
OBEC JACOVCE - STAROSTA

P O     Z     V     Á N K     A

Podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ďalších doplnkov

z     v     o     l á v     a     m

     7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa:

29.2.2016,  t.j. v pondelok o 17.00 h

v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou  
4. Ponuka spoločnosti Infralux – rekonštrukcia verejného osvetlenia /osobné vystúpenie na OcZ/
5. Žiadosť spoločnosti KORDIS – o súhlas na výstavbu bytových domov /osobné vystúpenie na OcZ/ 
6. Správa hlavnej kontrolórky o činnosti za rok 2015  
7. Zoznam prekontrolovaných VZN hlavnou kontrolórkou 
8. Návrh VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území

Obce Jacovce 
9. Návrh VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou

školou, Školská 5, Jacovce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce 
10. Návrh zmeny VZN č.2/2015 – Štatút Obce Jacovce 
11. Návrh zmeny Povodňového plánu Obce Jacovce 
12. Návrh  Smernice  č.1/2016 o jednotnom postupe vykonávania  verejného obstarávania  v podmienkach

Obce Jacovce 
13. Návrh na zmenu Územného plánu Obce Jacovce 
14. Žiadosti: 

- pod  č.  142/2016 a  127/2016 a o vydanie  predbežného súhlasu na  zmenu Územného plánu
Obce Jacovce 

- pod č. 64/2016 o poskytnutie pridelených fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie
- pod č. 1002/2015 o odkúpenie pozemku
- pod č. 140/2016 o odpredaj parcely č. 548/10
- pod č. 146/2016 o odkúpenie obecných parciel 

15. Rôzne:
- informácia k doriešeniu žiadosti Mgr. Kajana a manž. o odkúpenie pozemku
- informácia starostu obce o zmene Organizačného poriadku Obecného úradu v Jacovciach 
- návrh na udelenie „Ceny Obce Jacovce“ 

16. Diskusia
17. Záver

                                                                                                    Jaroslav Božik
                                                                                                     starosta obce 

Na zasadnutie OcZ sú pozvaní:
1. Poslanci OcZ
2. Pracovníci OcÚ
3. Riaditeľka ZŠ s MŠ


