St ar os ta obce M at iaš ovce
Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

Pozvánka
podľa § 13 ods. 4 písm. a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Matiašovce,
ktoré sa uskutoční dňa 15.03.2018 t.j. vo štvrtok o 18.00 hod.
v malej zasadačke pri kancelárii starostu obce.
Návrh programu
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej a mandátnej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa
15.12.2017
5. Návrh zmeny rozpočtu č. 1
6. Správa hlavného kontrolóra z kontroly uznesení za rok 2017
7. Správa hlavného kontrolóra z kontroly sťažností a petícií za rok 2017
8. Správa hlavného kontrolóra z kontroly pokladne za 2. polrok 2017
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018 o umiestňovaní
volebných plagátov na území obce Matiašovce a o úhradách za niektoré
služby počas volebnej kampane
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2018, ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2014 Prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska a detského ihriska
11. Prevádzkové poriadky multifunkčných ihrísk na ul. Južná a ul. Potok
a Prevádzkový poriadok detského ihriska na ul. Južná
12. Žiadosti o odpredaj pozemkov na stavebné účely
13. Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov na ul. Hlavná
14. Kosenie verejných priestranstiev v roku 2018
15. Voľba posudkovej komisie pri obci
16. Rôzne – žiadosť o prešetrenie pozemku (ul. Potok), oprava miestnej
komunikácie na ul. Pod lesom, predbežné náklady na zriadenie II. triedy
v MŠ, nedoplatky za zemný plyn (OÚ, ŽS), nadčasy v Základnej školy,
žiadosť o prešetrenie pozemku – ul. Potok, žiadosť o poskytnutie
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príspevku Milan Budzák, výrub drevín v k.ú., udržiavacie práce na
majetku obce v roku 2018 (interiér v MŠ, vodojem na ul. Potok, interiér
obecnej knižnice, oporný múr ul. Južná, areál MŠ, interiér KD na ul.
Potok a pod.)
17. Interpelácie poslancov OZ
18. Podnety a návrhy od občanov
19. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva
V Matiašovciach, 09. marca 2018

Mgr. Marián Štefaňák
starosta obce

