
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
18.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rožkovany

ktoré sa uskutoční dňa 02.03.2017 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 Informácie  o  priebežnom  čerpaní  rozpočtu  –  rozpočtové  opatrenie;  výsledok  hospodárenia

                  za rok 2016

5.2 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2016

5.3 Zmluva o zriadení vecného bremena -Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

5.4 Zámer    predaja    nehnuteľného    majetku    (p.  Štieber,   p.   Duda,    Dudová,     p. Girašek,

                  p. Koscelníková, p. Funtaľová)

5.5 Žiadosť  o  povolenie  a   následné   odkúpenie   obecného   majetku   –   pozemku  (p.  Maľarík)

5.6 Možnosť  kúpy  pozemku  do   vlastníctva obce pozemok na LV č. 310, p. č. 15 a 16 (p. Ščerba)

5.7 Možnosť  kúpy  pozemku  do  vlastníctva  obce  pozemok na LV č. 958, p. č. 1506/1 (Slovenský

      pozemkový fond)

5.8 Možnosť  kúpy  pozemku  do  vlastníctva  obce  pozemok  na  LV  č. 1355, p. č. 3/1 (pri objekte 

      predajne Coop Jednota) podľa spracovaného geometrického plánu

5.9 Potenciálna  možnosť  kúpy  pozemkov  do  vlastníctva  obce  pozemky  na LV č. 1395 (lokalita

      Vyhon)

5.10 Schválenie úpravy platu starostky obce Rožkovany

6. Návrh VZN – Podmienky prideľovania nájomných bytov na území obce Rožkovany

7. Návrh VZN – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Rožkovany

8. Návrh VZN – Určenie   čiastočných    úhrad  v školách   a    školských  zariadeniach   v   zriaďovateľskej
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                           pôsobnosti obce Rožkovany

9. Návrh VZN – Určenie  výšky   finančných   prostriedkov   na   financovanie   originálnych   kompetencií

                           na úseku školstva

10. Schválenie nového zloženia členov Komisie na ochranu verejného záujmu

11. Rôzne (Žiadosť  výboru  Základnej  Organizácie  chovateľov poštových  holubov o finančný  príspevok

                  na  záverečné    vyhodnotenie    pretekovej   sezóny   v   roku   2017;   Zmena  otváracích  hodín

                  v pohostinstve  Ihrisko;  Informácia  o vysporiadaní  pozemku miestnej komunikácie – Potuček;

                  Žiadosť  o rekonštrukciu   prístupovej   cesty  –   Obyvatelia   bytového  domu  (Zámer  využitia

                  pozemkov  okolo  bytových  domov  –   spracovanie   architektonickej   štúdie);  EUROVELO –

                  informácie)  

12. Interpelácie poslancov a diskusia

13. Záver

V Rožkovanoch 20.02.2017

                                                          
   PhDr. Beáta Kollárová, PhD.

                                                                                    starostka obce


