POZVÁNKA

Mgr. TATIANA FALTINOVÁ, STAROSTKA OBCE VRBOV

V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13 ods. 4 písm. a) v znení neskorších
zmien a doplnkov
zvolávam
25. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 4. december 2017 (pondelok) so začiatkom
o 15:30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu s týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Rozpočet obce Vrbov pre rok 2018
Rozpočtové opatrenie č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 4
Návrh VZN č. 4/2017 o zrušení VZN č. 1/2017 Fond obce Vrbov
Návrh VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
10.
Určenie limitu pokladničnej hotovosti
11.
Osvetlenie – chatová oblasť
12.
Salmotherm Invest. S.r.o. – žiadosť o odpredaj pozemkov
13.
RKC Vrbov - žiadosť o odpredaj pozemku
14.
Hlavný kontrolór obce:
- Správa o kontrole hlavného kontrolóra obce Vrbov
- Stanovisko k rozpočtu obce
- Odmena HK
15.
ZŠ Vrbov:
- žiadosť o zmenu poplatku za krúžky CVČ
- žiadosť o zmenu uznesenia č. 199/2017
- žiadosť o vyradenie majetku
- Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 1, ISCED 2
16.
Žiadosť miestnych organizácii o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
17.
Žiadosti občanov:
● Paulína Zemanová – odpredaj pozemku
● Mgr. Mária Madejová – odpredaj pozemku
● Ján Ragaly – prenájom pozemku
● Stanislav Smolen – námietka voči zámeru odpredaja
● Stanislav Mirga a Marcela Mirgová – žiadosť o odkúpenie pozemku

● Pichnarčíková – žiadosť o zmenu úz. plánu
● Jozef Regec – žiadosť o odpredaj pozemku
● Norbert Jankura – žiadosť o odkúpenie pozemku
18.
19.
20.

Rôzne
Diskusia
Záver

Žiadam Vás, aby ste svoje súkromné a úradné náležitosti usporiadali tak, aby ste sa zasadnutia
včas a nerušene zúčastnili.

Mgr. Tatiana Faltinová
starostka obce

