OBEC OŠČADNICA
Obecný úrad v Oščadnici, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica
č. j.: OÚ-1254/2018

V Oščadnici 21.06.2018

POZVÁNKA
na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať
dňa 28. júna 2018 (štvrtok) o 15.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení OZ.
Prerokovanie Záverečného účtu Obce Oščadnica a rozpočtového hospodárenia za r.2017.
Schválenie:
a) prevodu majetku obce – vodovodu - I. a II. tlakové pásmo, nachádzajúceho sa v k. ú.
Oščadnica v celkovej dĺžke 12.672,20 m – ako prevod majetku podľa ustanovenia §
9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
b) prevodu majetku obce – vodovodu – III. tlakové pásmo, nachádzajúceho sa v k. ú.
Oščadnica – ako prevod majetku podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
c) prenájmu majetku obce – vodovodu – III. tlakové pásmo, podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o opatrovateľskej službe,
spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby.
6. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Oščadnica.
7. Príprava volieb do orgánov samosprávy – určenie počtu poslancov a volebných obvodov.
8. Prerokovanie úpravy poplatku za pripojenie do KTV vo väzbe na modernizáciu
káblového distribučného systému v majetku Obce Oščadnica.
9. Prerokovanie investičných zámerov obce, informácia o realizovaných, pripravovaných a
schválených projektoch.
10. Diskusia.
11. Záver.

Ing. Marián Plevko
starosta obce

V súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bola pozvánka s návrhom programu 3. zasadnutia OZ vyvesená na Úradnej tabuli
Obce Oščadnica dňa 21.06.2018 o 14:30 hod.

