Pozvánka
Starostka obce Ing. Janka Stupňanová na základe zákona č.369/1990 Zb. a v zmysle noviel
tohto zákona podľa § 13 zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň:

17.08.2020 o 18.30 hod.
t.j. v pondelok
v zasadačke Obecného úradu Konská
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu
Kontrola uznesení
8.zmena rozpočtu Obce Konská k 30.6.2020
9.zmena rozpočtu Obce Konská k 1.7.2020
10.zmena rozpočtu Obce Konská zo dňa 17.8.2020
Čerpanie finančných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového
domu č. 599 a 600 za rok 2020
7. a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Monitorovacej správe programového
rozpočtu Obce Konská k 30.06.2020 v zmysle ustanovenia §12 ods. 2 zák. č.
583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
b) Monitorovacia správa programového rozpočtu Obce Konská k 30.06.2020 v
zmysle ustanovenia §12 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
8. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10 Obce Konská o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku a
spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Konská
9. Predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina
2015-2020 na nové obdobie 2020-2023
10. Pridelenie obecných nájomných bytov pre opakovaný nájom
11. a) Uvoľnenie obecného nájomného bytu od 1.11.2020
b) Schválenie výmeny obecného nájomného bytu za väčší
12. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na CKN parc.č.719/21 zast.pl.
o výmere 88 m2 v kat.úz. Rajecké Teplice
13. Schválenie Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa
v majetku Obce Konská (z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu
p.Michala Kopera)
14. Schválenie darovacích zmlúv v prospech obce Konská
15. Informácia o činnosti obecného úradu a investičných akciách
16. Záver a rôzne
Účasť všetkých pozvaných je nutná!
Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

