Starosta obce Jablonov nad Turňou
Poslanci obecného zastupiteľstva
v Jablonove nad Turňou
V Jablonove n/ Turňou 09.12.2016

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 13.12.2016 so začiatkom o 17,00 hodine
v zasadacej miestnosti obecného úradu.
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení Obecného zastupiteľstva
5. Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2017
6. Žiadosť - predaj pozemku MVDr. Vegső
7. Žiadosť - predaj pozemku MUDr. I. Földesiová
8. Žiadosť - predaj pozemku Fridrich Fehérek
9. Žiadosť – prenájom pozemku pre spoločnosť Spootlig Slovnaft
10. Žiadosť o prenájom kultúrneho domu PAKLAN - Silvester
11. Žiadosť o prenájom budovy bývalej knižnice PAKLAN
12. Prerokovanie žiadosti o prenájom priestorov v budove Obvodného zdravotného
strediska - Rumenica n.o.
13. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy (Bartóková K., Kardos D., Balázs V.,
Kalocsaiová )
14. Výpoveď nájomnej zmluvy nebytových priestorov – Lekáreň na rohu
15. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov lekárne
16. Žiadosť o dotáciu pre ZŠ s MŠ
17. Správa o hospodárení Obecnej prevádzkarne s.r.o. Jablonov nad Turňou v roku 2016
18. Návrh na odmenu konateľom Obecnej prevádzkárne Jablonov s.r.o
19. PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2022
20. Dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch – zníženie dane za ubytovanie 18
rokov a študenti
21. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
22. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení
na rok 2017
23. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu 2016
24. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Jablonov nad Turňou
na rok 2017-2019
25. Predloženie rozpočtu na rok 2017- 2019 návrh finančnej komisie

26. Určenie termínu verejného zhromaždenia
27. Dovolenka starostu obce za rok 2015 a 2016
28. Cenová ponuka na právne služby JUDr. Martina Vnenčáková
29. Ponuka mapového portálu – mapa Slovakia digital
30. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
31. Správa z finančnej kontroly jedálne pri ZŠ s MŠ v Jablonove nad Turňou za rok 2016
32. Kontrola uznesení júl - október 2016
33. Návrh na odmenu kontrolórke obce
34. Cenová ponuka na dodávku energií – plyn, elektrika
35. Rôzne
36. Záver

Slavomír Zubriczky
starosta obce
v.r.

