V Predajnej dňa 7.6.2021

POZVÁNKA
Starostka obce Predajná Ing. Tatiana Čontofalská podľa ustanovenia § 12 ods. 1. zák.
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva
19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Predajná ,
ktoré sa bude konať
dňa 17.6.2021 ( t. j. vo štvrtok) o 16.30 hod.
v obradnej sieni Obecného uradu obce Predajná
Prezentácia poslancov: od 16.00 do 16.30 hod.
Návrh programu rokovania
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia
Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správy hlavnej kontrolórky obce z kontroly:
a) inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2020
b) inventarizácie majetku a záväzkov ZŠ s MŠ Predajná k 31.12.2020
c) plnenia rozpočtu obce k 31.3.2021
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. Polrok 2021
Správa ÚIK k inventarizácii majetku, záväzkov a rozdiele majetku a záväzkov obce
k 31.12.2020
Záverečný účet obce za rok 2020
a) Výročná správa o hospodárení obce za rok 2020
b) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2020
c) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Predajná za rok
2020
Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Správa o plnení PHSR obce Predajná k 31.12.2020
Správa o vyhodnotení plánu komunitných sociálnych služieb za rok 2020
Majetkové záležitosti :
- Schválenie predaja pozemkov KN-C č.619/10,ostatná plocha o výmere 117 m2
a parcely KN-C 11356/6, ostatná plocha o výmere 76m2 vytvorených geometrickým
plánom z parcely KN-C 619/1 ostatná plocha zapísaná na LV č. 485 a parcely KN –
E 1191/14 vodná plocha zapísaná na LV č. 558 v k. ú. Predajná v prospech žiadateľa
Renáta Zemková- Špilová r. Kováčová
Schválenie vypracovania dodatku Územného plánu obce Predajná, zmeny a doplnky č. 4
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 7.6.2021
Vyvesené na web. stránke dňa 7.6.2021.

Ing. Tatiana Čontofalská
Starostka obce v. r.

