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

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

zvolávam

19. zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vtáčkovciach na deň
05.05.2021/streda/ o 19:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Vtáčkovciach

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na uznesenie týkajúce sa návrhu Zmien a doplnkov č. 1 spoločného ÚPN obci
BUNETICE, ČIŽATICE, OPINÁ a VTÁČKOVCE pre k. ú. VTÁČKOVCE
6. Návrh na VZN č. 1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 spoločného
ÚPN obci BUNETICE, ČIŽATICE, OPINÁ a VTÁČKOVCE pre k. ú. VTÁČKOVCE,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 a ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien
a doplnkov č. 1 spoločného ÚPN obcí BUNETICE, ČIŽATICE, OPINÁ
a VTÁČKOVCE pre k. ú. VTÁČKOVCE
7. Predaj nehnuteľného majetku – pozemku vo vlastníctve obce CKN 391/113 v súlade
so žiadosťou
8. Žiadosť na odkúpenie pozemkov novovzniknutých parciel CKN 391/109, CKN
391/126 vzniknutých rozdelením parcely 391/1 na základe geometrického plánu č. 118,
zo dňa 6.4.2020, vyhotovený Ing. Alexandrom Belázom
9. Zámer obce Vtáčkovce predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov
hodných osobitého zreteľa v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
pozemkov novovzniknutých parciel CKN 391/109, CKN 391/126 , vzniknutých
rozdelením parcely 391/1 na základe geometrického plánu na základe geometrického
plánu č. 118, zo dňa 6.4.2020, vyhotovený Ing. Alexandrom Belázom. Jedná sa
o prebytočný majetok obce.
10. Návrh Dobrovoľného hasičského zboru vo Vtáčkovciach –na schválenie stavebných
prác na parcele č. 1249 registra C v k. ú. Vtáčkovce – zväčšenie štartovacej plochy
11. Informácia o povinnom predprimárnom vzdelávaní detí v obci Vtáčkovce
12. Žiadosť o povolenie vstupu na pozemok č. 1372 registra ,,C „ žiadosť o písomný
súhlas s realizáciou monitorovacieho objektu a následným pravidelným vstupom

zamestnancov VÚVH za účelom odberu vzoriek podzemnej vody.
13. Spolupráca samosprávy s Košickým samosprávnym krajom pri realizácii
,, Akčného plánu pre podporu hospodárskeho rastu Košického samosprávneho kraja
v rámci iniciatívy Catching up Regions “ – informácia
14. Výročná správa obce Vtáčkovce za rok 2020
15. Diskusia
16. Prijatie uznesenia
17. Záver rokovania

Mgr. Gabriela Gáborová
starostka obce

