Starosta obce Jablonov nad Turňou
Poslanci obecného zastupiteľstva
v Jablonove nad Turňou
V Jablonove n/ Turňou 24.01.2016

POZVÁNKA
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční
dňa 27.01.2016 so začiatkom o 17,00 hodine
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

PROGRAM:
1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Zmluva o zverení majetku obce (budova Základnej školy a Materskej školy) do správy
Základnej školy s MŠ s VJM v Jablonove nad Turňou
5. Zmluva na právne služby (JUDr. Vnenčáková)
6. Projektový manažment pre podanie žiadosti o NFP (verejné osvetlenie)
7. Výzva na podanie projektu od spoločnosti eustream a.s. Municipality 2016 v oblastiach:
1. Rozvoj , podpora a zveľaďovanie obcí, miest a regiónu
2. Zachovanie kultúrneho dedičstva
3. Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia

8. Podanie žiadosti o prevod nehnuteľností do vlastníctva obce – (prebytočný majetku
štátu, budova bývalej colnice a priľahlých pozemkov - Jablonov n/ Turňou) – s využitím
na verejno-prospešný účel, v súlade s § 8e písm. ) zákona č. 278/1993 Z. z.
9. Cenová ponuka na kamerový systém – zberný dvor
10. Cenová ponuka na vyhotovenie štúdie a projektovej dokumentácie pre budovu
Materskej školy – podklad pre podanie žiadosti na výzvu
11. Cenová ponuka na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre park pred Obecným
úradom – podklad pre podanie žiadosti na výzvu
12. Cenová ponuka USS Steel Košice - kamenivo
13. Cenová ponuka na vyhotovenie dreveného altánku na futbalovom ihrisku – vedľa
plechovej búdy
14. Cenová ponuka na drevenú sochu sv. Urbana
15. Cenová ponuka na kúpu dreveného voza
16. Cenová ponuka na opravu strechy nad šatňami a posilovňou – budova T18
17. Ponuka na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách
18. Žiadosť prenájom kultúrneho domu 6.2.2016 – (Stretnutia členov n.o. Paklan)

19. Vyúčtovanie Vianočných trhov, celkové vyhodnotenie
20. Vyúčtovanie pracovného stretnutia s predstaviteľmi samosprávy družobnej obce
Szilvásvárad
21. Vyhotovenie komunitného plánu sociálnych služieb
22. Rôzne
23. Interpelácia poslancov
24. Záver

Slavomír Zubriczky
starosta obce
v.r.

