Ing. Pavol Hanušovský, starosta obce

OBEC POLOMA
OBECNÝ ÚRAD, 082 73 POLOMA 120
IČO 327638

DIČ 2020711671

mail : starosta@poloma.sk

Číslo: PO2021/349

V Polome dňa 06.12.2021

POZVÁNKA
v súlade s § 1 ods. 2 písm. zák. SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 rokovacieho
poriadku Obecného zastupiteľstva v Polome
zvolávam
16.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Poloma, ktoré sa
uskutoční v piatok, 10.12.2021 o 17,00 hod. v zasadačke OcÚ.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Voľba návrhovej
komisie.
4. Informatívna správa o kontrole uznesení.
5. Informácia o realizovaných, podaných a pripravovaných projektoch.
6. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poloma.
7. Úprava rozpočtu obce na rok 2021 a rozpočtu Základnej školy s
materskou školou Poloma na rok 2021.
8. Rozpočet obce Poloma na rok 2022 a informatívneho rozpočtu
obce na roky 2023 a 2024 :
9. A/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2022
a informatívneho rozpočtu na roky 2023 a 2024.
B/ Schválenie rozpočtu obce Poloma za rok 2022 a informatívneho
rozpočtu na roky 2023 a 2024.
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok
2022.

11. Majetok obce Poloma :
A/ Odpredaj majetku obce pre Mária Knutová, Poloma 11
B/ Zámer odpredaja majetku obce pre Miroslava Hovanca, Poloma 58
C/ Žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti o odpredaji pozemku - Ľubomír
Palušek, Poloma 56
D/ Žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti o odpredaji pozemku - Michal
Knut, Poloma 169
12. Rôzne
A/ Odmena vedúcim pracovníkom dobrovoľných organizácií v obci
13. Diskusia a interpelácie.

14. Záver.
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa bude niesť v zmysle aktuálne
platného LOCKDOWNU, COVID-19 semafóru, aktuálnych opatrení vydaných
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia
ochorenia COVID-19, ako aj opatreniami Vlády SR.
Ing. Pavol Hanušovský,
v.r. starosta obce

