STAROSTA OBCE SIRNÍK
Číslo konania: 215/2020-001
1407/20

V Sirníku, dňa 23. 09. 2020

POZVÁNKA
Podľa § 13 ods. 4 písmena a/ zákona o obecnom zriadení
zvolávam
XIV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Sirník, ktoré sa uskutoční dňa
28. septembra 2020 (pondelok) od 18.00 hod
v kultúrnom dome OcÚ v Sirníku s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z XIII. zasadnutia OZ
5. Preplatenie stravného pre žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ v Sirníku, časti nákladov pri nástupe
žiakov do prvého ročníka MŠ a ZŠ v Sirníku a príspevok na cestovné v paušálnej sume.
6. Prerokovanie a schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sirník
7. Vyhodnotenie výberu dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – predkladá starosta obce
8. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za I. polrok 2020 – predkladajú referentka obce a starosta
obce
9. Rozpočtové opatrenie č. 3 - predkladajú starosta obce a referentka obce
10. Schválenie vianočného prekvapenia pre občanov
11. Vypracovanie projektovej dokumentácie na oplotenie miestneho cintorína a rekonštrukcie
skladu náradia
12. Informácie riaditeliek školských zariadení o pripravenosti na školský rok 2020/2021 – Mgr. V.
Hajduová - riaditeľka ZŠ a Mgr. A. Bindasová - riaditeľka MŠ
13. Schválenie kúpnej zmluvy na pozemky určené na bytovú výstavbu
14. Schválenie zámeru zameniť pozemky vo vlastníctve obce
15. Schválenie zámennej zmluvy
16. Informácie starostu: o ponuke KOSIT, a. s. na prenájom smetných nádob na separovaný odpad
a na označenie smetných nádob čipom, o ponuke pre seniorov Spolu do Piešťan, o realizácii
výstavby chodníka na Hlavnej ulici, o možnosti získania dotácie na budovanie vodozádržných
opatrení a na výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily, o úhrade členského poplatku za
členov DHZO, o nákupe skrine do rozlúčkovej siene a komody do obecnej komunitnej
budovy, o obstaraní poťahov na stoličky do kultúrneho domu, o stave exekúcie voči Združeniu
obcí pre separovaný zber n.o. so sídlom v Cejkove, o aktuálnej situácii v súvislosti
s pandémiou COVID-19, o vyhotovení označenia obecných budov, o plánovanom nákupe
lavíc a herných prvkov do ZŠ a MŠ, o oplotení ZŠ, o výmene časti verejného osvetlenia,
o možnosti zapojenia sa do projektu Terénna opatrovateľská služba
17. Rozprava
18. Návrh na uznesenie
19. 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

