STAROSTA OBCE PRAVENEC
Obecný úrad č. 208, 972 16 Pravenec

V Pravenci, 13.4.2018

VEC
Pozvánka
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
z v o l á v a m
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pravenci, ktoré sa uskutoční
dňa 19. apríla 2018 (štvrtok) o 17.30 hod. v malej sále Obecného domu v Pravenci, na
ktoré Vás týmto pozývam.
Program zasadnutia:
1. otvorenie
2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. správa starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ a správa o činnosti
obce
4. predloženie stanoviska hlavného kontrolóra obce Pravenec k návrhu záverečného účtu obce
za rok 2017, predloženie správy audítora, prejednanie a schválenie návrhu Záverečného
účtu obce Pravenec za rok 2017, prejednanie a schválenie návrhu Výročnej správy obce
Pravenec za rok 2017
5. informácia starostu obce o schválení 1. rozpočtového opatrenia v kompetencii starostu obce
6. prejednanie a schválenie 2. rozpočtového opatrenia v kompetencii obecného zastupiteľstva
7. správa predsedníčky komisie pre ochranu verejného záujmu
8. zvolenie prísediacich na súde pre funkčné obdobie 2018-2022
9. odpísanie pohľadávky voči povinnému ZARPA, s.r.o., z dôvodu rozhodnutia Okresného
súdu Prievidza o zastavení exekúcie; predloženie stanoviska právnika k odpísaniu
pohľadávky
10. zmena uznesenia č. 11/2018 zo dňa 28.2.2018
11. doplnenie uznesenia č. 37/2017 zo dňa 27.4.2017 (prideľovanie kompostérov aj majiteľovi
bytového domu)
12. prejednanie podmienok odovzdania časti verejnej kanalizácie a) do správy Stredoslovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti VEOLIA a.s., alebo b) do majetku Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.
13. prejednanie žiadostí:
- žiadosť Ing. Jozefa Tipula o umiestnenie vodomernej šachty na obecnom pozemku parc.
č. 940/12, k.ú. Pravenec formou vecného bremena
- žiadosť Miroslava Dada a Michala Kmeťka o povolenie výstavby rodinných domov
podľa spracovanej štúdie
- žiadosť Viliama Láslopa o jednorazový príspevok dávky v hmotnej núdzi po návrate
z výkonu trestu
14. rôzne
15. diskusia
16. ukončenie.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce

