STAROSTA OBCE SIRNÍK
Číslo konania: 224/2019-001
1544/19

V Sirníku, dňa 16.09.2019

POZVÁNKA
Podľa § 13 ods. 4 písmena a/ zákona o obecnom zriadení
zvolávam
VIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Sirník, ktoré sa uskutoční dňa
20. septembra 2019 ( piatok ) od 18.30 hod
v kultúrnom dome OcÚ v Sirníku s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení zo VII. zasadnutia OZ
5. Preplatenie stravného pre žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ v Sirníku a časti nákladov pri
nástupe žiakov do prvého ročníka MŠ a ZŠ v Sirníku
6. Prerokovanie a schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce o výške príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirník
7. Vyhodnotenie výberu daní z nehnuteľnosti a dane za psa – predkladá starosta obce
8. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. polrok 2019 – referentka obce, starosta obce
9. Rozpočtové opatrenie č. 2 - predkladá starosta obce, referentka obce
10. Rôzne - prerokovanie aktuálnych otázok obce: deň úcty k starším, fašiangový ples 2020,
žiadosť Resta Dakon SK s.r.o., Mikulášske oslavy, vianočné prekvapenie pre občanov,
prerokovanie žiadostí, nákup 1100 L kontajnerov, zápis do obecnej kroniky za rok 2018.
11. Informácie riaditeliek školských zariadení o pripravenosti na školský rok 2019/2020 – Mgr.
V. Hajduová - riaditeľka ZŠ a K. Pastorová, poverená riaditeľka MŠ
12. Výkup pozemkov na realizáciu zámeru Programu rozvoja bývania obce Sirník – predkladá
Bc. Monika Hangyáková
13. Informácie starostu o: verejnom obstarávaní na Altánok medzi jazierkami, vydaní Smernice
pre tvorbu sociálneho fondu a použití finančných prostriedkov zo sociálneho fondu, príprave
rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022, ponuke podpory KOSIT, a. s. pre
obec, poskytnutí dotácie na Obecnú komunitnú budovu a dotácie z výjazdového zasadnutia
Vlády SR, príprave projektu MAS, umiestnení areátora na okrasnom jazierku na ulici
Ondavskej, výstavbe nájazdu na Zberný dvor pri obecnom úrade, ukončení VO na externý
manažment, techniku a kontajnery v rámci projektu financovaného z OP ĽZ, informácia
o stave exekúcie, nákupe ozvučovacej techniky do DS, o projekte v rámci OP ĽZ – miestne
komunikácie pre MRK.
14. Rozprava
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
Na toto zasadnutie OZ pozývam poslancov OZ, zástupcov politických strán a hnutí v obci
a občanov obce. Žiadam poslancov o dochvíľnu účasť.
Pracovné materiály rokovania sú k nahliadnutiu počas pracovnej doby na OcÚ a na webovom sídle
www.sirnik.sk
Viktor K a l á n
starosta obce

