Plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2019

Plán zasadnutí obecnej rady : zvoláva starosta podľa potreby

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
25.3.2019

pondelok

3.6.2019

pondelok

23.9.2019

pondelok

21.10.2019

pondelok

9.12.2019

pondelok

Časový plán a program zasadnutí obecného zastupiteľstva je orientačný. Bude sa priebežne
dopĺňať a aktualizovať podľa danej situácie, aktuálnosti a naliehavosti.

25.marec 2019
1. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
2. Doplnenie členov rady školy – MŠ, ZUŠ, ZŠ
3. Doplnenie poradných orgánov OZ o aktivistov
4. Vyhodnotenie PHSR a schválenie akčného plánu do roku 2022
5. Pridelenie dotácii občianskym združeniam a spolkom
6. Plán kultúrnych a športových akcií na rok 2019
7. Majetkovoprávne vysporiadanie
3.jún
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2019
VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu (MŠ, ZUŠ, ŠKD, ŠJ)
VZN normatívy pre školské zaradenie na rok 2019
Záverečný účet za rok 2018
Zmena rozpočtu obce
Zámer prístavby obecného úradu pripadne riešenia centra obce
Správy o výsledku kontrol (hlavná kontrolórka)
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 2019
Majetkovoprávne vysporiadanie

23.september 2019
1. VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce
2. VZN o prideľovaní nájomných a sociálnych bytov
3. Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti, ukončení školského roka 2018/2019 a otvorení
školského roka 2019/2020 MŠ, ZŠ a ZUŠ
4. Priebeh postupu prác na novom UP obce - k nemu súvisiace témy
5. Aktualizácia Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb obce
6. Majetkovoprávne vysporiadanie
21.október 2019
1. Koncepčný materiál - program odpadového hospodárstva obce (riešenia separácie odpadu,
zberný dvor...)
2. VZN o chove a držaní psov
3. Majetkovoprávne vysporiadanie

9.december 2019
1. Správa o vzdelávacom procese MŠ, ZŠ a ZUŠ
2. Program ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva obce
3. Plán kultúrnych a športových akcií rok 2020
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh výhľadového rozpočtu obce na roky 2021 2022
5. Správa o činnosti obecnej polície za rok 2019
6. Majetkovoprávne vysporiadanie

