OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA
Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka
IČO: 00648256, DIČ: 2020689341
Mobil: 0911 491 548, email: obec@nezbudskalucka.sk

POZVÁNKA
na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 24.09.2020 t. j. vo štvrtok o 17.30 hod.
na Obecnom úrade v Kultúrnom dome
Pre všetkých zúčastnených platí povinnosť dodržiavania protiepidemických opatrení
vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Zahájenie
Schvaľovanie predloženého programu rokovania obecného zastupiteľstva
Schvaľovanie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľov uznesení a zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
a) Informácia o stretnutí vo veci odkúpenia majetku PD Nededza dňa 19.8.2020 (info v bode 6)
b) Informácia o predaji obecného pozemku (parcela EKN č. 1557/4) Pavlovi Kubičkovi
a Stanislave Franekovej (info v bode 7)
Schvaľovanie sumy na odkup pozemkov pod futbalovým ihriskom v dodatočnej likvidácii
družstva PD Nededza
Schvaľovanie žiadosti Stanislavy Franekovej a Pavla Kubičku o odloženie termínu predloženia
dokladov ku kúpe obecných pozemkov
Schvaľovanie zrušenia uznesení č. 9/2020 zo dňa 12.5.2020, č. 21/2020 zo dňa 08.07.2020 na
základe protestu prokurátora
Informácia o výsledku auditu za rok 2019
Schvaľovanie návrhu záverečného účtu obce Nezbudská Lúčka za rok 2019
Schvaľovanie zmien rozpočtu v roku 2020
Schvaľovanie možnosti prijatia návratnej bezúročnej finančnej výpomoci z dôvodu výpadku
príjmu obce počas pandémie + stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Schvaľovanie žiadosti Márie Hurkovej o preplatenie WC v byte v nájomnom bytovom dome
Schvaľovanie žiadosti Danky Samcovej o príspevok na elektrický šporák v byte v nájomnom
bytovom dome
Informácia o oprave havarijného stavu strechy v nájomnom bytovom dome z fondu opráv
Schvaľovanie návrhu VZN obce o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách na území obce Nezbudská Lúčka
Riešenie sťažnosti Moniky Samcovej na obmedzovanie prístupu k rodinnému domu č. 79
z dôvodu státia motorových vozidiel čakajúcich na ceste III. triedy na prejazd kompou
Informácia o riešení prihlásenia p. Navrátila na trvalý pobyt – odpoveď z Okresnej prokuratúry
Prerokovanie možnosti vybudovania urnového háju na obecnom cintoríne
Prerokovanie odmeny za kosenie
Bod rôzne
a) Informácia o výberovom konaní na funkciu riaditeľ/ka MŠ Nezbudská Lúčka
b) Informácia o návrate učiteľky p. Bardiovskej po materskej dovolenke a aktuálnom počte
zamestnancov v MŠ
Záver
Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce
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