Jaroslav Božik
starosta
OBEC JACOVCE

POZVÁNKA
v zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jacovce
na 10. septembra 2020 o 17.00 h
jedáleň Poľnohospodárskeho družstva Prašice sídlo Jacovce
Májová 78/65, 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 z finančnej kontroly na mieste – kontrola zmlúv o nájme na obecnom úrade
6. Správa z finančnej kontroly na mieste – účtovníctvo obecného úradu Jacovce
7. Správa z finančnej kontroly na mieste – účtovníctvo ZŠ s MŠ, Jacovce
8. Návrh VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach pre ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Jacovce
9. Návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s bytovým fondom obce Jacovce
10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2016 pre určovanie poplatkov za prenájom
hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Jacovce
11. Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2020
12. Návrh prevodu majetku obce – budova Kolkárne
13. Návrh výzvy obchodno - verejnej súťaže – budova Kolkárne
14. Návrh na zápis pripravených textov do kroniky obce Jacovce za rok 2019
15. Nový návrh nájomnej zmluvy s Poľnohospodárskym – podielnickým družstvom
Prašice sídlo Jacovce na pozemky vedené v katastri nehnuteľnosti, ktorých vlastníkom
je obec Jacovce
16. Žiadosti:

-

pod č. 1696/2020 – Bc. Marián Mikuš, Jacovce – o skončenie pracovného pomeru
dohodou
- pod č. 1697/2020 – Jana Mikušová, Jacovce - o prijatie do zamestnania ako
knihovníčka
- pod č. 1716/2020 – ZŠ s MŠ Jacovce – o kúpu konvektomatu
- pod č. 1422/2020 – Stanislav Vančo – VAK izolačné a dizajnové sklá, Jacovce o kúpu časti pozemku na LV 793
- pod č. 1718/2020 – Mgr. Ivan Antalič, Jacovce – o kúpu časti pozemku na LV 793
- pod č. 1700/2020 – Domkov, s.r.o., Topoľčany – o stanovisko k prevzatiu cestnej
komunikácie, osvetlenia, vodovodu a kanalizácie po výstavbe IBV Zóna Jarabina,
Jacovce
- pod č. 1710/2020 – WOODMART, s.r.o., Topoľčany – o predĺženie termínu na
vysťahovanie
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver

Jaroslav Božik
starosta

Pozvaní:
Poslanci OcZ
Pracovníci OcÚ
Riaditeľka ZŠ s MŠ
UPOZORNENIE:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať v súlade s vydanými Opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

