Starosta obce Jablonov nad Turňou
Poslanci obecného zastupiteľstva
v Jablonove nad Turňou
V Jablonove n/ Turňou, 4.5.2015

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 7.5.2015 so začiatkom o 17,00 hodine
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o vzdaní sa funkcie hlavého kontrolóra
5. Vyhlásenie konania voľby nového hlavného kontrolóra
6. Návrh na schválenie „Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
na rok 2015“
7. Prerokovanie ďalšieho pôsobenia Obecnej prevádzkárne s.r.o.
8. Informácia o ponuke Envirotrend s.r.o. Košice
9. Cenová ponuka na rekonštrukciu obecného rozhlasu
10. Cenová ponuka na vyhotovenie CBS máp (499,- eur na 3 roky)
11. Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci
12. Návrh na schválenie „Dodatku č. 1 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi...“
13. Zmluva o vecnom bremene s VVS a.s.
14. Zmluva s Agrárom s.r.o. – čerpanie kalu
15. Návrh na zmenu spoločného stavebného úradu
16. Návrh na predaj V3S
17. Návrh na nákup štiepkovača pôvodná cena7.900 eur, (60 % - 4.740 €)
18. Vyhodnotenie ochutnávky vín
19. PHSR – schválenie vypracovania podľa platnej legislatívy
20. PHSR – návrh na pracovnú skupinu (Bartha Emil, Štefán Ladislav, Pápai Lóránt,
Pápaiová Silvia)
21. Návrh na určenie obecnej kronikárky, obecné noviny
22. Návrh na schválenie používania súkromného vozidla na služobné účely (dlhé trasy)
23. Petícia – zber podpisov pre R 2 – zaradenie stavby do priorít vlády
24. Návrh na zriadenie služby kaderníka
25. Návrh na zverejnenie inzerátu o možnosti zriadiť ambulanciu detského lekára

26. Návrh na odovzdanie ďakovného listu pani Zuzane Némethovej za činnosť kronikárky
a vedenie obecných novín
27. Návrh na termíny návštev – Maklár, Szilvásvárad
28. Správa o výsledku inventarizácie majetku obce, Obecnej prevádzkárne s.r.o.
a Základnej školy s MŠ k 31.12.2014
29. Návrh na schválenie platu starostu obce a odmeny zástupcu starostu obce
30. Návrhy komisií OZ
31. Informácie starostu obce
32. Interpelácie poslancov OZ
33. Záver

Slavomír Zubriczky
starosta obce
v.r.

