
OBEC  ŠTIAVNIK

Naša zn.:                  1107/2022                   
Vybavuje:                 Ing. Silvia Parčišová                
V Štiavniku, dňa:    07. 12. 2022

  
     

P O Z V Á N K A

      
        Starosta obce Štiavnik, Ing. Štefan Vároš  podľa § 13 ods.4 písm. a)  zákona č.  
369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov  

z v o l á v a  
1. riadne  zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva obce Štiavnik, 

ktoré sa bude konať dňa

16.12. 2022 /v piatok/ o     17:00 hod.   
v sále Kultúrneho domu obce Štiavnik

Návrh programu :
 
1.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2.    Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3.    Zloženie sľubu novozvolenej poslankyne, ktorá sa nezúčastnila na ustanovujúcom
        zasadnutí OZ
4.    Schválenie programu zasadnutia OZ
5.    Overenie platnosti zloženia sľubu poslankyne a zlučiteľnosti jej funkcie 
        mandátovou komisiou
6.    Návrh VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022
7.    Návrh VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady  
        a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 na území obce Štiavnik
8.    Návrh dodatku č. 3/2022 k VZN č. 7/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
        a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štiavnik
9.    Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12. 
        2021
10.  Konsolidovaná výročná správa obce Štiavnik za rok 2021
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11.    Návrh VZN č. 6/2022 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej 
          škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik
12.    Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
         na dieťa MŠ a školských zariadení na území obce Štiavnik
13.    Schválenie  poskytnutia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku SCVČ 
          Štiavnik
14.    Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu na rok 2023 a k návrhu viacročného 
         rozpočtu na roky 2024-2025
15.    Programový rozpočet obce Štiavnik na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025
16.    Rozpočtové opatrenie  č. 3/2022
17.    Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2023
18.    Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Štiavnik a schválenie komisie na 
         otváranie obálok
19.   Schválenie odpredaja obecných parciel pre p. Róberta Bavlnu z dôvodu hodného 
         osobitného zreteľa
20.    Schválenie prenájmu bytu na základe návrhu nájomnej zmluvy č. 14/2022   
21.    Žiadosti  
(Kinet s.r.o. - žiadosť o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme)
22.    Rôzne
23.    Záver

                                                                                                      Ing. Štefan Vároš, v.r.
                      starosta obce  

    

Vyvesené:  12.12. 2022
Zvesené:    
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