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

V Pravenci, 24.2.2017

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 28. februára 2017 (utorok) o 17.30 hod. v kultúrno-spoločenskom stredisku v časti
kolónia, na ktoré Vás týmto pozývam.
Program zasadnutia:
1. otvorenie
2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva a správa
o činnosti obce
4. prejednanie a schválenie návrhu 1. úpravy rozpočtu obce Pravenec na rok 2017
5. prejednanie a schválenie dodatku k predpisu Rozpočtové pravidlá Obce Pravenec, zo dňa
24.3.2011 (zmena rozsahu vykonávania zmien rozpočtu obce v kompetencii starostu obce)
6. prejednanie a schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Pravenec
7. prejednanie a schválenie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu
(Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania)
8. prejednanie žiadostí:
- žiadosť Ing. Dušana Svobodu o predbežný súhlas k odkúpeniu časti pozemku parc. č.
1275/26, k.ú. Pravenec (pri pozemku parc. č. 1276/20, k.ú. Pravenec)
- žiadosť Dušana Lacenu o predbežný súhlas k odkúpeniu časti pozemku parc. č. 1773,
k.ú. Pravenec
- žiadosť Ing. Heleny Husárikovej o preplatenie poplatku za cintorínske miesto
- žiadosť Rímskokatolíckej farnosti Nedožery-Brezany o poskytnutie dotácie na
renováciu strechy kostola v Pravenci
- žiadosť Poľovníckej spoločnosti ŽIAR o schválenie prenájmu pozemkov vo
vlastníctve obce na výkon práva poľovníctva v prospech spoločnosti
- žiadosť Mareka Antola o prenájom miesta na parkovisku za účelom umiestnenia
predajného stánku
- žiadosť spoločnosti DSiDATA pre vydanie súhlasu k výstavbe optickej FTTH siete
v obci Pravenec
9. Správa o výsledku kontroly vykonanej v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Pravenec na I. polrok 2017
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pravenec v roku 2016
11. Schválenie výpovede Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu Bojnice (vystúpenie
z SOcÚ Bojnice) a schválenie zámeru vytvorenia Spoločného obecného úradu Nitrianske
Pravno (vstúpenie do SOcÚ Nitrianske Pravno).
12. rôzne
13. diskusia
14. ukončenie.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce

