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Vec:  

P O Z V Á N K A 

 

     Starosta obce Ing. Štefan Vároš  podľa § 12 ods.1 zák.č. 369/1990 Zb.  o obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov   

 

 

z v o l á v a   
1. riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva  obce Štiavnik,  

 

 

ktoré sa bude konať 

                 01.03. 2019 / v piatok /  o 18:00 hod. 

      v zasadačke obecného úradu 
 

 

Návrh programu : 

  

1.   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3.   Schválenie programu zasadnutia OZ.  

4.   Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

5.   VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení   

       v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik. 

6.   VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských  

       zariadení so sídlom na území obce Štiavnik.  

7.    Rozpočtové opatrenie č. 7/2018. 

8.    Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 4/2015 o úhradách za sociálne sluţby v zariadení pre  

       seniorov a domove sociálnych sluţieb Štiavnik č. 764.     

9.    Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Štiavnik za rok 2018. 

10.  Schválenie  2 členov školskej rady.  

11.  Úprava zásad odmeňovania poslancov OZ, predsedov a členov komisií OZ a neposlancov   

        zo dňa 25.11. 2016.   

12.  Prejednanie financovania výstavby Kultúrneho domu.  

13.  Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. CKN 4242/75 –  

       vodná  plocha o výmere 219 m
2
, zapísanej na LV č.2741 v kat.úz. Štiavnik, pre ţiadateľa   

       Daniela Sakmára, Stred 50/27, 017 01 Povaţská Bystrica, z dôvodu hodného osobitného  

       zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku  

       obcí v znení neskorších predpisov.  

14.  Schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. 4242/74 – vodná   
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       plocha o výmere 134 m
2
, zapísanej na LV č. 2741.  

15.  Schválenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. 4242/74 –   

       vodná  plocha o výmere 134 m
2
, zapísanej  na LV č. 2741  kat. úz. Štiavnik, pre ţiadateľa  

       Antona  Sečeňa, Štiavnik 1317, 013 55 Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa    

       v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení         

       neskorších predpisov.    

16.  Schválenie prebytočnosti časti nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. 4242/59 –   

       vodná plocha o výmere 1432 m
2
, zapísanej na LV č. 2741 v kat.úz. Štiavnik.  

17.  Schválenie zámeru prenájmu časti nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č.   

        4242/59  –vodná plocha o výmere 1432 m
2
, zapísanej na LV č. 2741 v kat.úz. Štiavnik,   

       pre ţiadateľa Petra Pastorka, Štiavnik 2, 013 55 Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného  

       zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku  

       obcí v znení neskorších  predpisov.   

18.  Schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie mini-rýpadla KUBOTA-KX-18-4. 

19.  Oslava 580. výročia zaloţenia obce -  prejednanie programu. 

20.  Ţiadosti občanov  

21.  Rôzne   

22.  Interpelácia poslancov  

23.  Záver                  

        

  

 

 

 

 

 

                                                                                            

..................................................... 

                                                                                           Ing. Štefan Vároš 

            starosta obce                   

     

 

 


