
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

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

15.12.2016,  t.j. vo štvrtok 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. Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa 
5. Zverejnenie zámeru zámeny  nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa
6. Správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017
8. Návrh VZN č. 8/2016 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území Obce Jacovce 
9. Návrh VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce

Jacovce 
10. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Obce Jacovce 
11. Správa  nezávislého  audítora,  Dodatok  správy  audítora  o overení  súladu  Konsolidovanej  výročnej

správy za rok 2015 s účtovnou závierkou k 31.12.2015
12. Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2016 
13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Jacovce 
14. Rozpočet Obce Jacovce za roky 2014 – 2016 a návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 
15. Žiadosti  -  pod č. 821/2016 TJ Družstevník Jacovce  

              – pod č. 890/2016 ZŠ s MŠ Jacovce 
16. Správa o sociálnej situácii Obce Jacovce – Komunitný plán sociálnych služieb
17. Zmeny a doplnky Územného plánu – informácia k podávaniu žiadosti o dotáciu

- zadanie práce pre spracovateľa Zmien a doplnkov ÚP
18. Rôzne: - informácia – nájom ihrisko

- návrh na cenu starostu obce 
19. Diskusia
20. Záver

                                                                                                    Jaroslav Božik
                                                                                                     starosta obce 

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


