O B E C H O R N Ý H R I Č O V, Obecný úrad
013 42 Horný Hričov 191

Uznesenie č. 5/2011 Obecného zastupiteľstva

Schvaľuje:
-

-

-

program obecného zastupiteľstva s doplnením ako bod 3 správa o činnosti TJ za I.
polrok 2011, ako bod 4 schválenie záverečného účtu obce a ako bod 5 vyhodnotenie
multifunkčného ihriska
do návrhovej komisie Ing. Petra Marčiša a p. Antona Nemčíka
záverečný účet obce za rok 2010
tvorbu rezervného fondu za rok 2010 vo výške 2 976,70 €
kúpnu zmluvu so ŽSR za podmienok:
1. v Čl. 3 odst. 2 zmeniť splatnosť zo 60 dní na 30 dní
2. v Čl. 3 doplniť odst. 3 v prípade nezaplatenia kúpnej ceny podľa Čl. 3 odst. 1a 2
tejto tejto kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 30 € za
každý deň z omeškania
3. v Čl. 5 odst. 1 doplniť zapracovanie rýchleho vkladu do katastra
nesúhlas zníženia sadzby dane za stavby na pôdohospodársku produkciu firme
Agromix plus s.r.o.

Berie na vedomie :
-

správu o činnosti TJ za I. polrok
žiadosť p. Jaroslava Králika na odkúpenie pozemku parc. č. 771/2
žiadosť p. Milana Vydru na vyrovnanie cesty

Navrhuje:
-

-

stretnutie na tvare miesta ohľadne vyrovnania parcely na deň 21.9.2011 o 17,00 hod.
stretnutie projektanta Krušinsky a spol. a realizačnej firmy Amazonka s.r.o. ohľadne
chodníka pri p. Bartákovi a p. Ďuríčkovej na deň 27 – 28.9.2011 o 17,00 hod na tvare
miesta
stretnutie s p. Gecíkom ohľadne prehodnotenia vykurovania kostola na deň
19.9.2011 o 8,00 hod
prehodnotiť MFI, ako by sa mohlo využiť a začiatkom októbra pozrieť projekty
na najbližšom rokovaní zastupiteľstva prehodnotiť zrekonštruovanie Z – ky
urgovať reklamáciu výsadby stromčekov
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