
OBECNÝ ÚRAD ROŽKOVANY 

Rožkovany č. 106, 082 71 Lipany 

Telefón / Fax:   +421 51 457 23 21 E-mail:  obec@rozkovany.sk 

_______________________________________________________________________ 

 

POZVÁNKA 

 

v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a zákona č.102/2010 Z. z 

 

zvolávam 

17.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rožkovany 

 

ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2016 o 18.00 hodine v kultúrno-spoločenskej miestnosti 

s navrhovaným programom: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Plnenie úloh a uznesení  

4. Informácie o vykonaných a plánovaných aktivitách OcÚ 

5. Nakladanie s majetkom obce   

 5.1 Návrh rozpočtu obce Rožkovany na rok 2017; dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2017;  

                  odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017; návrh rozpočtu  

                Základnej školy s Materskou školou a školských zariadení na rok 2017 

5.2 Informácie o priebežnom čerpaní rozpočtu – rozpočtové opatrenie 8/2016 + dôvodová správa 

5.3 Správa o vykonaní finančnej kontroly Hlavného kontrolóra č. 1 – 4  

      Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Rožkovany na I. polrok 2017 

5.4 Zmluva o nájme plynárenského zariadenia s SPP - distribúcia, a. s. 

5.5 Zámer  predaja nehnuteľného majetku  (p. Kelemen) 

6. Nakladanie s odpadmi na území obce Rožkovany 

     6.1 Informácia o zmluve o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

     6.2 Návrh na schválenie ceny za m3 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

 6.3 Dohoda o domácom kompostovaní 

7. Návrh VZN – Organizácia miestneho referenda na území obce Rožkovany 

8. Návrh VZN – Poskytovanie služieb na území obce Rožkovany 

9. Návrh Novely č. 1 VZN č. 16/2016 – Verejná kanalizácia, odpadové vody a vody z povrchového  

    odtoku na území obce Rožkovany 
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10. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb 2016-2023 

11. Vyhodnotenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2016 – informácia 

12. Prijaté Interné smernica - informácia 

      Interná smernica – Správne poplatky v podmienkach obce Rožkovany 

      Interná smernica – Verejné obstarávanie 

13. Rôzne (Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rožkovany – počas  

                 nedele)  

14. Interpelácie poslancov a diskusia 

15. Záver 

 

 

 

V Rožkovanoch 09.12.2016 

 

 

 

                                                           

   PhDr. Beáta Kollárová, PhD. 

                                                                           starostka obce 


