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

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

zvolávam

28. zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vtáčkovciach na deň
28.04.2022 /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. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Vtáčkovce za rok 2021
6. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021
7. Výročná správa obce Vtáčkovce za rok 2021
8. Návrh na 1. úpravu rozpočtu na rok 2022
9. Žiadosť o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého
10. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie – Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku Opiná
11. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Územná organizácia Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR Košice – okolie
12. Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc
13. 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
parciel CKN 391/5 a 391/70 vzniknutých rozdelením parcely 391/1 na základe
geometrického plánu číslo 118, zo dňa 6.4.2020, vyhotovený Ing. Alexandrom
Belákom
14. 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
parciel CKN 391/78 a 391/79, vzniknutých rozdelením parcely 391/1 na základe
geometrického plánu číslo 118, zo dňa 6.4.2020, vyhotovený Ing. Alexandrom
Belákom
15. Zámer výstavby detského ihriska na parcele č. 1292/1 v k.ú. Vtáčkovce
16. Návrh na schválenie Komunitného plánu

17. Návrh na zriadenie vecného bremena za účelom práva prejazdu a prechodu na
parcelách C KN 442/3 a 391/46 v k.ú. Vtáčkovce
18. Diskusia
19. Prijatie uznesenia
20. Záver rokovania

Mgr. Gabriela Gáborová
starostka obce

