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Číslo: 09 /2019
V Pohraniciach, dňa
13.12.2019
PO Z V Á N KA
V zmysle §12 ods.1 zákona 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pohraniciach
ktoré sa uskutoční

dňa 16. 12. 2019 / pondelok / o 17:30 hod.
v zasadačke obecného úradu v Pohraniciach s týmto programom:
1. Zahájenie
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
5. Rozpočet - schválenie rozpočtu na rok 2019
6. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2019 - o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Pohranice
7. Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2019 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska
na území obce Pohranice
8. Poplatok za kanalizáciu - návrh na zvýšenie
9. Miestny rozhlas zvýšenie poplatku - návrh na zvýšenie
10. Schválenie projektu - Chodník Pohranice - uznesením
11. Schválenie projektu - ČOV 1200 EO Pohranice, II. Etapa – uznesením
12. Zásady hospodárenia s majetkom obce Pohranice
13. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
14. Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v obci
Pohranice
15. Smernica - ZÁSADY podávania, preverovania a evidencie oznámení v zmysle
zákona č. 54/2019 Z. z.
16. Žiadosť o výrob stromu ( Jozef Szombath )
17. Žiadosť o výrob stromu ( Daša Danišová )
18. Žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2020 ( Csemadok )
19. Žiadosť o mimoriadnu dotáciu na rok 2019 ( Jednota dôchodcov) a Pripomienky
k „rozpočtu obce“.

Obec Pohranice, 951 02 Pohranice 185 – Obecný úrad
____________________________________________________________________________
_
20. Žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2020 (Miestny Futbalový Klub)
21. Žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2020 ( Vinum de Pogran 1075 )
22. Vymenovanie zástupcu starostky obce
23. Rôzne, diskusia
24. Záver

Bc. Laura Prešinská
starostka obce

