STAROSTKA OBCE BÁNOVCE NAD ONDAVOU
V Bánovciach nad Ondavou
9. 12. 2020

POZVÁNKA
V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční

v pondelok 14. decembra 2020 o 17.00 hod.
na Obecnom úrade v Bánovciach nad Ondavou

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice .
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou
na roky 2021-2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.
Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2021-2023 a návrh rozpočtu na
rok 2021.
5. Rozpočtové opatrenie číslo 2/2020 a 3/2020.
6. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce
7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
8. Smernica o ochrane a spracúvaní osobných údajov
9. Návrh VZN číslo 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.
10. Návrh VZN číslo 3/2020 o miestnych daniach na území obce.
11. Návrh VZN číslo 4/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd.
12. Návrh VZN číslo 5/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných
prác.
13. Návrh VZN číslo 6/2020 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách obce.
14. Návrh VZN číslo 7 /2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce.
15. Návrh na vyplatenie ročných odmien poslancom OZ za rok 2020.
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021.
17. Informácia podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 na
Oblasť :Rozvoj odpadového hospodárstve a obehového hospodárstve z pohľadu odpadov C2

a C4
18. Rôzne:
a) informácia o vyasfaltovaní miestnej komunikácie – cintorínska cesta spolu s parkoviskom a o
vyasfaltovaní priestranstva pred Domom smútku.
b) informácia o ukončení prác 1. Etapy osvetlenia miestneho cintorína.
c) informácia o prekrytí vstupu do budovy Materskej školy.
19. Diskusia
20. Z á v e r
Svoje povinnosti si zariaďte tak, aby ste sa mohli obecného zastupiteľstva nerušene zúčastniť.
9.12.2020
Ľudmila Ďurčáková
starostka obce

