perželová
• Jozef Laco
a Miriama Čajková
• Milan Brontvaj
a Júlia Sochuliaková
• Tomáš Michalčík
a Barbora Košťálová
• Július Turic
a Mária Poláková
• Michal Lucký
a Lenka Hvoľková
• Miroslav Gavenda
a Dagmar Miškovičová
• Ing. Patrik Števaňák
a Mária Ferancová
• Michal Štefaniga
a Vladimíra Sochová

Jubilanti
60: Štefanigová Agnesa
Vrábová Vilma
Brontvajová Anna
Gracík Ján
Štefaniga Stanislav
Graňák Marián
65: Mliečko Stanislav
Opartyová Žofia
Hvolková Marta
Gracík Rudolf
Hvolka Roman
Hvolková Emília
70: Čajka Ján
Žofajová Marta
Trnková Mária
Pavčová Júlia

75: Graňáková Júlia
Ing. Luchava Jozef
Eugen Hvolka
Farský Marián
Madleňáková Antónia
Jozef Pepucha
80: Kurťáková Margita
Farská Anna
Prielomková Mária
85: Graňáková Anna

90: Madleňáková Justína
95: Lovaštíková Žofia

Počet obyvateľov Oravskej Jasenice k 22. 8. 2016 bol 1838.

Deti sa tešia z nových preliezačiek

Škôlkari sa hrajú od nového školského roka na nových atrakciách na detskom ihrisku.
Obec investovala 5-tisíc eur a kúpila nový kolotoč, preliezačky a ďalšie prvky na hranie.
Staré zariadenie ihriska už nevyhovovalo hygienickým a bezpečnostným požiadavkám.

Jasenica žiada peniaze
na zberný dvor
Samospráva podala v júni
projekt na vybudovanie
zberného dvora. Mal by
stáť pri ihrisku.
Za 407-tisíc eur, na ktoré
Oravská Jasenica žiada dotáciu z ministerstva životného prostredia, by sa mali
spevniť plochy pod zberný
dvor, kúpiť kontajnery,
váha, technika na zber a
odvoz odpadu.
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TÉMA

NEBUĎME LENIVÍ,
TRIEĎME ODPAD!

PAPIER
10 ČASOPISOV sa môže
zmeniť na krabicu z TV

SKLO
5 POHÁROV

stačí na výrobu vázy

PLASTY
Z 30 PET FLIAŠ

môže byť ﬂeecová bunda

KOVY
Zo 670 HLINÍKOVÝCH
PLECHOVIEK

sa môže vyrobiť rám na bicykel

BIOODPAD

www.zelenybod.sk

PATRIA SEM:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné
letáky, stlačené krabice,
kartóny, papierové obaly,
papierové tašky. V malom
množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo
skartovaný papier.

NEPATRIA SEM:
Väzbové obaly kníh, mokrý,
mastný alebo znečistený
papier, asfaltový
a dechtový papier, použité
plienky a hygienické
SKLO
potreby, alobal, celofán
a pod.

PATRIA SEM:
Nevratné obaly zo skla
z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien
a dverí (väčšie množstvo
patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

NEPATRIA SEM:
Porcelán, keramika, drôtené
sklo, autosklo, zrkadlá,
TV obrazovky, pozlátené
a pokovované sklo alebo
technické druhy skla.
Vratné fľaše vracajte späť
do obchodu.

PATRIA SEM:
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše
z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace
fólie, polystyrén, tégliky
z jogurtov, obaly z CD,
obaly z pracích a čistiacich
prostriedkov a kozmetiky.

NEPATRIA SEM:
Mastné obaly so zvyškom
potravín, podlahové
krytiny, novodurové rúrky,
obaly z nebezpečných
látok, ako napr. motorových
SKLO
PAPIER
olejov, farieb a pod.

PATRIA SEM:
Kovové obaly, konzervy,
kovové výrobky
a súčiastky, alobal,
nápojové plechovky. Triedia
sa podľa pokynov obce/
mesta.

NEPATRIA SEM:
Kovové obaly kombinované s iným
materiálom, napr. tuby z krémov
a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy.
Kovové obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok. Nadrozmerný
kovový odpad je potrebné odniesť do
zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

PATRIA SEM:
Šupky, čajové vrecúška,
ovocie, zelenina, odpad
z verejnej zelene, lístie, tráva,
záhradný odpad.

NEPATRIA SEM:
Mäso, popol, stavebný odpad
a pod.

ZELENÝ BOD je ochrannou známkou.
Obal označený ochrannou známkou Zelený bod prosíme umiestňovať do triedeného zberu.
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PAPIER

PLASTY

KOV

SKLO

PAPIER

PLAS

PLASTY

KOVY

TÉMA

EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ?
ZOPÁR RÁD AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD.

PLASTY

PAPIER

KOVY

?

Kam patria tégliky z jogurtov?

i

Patria do žltého kontajnera určeného na plasty, musia však byť bez zvyškov jedla.

?

Kam patria krabice z džúsov a mlieka?

i

Nazývame ich nápojovými kartónmi. Vhadzujte ich podľa pokynov obce do nádob
na to určených. Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zošliapnutím.

?

Kam patria použité hygienické potreby?

i

Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo zubnej
pasty a pod.) patria do zmesového odpadu, pretože sú znečistené.

PLASTY

KOVY

?

Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov?

i

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov, farieb, riedidiel
a pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor.

?
i
KOVY

?

Kam patrí molitan?
V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu, vo väčšom množstve
patrí na zberný dvor.
Kam patrí polystyrén?

i

Ak ho nie je veľa, tak patrí do žltého kontajnera určeného na plasty. Ak je rozmerný,
odneste ho na zberný dvor.

?

Kam patria PET fľaše?

i

Patria do žltých kontajnerov na plasty, pred vyhodením je však potrebné znížiť ich
objem, napríklad zošliapnutím.

?

Kam patria krabice z kartónu?

i

Po zmenšení objemu, napríklad poskladaním, patria do modrých nádob na papier.

ENVI – PAK hradí náklady na triedený
zber a je silným a stabilným partnerom
miest a obcí. Stoja za ním veľkí medzinárodní výrobcovia baleného tovaru, ako
aj slovenské firmy, výrobcovia potravín,
nápojov, liehovín alebo kozmetiky.

SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

Viac informácií o správnom triedení
nájdete na webových stránkach:
www.triedime.sk
www.envipak.sk
www.zelenybod.sk
www.zodpovednaspolocnost.sk
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Školáci zavítali do zoologickej záhrady
Žiaci sa celý rok tešia na
koncoročný výlet. Spoločne
rozmýšľajú, kde by mohli ísť,
aké miesta spoločne navštíviť. Tento rok sme sa vybrali
spoznávať krajinu nám veľmi
blízku – Česko. Naším cieľom
bola ZOO v Ostrave. Vybrali
sme si ju zámerne, aby deti
spoznávali nielen zvieratá,
ale aj jazyk a kultúru inej
krajiny. Cesta za poznaním
sa začala skoro ráno. Už o
šiestej hodine ráno pred školou netrpezlivo vyčkávali žiaci prvého, druhého a tretieho
ročníka. Niektorí z nich sa
prvý raz vydali na takú dlhú
trasu. Cesta rýchlo ubiehala a
o deviatej sme s očakávaním
vstupovali do ZOO.
Najskôr sme sa zúčastnili výukových programov Zo života
zvierat a Africké zvieratá. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o zvieratách. Spoznávali
ich prostredníctvom ukážok
kostier, častí tela, vypchatých
makiet, ale mohli si pohladiť
aj živého hada. Niektorí sa
spočiatku obávali, mali pred
ním rešpekt. Ale takmer všetci tento strach prekonali a
boli prekvapení jeho hebkou
kožou. Tu mali aj krátku lekciu z češtiny. Hľadali ekvivalenty slovenských a českých

slov. Zistili, že kŕdeľ je hejno,
chvost – ocas.
Po tomto programe sme spoločne objavovali krásu a zákutia ZOO. Obdivovali sme
krásu voľne sa pohybujúcich
pávov. Zaujal nás biely páv.
Niektorí sa zľakli ryku leva.
Na sedliackom dvore mohli
ísť medzi zvieratá do ohrady,
hladkať ich. Obdivovali papagáje, opice, žirafy, gepardy,
tigre, slony, zebry, hrochy. Zaujali ich názvy zvierat v češtine, ale aj v poľštine. Zážitkov

bolo veľa. Svedčili o nich rozjasnené detské oči. Deti ich
budú ešte dlho spracovávať
vo svojich mysliach. Chceli by
sme poďakovať aj rodičom,
ktorí si našli čas a pomohli nám túto akciu úspešne
zvládnuť.
Poďakovať chceme aj obecnému úradu, ktorý nám prispel finančnou čiastkou dve
eurá na žiaka, Ing. Martinovi
Graňákovi a firme Materasso,
ktorá venovala šiltovky pre
žiakov.

Mudroš

V pondelok 6. júna sme pozvali žiakov zo základných škôl z Oravského Veselého a Mútneho na 1. ročník
súťaže Mudroš, a tým sme nadviazali na spoluprácu regionálnych súťaží našich škôl Euráčik (Oravské
Veselé) a Chytráčik (Mútne). Deti si museli poradiť s otázkami z geografie, fyziky, chémie, biológie a dejepisu. Tiež sa mali možnosť otestovať v náročnejších matematických príkladoch či v aplikácii znalostí
slovenského jazyka i anglického jazyka. Mudrošom roka 2016 sa stala Soňa Vrábová.
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Matematický klokan
Aj v tomto školskom roku
sa naši žiaci zapojili do matematicko – logickej súťaže
Matematický klokan 2016.
V kategórii Klokanko 1
sa zúčastnilo 14 prvákov,
9 druhákov, 4 tretiaci a 4
štvrtáci. Úspešnými riešiteľmi sa stali Dušanko
Kaprálik 1. A, Peťko Farský
1. B, Dáška Brontvajová 2.
B a Martinka Madleňáková
z 3. A. V kategórii Školák
sa zúčastnili 4 piataci a 2
šiestaci. V kategórii Benjamín 7 si svoje matematické
schopnosti overili 3 chlapci zo 7. A. Ako školský šampión v kategórii Benjamín
8 bol vyhodnotený zástupca 8. ročníka, Tomáš P.

Škola v prírode

V dňoch 20. - 24. júna našim štvrtákom začali predčasné prázdniny – absolvovali svoju prvú Školu v
prírode. Po únavnom týždni skúšania a písomiek sa
začal týždeň hier, zábavy,
tanca, spoznávania nového
regiónu Banskej Štiavnice.
Počas 5 dní sme spoločne
spoznali Počúvadlo, Sitno,
historické centrum Štiavnice, štôlňu Bartolomej,
mineralogické múzeum,
okolitú prírodu a osviežujúcu vodu Počúvadla. Popri
zábave, športe, tanci, opekačke a strašidelnej noci
sme si zopakovali a utvrdili nadobudnuté vedomosti
z prírodovedy a vlastivedy
pri túrach v okolitej prírode. Náš týždeň relaxu
sme zavŕšili návštevou
kaštieľa Svätý Anton a plní
zážitkov sme sa tešili na
šťastný návrat domov. Objavili sme nádherný kút
Slovenska, kde sa chceme
v budúcnosti opäť vrátiť.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Účelové cvičenie pripravilo deti na život
V dňoch 1. a 2. júna sa v škole uskutočnili teoretické a
praktické účelové cvičenia v
športových disciplínach a v
oblastiach: civilná ochrana
obyvateľstva, zdravotná príprava, pohyb v prírode a v
dopravnej výchove. V stredu
sa odohrávala 1. časť – teoretická, v ktorej si žiaci oprášili
staré poznatky z minulých rokov, no naučili sa aj veľa nových informácií o bezpečnosti, o ochrane života a zdravia,
správaní sa na ceste a v prírode v prípade nebezpečenstva či požiaru. Určite nikto
nezapochybuje, aké dôležité
je vedieť správne poskytnúť
prvú pomoc alebo poznať

dôležité telefónne čísla, ktoré
niekedy môžu zachrániť aj to
najdôležitejšie, a to ľudský
život. V praktickej časti si
zmerali sily žiaci 5. až 8. ročníka. Učitelia im za pomoci
žiakov 9. ročníka pripravili

testy zamerané na praktickú
časť ochrany človeka a prírody. Na 1. mieste- s najlepšími
vedomosťami uplatnenými
v praxi- sa umiestnili žiaci
5. ročníka, na 2. mieste boli
žiaci 6. ročníka a posledné

medailové miesto obsadili
žiaci 8. ročníka. Dúfajme len,
že vedomosti, ktoré žiaci získali počas účelových cvičení,
budú vedieť správne použiť
vo vhodnej situácii a niekedy
možno pomôžu zachrániť i
ľudský život. V praktickej časti si zmerali sily žiaci 5. až 8.
ročníka. Učitelia im za pomoci žiakov 9. ročníka pripravili
testy zamerané na praktickú
časť ochrany človeka a prírody. Na 1. mieste, s najlepšími
vedomosťami uplatnenými
v praxi, sa umiestnili žiaci 5.
ročníka, na 2. mieste boli žiaci 6. ročníka a posledné medailové miesto obsadili žiaci
8. ročníka.

Slnečný deň na bicykloch

Deti už vedia podať prvú pomoc
Vedieť poskytnú prvú pomoc je povinnosťou každé
človeka.
Takmer vždy ako prvý je na mieste nehody laik, niekedy je to aj dieťa. Kurz prvej pomoci bol pripravený pre
žiakov ako obohatenie programu na Deň detí.
Výučba prvej pomoci bola veľmi zaujímavá a vekovo
primeraná žiakom. Deti si resuscitáciu skúšali individuálne na plyšových mackoch aj na figuríne muža.
Naučili sa, že „mozog je šéf“. Dozvedeli sa tiež, že keď
dýchame, srdce bije a keď nedýchame nebije. Odbornú zdravotnícku pomoc nemôže nič nahradiť, a preto sa deti starostlivo naučili telefónne čísla, na ktoré
voláme v takýchto situáciách. Aj takto sme sa snažili
pripraviť žiakov na reálny život.
Katarína Bakaľová

Dňa 29. mája sme sa rozhodli
stráviť slnečnú májovú nedeľu pri aktívnom športe.
Rodičia so svojimi deťmi a
mladí ľudia sa stretli o 10.30
h. Autobus nás odviezol do
Trstenej, odkiaľ na kolieskových korčuliach, pennyboardoch, skateboardoch a na
bicykloch sme zažívali cyklotrasu Trstená smer Nový Targ
na vlastnej koži.
Cyklotrasa kopíruje niekdajšiu železničnú trať, je dlhá
približne 40 km a zhruba na

každých 3-5 km má odpočívadlá. Nezvyčajnou prechádzkou sme obdivovali krásy
oravskej prírody slovenskopoľského pohraničia.
Tí najzdatnejší sa dostali až
na poľské územie, tí s najväčšou chuťou, naše deti, obdivovali slovenskú i poľskú
panorámu veľhôr. Keďže nás
v posledných kilometroch zastihol dážď, nestihli sme opekačku, no aj napriek tomu v
nás nevyhasla túžba opäť sa
tu vrátiť.

Strany pripravila ZŠ s MŠ.
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SPEKTRUM

Uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva
Riadne zasadanie OZ, 15. júla 2016 v Oravskej Jasenici
53/2016: OZ podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie:
1. Správu o plnení uznesení z minulého OZ.
2. Správu o výsledku kontroly z ÚPSVaR.
3. Žiadosť p. Jozefa Žofaja-Metal Trim o odkúpenie pozemku
podľa GP číslo 37048201-24/2016.
4. Žiadosť Moniky Hvolkovej, bytom Oravská Jasenica č. d. 5
o zámene pozemku parcelné číslo 1467/3 za spoluvlastnícky podiel v parcelách číslo 1467/3, 1467/4, 1467/11 a
1467/15 (pod ihriskom).
5. Žiadosť p. Filipa Bineka, bytom Oravská Jasenica č. d. 406 o
odkúpenie pozemku parcelné číslo 606/6.
6. Žiadosť CVČ Maják o zvýšenie príspevku na detí a žiakov
navštevujúcich CVČ.
7. Žiadosť p. Miroslava Lovaštíka, bytom Oravská Jasenica č. d.
423 o úpravu miestnej komunikácie.
8. Informácie starostu obce.

54/2016: OZ podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje:
1. Dodatok č. 1 VZN obce číslo 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škôlkach a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
2. Dodatok č. 3 k VZN obce číslo 4/2013 o určení normatívov
na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Oravská
Jasenica.
3. Zmenu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu
4. Zámenu pozemkov Moniky Hvoľkovej, bytom Oravská Jasenica č. d. 5 parcelné číslo 1467/3 za spoluvlastnícky podiel v parcelách číslo 1467/3, 1467/4, 1467/11 a 1467/15
(pod ihriskom).

5. Príspevok CVČ Maják na detí a žiakov navštevujúcich CVČ
vo výške 5 € na jedno dieťa
6. Komisiu v zložení Marcel Farský, Július Zanovit, Roman Polák na konečné riešenie na odpredaja pozemku firme Metal
Trim Jozefa Žofaja
55/2016: OZ podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. žiada:
1. Starostu obce p. Ing. Karola Graňáka písomne odpovedať p.
Miroslavovi Lovaštíkovi na žiadosť o úpravy miestnej komunikácie ku rodinnému domu.
56/2016: OZ podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. zamieta:
1. Žiadosť p. Filipa Bineka, bytom Oravská Jasenica č. d. 406 o
odkúpenie obecného parcelné číslo 606/6 v kú obce.

57/2016: OZ podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. ukladá:
1. Komisií v zložení p. Marcel Farský, Roman Polák a Július
Zanovit urobiť obhliadku obecného pozemku, ktorý chce
odkúpiť firma Metal Trim p. Jozef Žofaj a o skutočnosti
informovať poslancov OZ na budúcom OZ.
Hlasovanie o uzneseniach
Za: 6 (Marcel Farský, Ing. Jozef Hutko, Mgr. Margaréta Koptová, Iveta Kušnierová,, Július Zanovit, Roman Polák, PharmDr.
Jana Tomašáková)
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 1 (Ing. Jozef Hutko)

Ing. Karol Graňák, starosta obce

Zo starej Jasenice
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