
    

 

Jaroslav Božik
      starosta
OBEC JACOVCE

POZVÁNKA
na 8.  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jacovce

12.12.2019 o 17.00 h
Obecný úrad Jacovce, zasadačka

Farská 288/6, 95621 Jacovce

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu 
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
4. Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou 
5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly 
6. Návrh VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Jacovce 
7. Návrh VZN č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Jacovce
8. Návrh VZN č. 8/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 

vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Jacovce 
9. Návrh VZN č. 9/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov 

informácií počas volebnej kampane na území obce Jacovce 
10. Návrh VZN č. 10/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 

znečistenia na území obce Jacovce
11. Zámena majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa 
12. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jacovce za rok 2019
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 
14. Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 
15. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Jacovce 

na roky 2020 – 2022 
16. Rozpočet obce Jacovce za roky 2017 – 2018 a návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022
17. Žiadosti: 

- pod č. 1815/2019 – Soňa Marková, Jacovce – o povolenie pripojiť sa na obecnú kanalizáciu
- pod č. 1822/2019 -  obyvatelia a vlastníci pozemkov na ul. Potočnej – o spolupodieľanie sa obce 

pri budovaní elektrického distribučného rozvodu na ul. Potočnej
18. Rôzne 

- Projekt Wifi pre Teba – informácia o možnosti podania žiadosti v druhom kole
19. Diskusia
20. Záver

               Jaroslav Božik
                    starosta

Pozvaní:
Poslanci OcZ
Pracovníci OcÚ
Riaditeľka ZŠ s MŠ

http://www.obecjacovce.sk/docs/uradna-tabula/2019/098.pdf
http://www.obecjacovce.sk/docs/uradna-tabula/2019/098.pdf

