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

V Pravenci, 16.8.2019

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 21.
augusta 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 7. rozpočtového opatrenia, ktorým sa mení rozpočet obce na rok
2019
5. prejednanie a schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení
všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2012 o výške príspevkov v materskej škole a školskej
jedálne zriadených obcou Pravenec
6. prejednanie výrubu drevín na pozemkoch parc. č. 1274/1 a 1279/1, k.ú. Pravenec
7. prejednanie návrhu v zmysle stanoviska komisie pre výstavbu, územné plánovanie
a životné prostredie na vypracovanie štúdie ohľadom nového návrhu organizácie dopravy
na parkovisku pred bývalým Tatra nábytkom
8. prejednanie návrhu spoločnosti Slovak Telekom, a.s., na odplatu za vecné bremeno
v súvislosti s budovaním optickej siete v obci – časť Dedina
9. prejednanie a schválenie odmeny hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2019
10. prejednanie žiadostí:
- žiadosť Ľuboša Vala o zriadenie vecného bremena na prípojku vody k rekreačnému
domu na pozemku parc. č. 1774/1, k.ú. Pravenec
- žiadosť Petra Majzlana o zriadenie vecného bremena (právo prechodu, prejazdu,
uloženia inžinierskych sietí, vybudovanie vjazdu, prístup k inžinierskym sieťam)
k pozemku parc. č. 2487, k.ú. Pravenec
- žiadosť Zuzany Krebesovej o osadenie dopravného zrkadla pri rodinnom dome súp. č.
43
- žiadosť Mareka Filkorna o výnimku zo zákazu státia kamiónov na parkovisku pred
bývalým Tatra nábytkom
- žiadosť Ing. Dušana Svobodu o posúdenie návrhu úpravy zeleného pásu pri rodinnom
dome súp. č. 393
11. rôzne
12. diskusia
13. ukončenie.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce

