Sta ros ta o b ce M ati a šo v ce
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 11.12.2020 t. j. v piatok o 16.30 hod.
malej zasadačke pri kancelárii starostu obce.
Návrh programu
Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej a mandátnej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 18.09.2020
Návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Matiašovce
8. Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
9. Návrh zmeny rozpočtu č. 4
10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2021-2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
11. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 až 2023 a návrh rozpočtu obce
na rok 2021
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
13. Odvolanie delegovaných členov Rady školy pri Základnej škole + delegovanie
členov Rady školy pri Základnej škole
14. Nízkouhlíková stratégia pre región Zamaguria
15. Žiadosť o kúpu pozemku – Eva Bolcarovičová
16. Žiadosť o odpredanie časti pozemku vo vlastníctve obce – Pavol Tyrpák
17. Žiadosť o odpredanie časti pozemku vo vlastníctve obce – Matúš Džima
18. Predloženie ŽoNFP s názvom projektu: "Kompostáreň v obci Matiašovce" z
operačného programu Kvalita životného prostredia, kód Výzvy OPKZP-PO1SC1111-2017-32
19. Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany obce vo výške 5% z
celkových oprávnených výdavkov projektu
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20. Zabezpečenie financovania neoprávnenej časti výdavkov projektu a taktiež
prípadných neoprávnených výdavkov vzniknutých pri realizácii projektu
21. Rôzne – účelová komunikácia na ul. Potok, stolový kalendár 2021, predaj
majetku – kultúrny dom Potok
22. Interpelácie poslancov OZ
23. Podnety a návrhy od občanov
24. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva
V Matiašovciach, 07. decembra 2020

Mgr. Marián Štefaňák
starosta obce
UPOZORNENIE!
V prípade účasti verejnosti je nutné dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

