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
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jacovce
na 9. decembra 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. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2020 o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva na území obce Jacovce
7. Návrh zmeny č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia
na území obce Jacovce
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území
obce Jacovce
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce
10. Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.3/2020
11. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Jacovce
na roky 2021 – 2023
12. Rozpočet obce Jacovce za roky 2018 – 2020 a návrh Rozpočtu na roky 2021 - 2023
13. Návrh Rokovacieho poriadku osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu
14. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Jacovce za rok 2020
15. Návrh na obsadenie miesta Správcu obecnej knižnice v Jacovciach

16. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou, za školský rok 2019/2020
17. Žiadosti
- pod č. 1966/2020 – p. Šatan, Jacovce – o výmenu pozemku
- pod č. 2135/2020 – p. Schwarz a manž., Topoľčany – o výmaz predkupného práva
- pod č. 2103/2020 – p. Wágner, Jacovce – o odpustenie platenia nájmu
- pod č. 2131/2020 – p. Mikudíková- Rebeca Stylle, Nemečky – o odpustenie nájmu
alebo časti nájmu
- pod č. 1857/2020 a pod č. 1889/2020 o finančnú dotáciu na Centrum voľného času
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver

Jaroslav Božik
starosta

Pozvaní:
poslanci OcZ
pracovníci OcÚ
riaditeľka ZŠ s MŠ
občania obce Jacovce
UPOZORNENIE:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať v súlade s vydanými opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

