Starostka obce POPROČ
V Poproči, dňa 19.02.2020
Sp. zn.: OcÚ-I-85/2020

Pozvánka
V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
zvolávam
plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč,
ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2020 t. j. v pondelok o 16.00 hod.
v sále Kultúrneho domu v Poproči
s týmto návrhom programu:
1. Otvorenie.
a) určenie zapisovateľa.
b) určenie overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie,
d) schválenie programu rokovania.
2. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 28.11.2019, 13.12.2019
a 21.01.2020.
3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery.
a) Finančná komisia OZ.
b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ.
c) Komisia kultúry a športu pri OZ.
d) Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ
4. Návrh Štatútu obce Poproč
5. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
6. Návrh Zásad o nakladaní s finančnými prostriedkami
7. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska v obci
8. Základné prehľady a informácie – chod obce:
- Stav nedoplatkov na miestnych daniach ku dňu 31.12.2019
- Stav nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad ku dňu 31.12.2019
- Stav nedoplatkov – stočné ku dňu 31.12.2019
9. Voľba člena a tajomníka Finančnej komisie pri OZ
10. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov – kolkáreň

11. Určenie poslanca obecného zastupiteľstva obce, ktorý bude členom komisie na otváranie
obálok návrhov zaslaných do obchodnej verejnej súťaže a kontrolu dodržania
obligatórnych obsahových aj formálnych náležitostí jednotlivých návrhov.
12. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
13. Návrh Dohody o mimosúdnom urovnaní sporu – monografia
14. Uplatnenie si predkupného práva na akcie VVS a. s.
15. Rôzne.
16. Interpelácie poslancov.
17. Podnety a návrhy od občanov.
18. Závery z rokovania OZ.
19. Záver.

Ing. Iveta Komorová Hiľovská, v.r.
starostka obce

