Starosta obce Jablonov nad Turňou
Poslanci obecného zastupiteľstva
v Jablonove nad Turňou
V Jablonove n/ Turňou 20.03.2016

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 23.03.2016 so začiatkom o 17,00 hodine
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Hospodárenie Obecnej prevádzkarne Jablonov s. r.o. za rok 2015 a za I. štvrťrok,
výhľady na ďalší štvrťrok
5. Schválenie dotácie pre Obecnú prevádzkareň Jablonov s.r.o.
6. Aktuálne výzvy Slovenskej sporiteľne
– otvorený grantový program 2016 pre Obce
– grantový program Obce bližšie k vám 2016
7. Záznam o následnej finančnej kontrole poskytnutých dotácií obcou Jablonov nad
Turňou za rok 2015
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jablonov nad Turňou z a II.
polrok 2015
9. Návrhy komisií:
– Komisia finančná a správy majetku
– komisia ochrany verejného poriadku
– komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných
komunikácií
– komisia regionálneho rozvoja cestovného ruchu, podpory malého a stredného podnikania stavebná komisia
10. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu roku 2016
11. Návrh na schválenie platu starostu
12. Návrh na zrušenie uznesenia č.61/2015 na vyhotovenie PHSR z dôvodu nedodržania
termínu
13. Cenová ponuka na vyhotovenie PHSR - združenie gemersko
14. Cenová ponuka na odstránenie havarijného stavu archívu, vchodu do kultúrneho
domu, hlásateľne a archívu
15. Žiadosť o prenájom sociálneho bytu - Martin Halász
16. Žiadosť o prenájom reklamného miesta – eustreama.s.

17. Pozdravenie učiteľov pri príležitosti dňa učiteľov, návrh na schválenie
18. Návrh na odkúpenie časti parciel pod čističkou odpadových vôd ČOV 3,- eur/m2 –
návrh vlastníkov pozemkov pod ČOV
19. Majetkovoprávne vysporiadanie parcely pod čističkou odpadových vôd (ČOV) –
vyhotovenie geometrického plánu a kúpno-predajnej zmluvy
20. Návrh zmluvy o prevod nehnuteľností do vlastníctva obce – (prebytočný majetku štátu,
budova bývalej colnice a priľahlých pozemkov - Jablonov n/ Turňou)
21. Ponuka úveru od Slovenskej záručnej rozvojovej banky – kúpa nehnuteľnosti budovy
a priľahlého pozemku bývalej colnice
22. Cenová ponuka na vyhotovenie kovového altánku na futbalovom ihrisku – vedľa
plechovej búdy
23. Cenová ponuka na drevenú sochu sv. Urbana
24. Cenová ponuka na exteriérovú tabuľu – fotomapa obce s legendou - CBS mapy
25. Cenová ponuka – dátová sieť obecný úrad
26. Cenová ponuka odstránenie havarijného stavu - archív, bočný vchod do kultúrneho
domu, okapový chodník, kancelária-hlásateľňa,
27. Cenové ponuky na Monografiu obce – JES Slovakia s.r.o., Bulharská 5, Košice
– Dr. Tibor Rémiás
28. Rôzne
29. Interpelácie poslancov
30. Záver

Slavomír Zubriczky
starosta obce
v.r.

