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

V Pravenci, 18.4.2019

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 24.
apríla 2019 (streda) o 17.00 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 obecného
zastupiteľstva a správa o činnosti obce
4. prejednanie a schválenie návrhu dodatku č. 2 k Rozpočtovým pravidlám obce Pravenec
5. správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly
6. predloženie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018,
prejednanie a schválenie návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018, prejednanie
Individuálnej výročnej správy obce Pravenec za rok 2018
7. informácia o rozpočtovom opatrení v kompetencii starostu obce
8. prejednanie a schválenie návrhu druhého rozpočtového opatrenia v kompetencii obecného
zastupiteľstva, ktorým sa mení rozpočet obce Pravenec na rok 2019
9. správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pravenec
v roku 2018
10. správa o výsledku kontroly vykonanej v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Pravenec na 1. polrok 2019
11. prejednanie a schválenie zmluvy so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. (zber a likvidácia
zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu)
12. voľba Mgr. Romana Mika za člena komisie pre verejný poriadok
13. predloženie plánu práce predsedami jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva
14. prejednanie žiadostí:
- žiadosť FSK Lubená a DFS Malá Lubená o prenajatie priestorov
- žiadosť o predbežný súhlas na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve
prechodu, prejazdu, vybudovania vjazdu a inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 117,
k.ú. Pravenec
15. rôzne
- stanovisko predsedu komisie pre územné plánovanie, stavebný poriadok a životné
prostredie k projektu parkoviska pri cintoríne v časti kolónia
16. diskusia
17. ukončenie.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce

