Príloha č.2

Kontrola uznesení k 16.03.2022
číslo
uznesenia

Text uznesenia

termín
dátum

predĺžené

37/2020 27.05.2020 41/2020/B 29.7.2020

ukadá

Komisii pre ekonomiku a služby zhodnotiť doterajšie pôsobenie Sociálneho podniku pracovnej integrácie zriadeného pri obci a o zistených skutočnostiach
30.6.2022
predložiť správu na zasadnutí OZ
Z. predseda komisie

uznesenie
čiastočne
splnené

91/2020 zo dňa
16.12.2020

žiada

Starostu obce vykonať štátny stavebný dohľad (stavebný úrad) a podať podnet na úrad životného prostredia pre zistenie za akých podmienok sa realizujú
tieto stavby

ihneď

uznesenie
splnené

109/2021/B zo dňa
13.10.2021

žiada

1. starostu, aby ako štatutárny zástupca obce, konal vo veci neoprávneného nakladania s odpadovými vodami za obdobie rokov 2020 a 2021 proti Dušanovi
Mrtvikovi a spol. a Ivanovi Pafkovi a spol.
2. starostu obce, aby postúpil podnet na úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo veci podozrenia na týranie zvierat u p. Jany Antalíkovej ul.
Družstevná

ihneď

uznesenie sa
plní

115/2021/B zo dňa
13.10.2021

žiada

Starostu obce odstúpiť predložený podnet - sťažnosť Zoltána Vargu na pani Annu Haškovú na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie

ihneď

uznesenie sa
plní

116/2021/B zo dňa
13.10.2021

žiada

1. starostu obce bezodkladne preveriť opodstatnenosť predložených žiadostí o výrub nebezpečných drevín rastúcich na verejných priestranstvách
2. starostu obce zabezpečiť výrub chorých a nebezpečných drevín, ktoré bezprostredne ohrozujú život a zdravie, resp. majetok žiadateľov

28.2.2022

uznesenie sa
plní

Kultúrnej komisii a Školskej a sociálnej komisii zvolať spoločné zasadnutie v termíne do 31.01.2022 za účelom prejednania kultúrno-spoločenských podujatí
ukladá v roku 2022 a ich naplánovania
31.3.2022
Z: predseda komisie

uznesenie je
splnené

155/2021/B zo dňa
15.12.2021

10/2022/B zo dňa
24.02.2022

žiada

poslancov OZ zaslať starostovi obce pripomienky k návrhu Plánu opráv a investícií na rok 2022

12/2022/B zo dňa
24.02.2022

žiada

starostu obce o vrátenie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce žiadateľovi Chester s.r.o. na prepracovanie

V Tomášovciach, dňa 16.03.2022
Vypracoval: Ing. Ján Mičuda

14.3.2022

uznesenie sa
plní

ihneď

uznesenie je
splnené

