
     OBEC Plavnica, 065 45  Plavnica 121 
 

                                                                                     V Plavnici  04. 06. 2018 

          

 

P O Z V Á N K A 
 

 

     V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  z v o l á v a m  23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Plavnici, ktoré sa 

uskutoční dňa 

13. 06. 2018 (streda) o 16,00 hod. 

 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Plavnici. 

 

 

Návrh programu rokovania: 

1.        Otvorenie. 

2.        Schválenie programu 23. rokovania zastupiteľstva. 

3.        Voľba  návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

4.        Kontrola plnenia uznesení. 

5.        Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018. 

6.        Záverečný účet obce Plavnica za r. 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu. 

7.        Schválenie úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.; Stanovisko  

       HK k úveru 

8.        Rozpočtové opatrenie č. 5/2018.        

9.        Účtovná závierka spoločnosti Kabelovka, spol. s r.o. k 31.12.2017. 

10. Návrh VZN č. 2/2018 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách  

       z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd. 

11. Návrh VZN č. 3/2018 o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné  

       účely, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania  

       odpadových vôd a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Plavnica. 

12. Návrh VZN č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda. 

13. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol  

       zverený obci Plavnica – dodatok č. 2. 

14. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Plavnici. 

15. Schválenie predaja majetku obce - pozemok parc.č. 1246/19 o výmere 392 m2. 

16. Schválenie predaja majetku obce - pozemok parc.č. 897 o výmere 138 m2 a pozemok 

       parc. č. 900 o výmere 215 m2.  

17. Žiadosť o odkúpenie /prenájom pozemku – časť parcely č. 2530 o výmere 150 m2. 

18. Komunitný plán sociálnych služieb. 

19. Rôzne. 

 



 

 

20. Schválenie uznesení. 

21. Záver.  

 

 

Žiadam o dochvíľnu účasť poslancov a pozvaných hostí. 

 

                                                                                                          Rastislav Grich 

                                                                                                            starosta obce 


