St ar os ta obce M at iaš ovce
Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

POZVÁNKA
podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Matiašovce
ktoré sa uskutoční dňa 22.06.2018 t. j. v piatok o 18.00 hod.
v malej zasadačke pri kancelárii starostu obce.
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Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej a mandátnej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 24.03.2018
Návrh zmeny rozpočtu č. 2
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
Návrh Záverečného účtu obce Matiašovce za rok 2017
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce od mesta Spišská Stará Ves – CVČ
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 - 2023 a návrh finančných
nákladov na jeho plnenie
Ponuky úverov z komerčných bánk
Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie úveru
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce
Žiadosť o odkúpenie pozemku – výstavba RD za Obecným úradom – Michal Bolcarovič
Žiadosť o odkúpenie pozemku KN-C č. 138/2 – Anton Ovšonka
Návrh Dodatkov k mandátnym zmluvám – výkon BP, PO a CO – Ing. Pavol Tuleja
Zámer kúpy pozemku KN-E č. 1617/2 – Cločvinský potok
Zámer kúpy pozemkov na ul. Hlavná za predajňou COOP Jednota
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018
Určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Určenie rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Financovanie a chod občianskeho združenia Mladosť Matiašovce – 2. polrok 2018
Interpelácia poslancov
Podnety a návrhy od občanov
Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva

V Matiašovciach, 18. júna 2018
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