
 
Obec Zemplínska Nová Ves 

  

P o z v á n k a 
Na základe zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 12 ods. 1 

z v o l á v a m 
zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 30.1.2020 (štvrtok) o 16.00 hod. 
v zasadačke obecného úradu v časti obce Úpor. 

 

            Návrh programu : 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 

3. Kontrola uznesení, odpovede na interpelácie poslancov 

4. Správa o stave v materskej školy – informácia 

5. Správa o stave v základnej škole a ŠKD – informácia 

6. Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení  
7. Voľby do NR SR - informácia 

8. Návrh plánu zasadnutí komisií pro obecnom zastupiteľstve 

9. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

10. Zasadnutie Mikroregiónu a stretnutie pracovníkov OcÚ, - informácia 

11. Správa z bezpečnostnej rady okresu Trebišov o pripravenosti našej obce 

12. Plán obecných akcií na rok 2020 

13. Prestávka 

14. VZN o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných 

priestranstvách 

15. Žiadosť o odkúpenie akcií VVS - informácia 

16. Klub akcionárov VVS –informácia 

17. Prerokovanie žiadosti o stavebné úpravy budovy vo vlastníctve obce  

18. Cesta na trh práce 3, opatrenie č.2 

19. Výzva na Rekonštrukciu kultúrného domu z tzv. MAS-ky – informácia o stave  

20. Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie 

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2020 - informácia 

21. Schválenie dotácie pre „bytovku Prešov“ 

22. Výzva na kanalizácie a ČOV-ky – informácia o stave  

23. Ponuka zberovej spoločnosti na zberné nádoby na separovaný zber 

24. Informácia o stave v Združení Zemplín 

25. Prestávka 

26. Schválenie dotácie z výjazdového rokovanie vlády na miestne komunikácie 

27. Schválenie prenájmu obecných pozemkov (poľnohospodárskej pôdy) 

28. Schválenie prenájmu obecných pozemkov (futbalové ihrisko) 

29. Stanovisko kontrolóra k rozpočtu na rok 2020 

30. Rozpočet na rok 2020 

31. Prerokovanie platu starostu obce 

32. Záver.                              

       Ing. Kamil Bodnár                                              

                                            starosta obce 



                                                                                


