STAROSTA OBCE SIRNÍK
Číslo konania: 267/2019-001
1875/19

V Sirníku, dňa 10.12.2019
POZVÁNKA

Podľa § 13 ods. 4 písmena a/ zákona o obecnom zriadení
zvol ávam
IX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Sirník, ktoré sa uskutoční dňa

17. decembra 2019 (utorok) od 18.00 hod.
v kultúrnom dome OcÚ v Sirníku s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Vyhodnotenie uznesení z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a prognózy na roky
2021 – 2022 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F. Feďák
5. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2020 a návrhu prognózy rozpočtu na r.
2021 – 2022 - predkladá starosta obce a referentka
6. Plán kontrolnej činnosti na rok 2020 - predkladá hlavný kontrolór Ing. F. Feďák
7. Rozpočtové opatrenie č. 3 - predkladá starosta obce a referentka
8. Prerokovanie aktuálnych otázok obce: paušálna cestovná náhrada pre žiakov navštevujúcich
ZŠ v Sirníku z iných obcí, informácie starostu: o vypracovaní projektovej dokumentácie
k projektom s názvom „Výstavba chodníka na ulici Hlavnej“ a „Úprava komunikácie na
ulici Cintorínskej“, o verejnom obstarávaní na projekt Mládežnícky fitness areál, o pláne
zasadnutí OZ na rok 2020, o doplnení žiadosti na základe výzvy na Zberný dvor, o
spracovaní žiadosti na Environmentálny fond – „Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník“, o
výpočte úroku z omeškania za neodvedené poplatky za uloženie odpadu na skládke v obci
Sirník, o spracovaní žiadosti na zapojenie sa do pokračujúceho projektu „Podpora
a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“, o zamietnutí sťažnosti proti uzneseniu
o zamietnutí zastavenia exekúcie vo veci vymáhania pohľadávky voči Združeniu obcí pre
separovaný zber Zemplín n. o.
9. Prerokovanie žiadostí: Jednoty dôchodcov na Slovensku, Pierott n.o., Obcí Kolíňany
a Jelenec, výzvy ZMOS
10. Informácia o vyhodnotení ponuky o odkúpenie ornej pôdy za účelom realizácie výstavby
nájomných bytov - predkladá starosta obce
11. Správa nezávislého audítora o hospodárení za rok 2018 – predkladá starosta obce a
referentka
12. Rozprava
13. Návrh na uznesenie
14. 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

