Starosta obce Jablonov nad Turňou
Poslanci obecného zastupiteľstva
v Jablonove nad Turňou
V Jablonove n/ Turňou 19.08.2016

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 24.08.2016 so začiatkom o 18,00 hodine
v zasadacej miestnosti obecného úradu.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Projekt cezhraničná spolupráca so Szilvásváradom – Interreg V-A Slovenská
republika - Maďarsko, príprava podkladov – projektovej dokumentácie a žiadosti
o NFP
5. Správa kontrolórky obce z finančnej kontroly vyhotovených projektových
dokumentácií a finančnej kontroly hospodárenia Obecnej prevádzkárne
6. Návrh na zmenu členov pracovnej skupiny pre odsúhlasenie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja PHSR
7. Návrh komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných
komunikácií ohľadom žiadosti MVDr. Viktor Végso - odkúpenie pozemkov parc. č. .
E-KN 2882/101 – 545 m² - vinice, par. č. . E-KN 2883/101 – 17 m² - vinice, E-KN
2884/101 – 20 m² - vinice, par. č. . E-KN 2885/101 – 27 m² - vinice, par. č. . E-KN
2886/101 – 9 m² vinice, a časť parcely E-KN 2889/1 – 333 m² – zastavané plochy
a nádvoria (v podiele obce 40/48)
8. Prejednanie žiadosti MUDr. Ildikó Foldesovej ohľadom odkúpenia pozemkov parc. č.
C-KN 2500/9 o výmere 235 m² orná pôda, parc. č. C-KN 2500/8 o výmere 274 m² –
orná pôda, parc. č. C-KN 2500/1 o výmere 1161 m² - orná pôda, a parc. č. C-KN
2496/1 o výmere 1084 m² - vinice
9. Žiadosť OZ Paklan o prenájom priestorov
10. Prípis zdravotného ústavu Rožňava a Rozhodnutie Okresného úradu Rožňava – štátny
okresný hygienik ohľadom priestorov v Materskej školy v Jablonove nad Turňou
11. Verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie budovy MŠ
12. Žiadosť o opravu a údržbu cesty k chatárskej oblasti nad železničnou stanicou

13. Rôzne
14. Záver

Slavomír Zubriczky
starosta obce
v.r.

