Obec Vtáčkovce
Obecný úrad Vtáčkovce
okr. Košice – okolie
044 47

POZVÁNKA
v zmysle zákona o Obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

zvolávam

8. zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vtáčkovciach na deň
05.12.2019 /štvrtok/ o 18:00
v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Vtáčkovciach

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Čerpanie rozpočtu obce Vtáčkovce 3. Q
6. Návrh na 3. zmenu rozpočtu obce Vtáčkovce na rok 2019
7. Návrh rozpočtu obce Vtáčkovce na rok 2020, výhľadový rozpočet na roky 2021-2022
8. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vtáčkovce na rok 2020
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020
10. Všeobecne záväzné nariadenie z roku 2019 o vyhradení miest a určení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, pre voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov
samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.
11. Prerokovanie analýzy „Identifikácie skutkového a právneho stavu pozemkov v
rómskom osídlení v obci Vtáčkovce“ a návrhu postupu vysporiadania pozemkov
dotknutého územia v rámci národného projektu Podpora vysporiadania právnych
vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít ITMS2014+ kód: 312051Y209 (ďalej len „NP PVP OsMRK“)
prostredníctvom podaktivity NP „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“, v znení
dodatku k zmluve o spolupráci.
12. Návrh predajnej ceny obecných pozemkov pod osídlami MRK za cenu
súdnoznaleckého posudku

13. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve – Apoštolská cirkev na Slovensku
14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2018/2019
15. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov – Obec Ždaňa
16. Žiadosť o poskytnutie dotácie – DHZ Vtáčkovce
17. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Farnosť sv. Ladislava, Kecerovce
18. Návrh na schválenie odmeny poslancom
19. Návrh na schválenie odmeny hlavného kontrolóra obce
20. Diskusia
21. Prijatie uznesenia
22. Záver rokovania

Mgr. Gabriela Gáborová
starostka obce

