Starosta obce Kochanovce
V Kochanovciach, dňa 6.12.2016
sp. zn.:

/2016

Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam
riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kochanovce,
ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2016 o 17:00 hod. v budove Obecného úradu v Kochanovciach,
s týmto navrhovaným programom:
Program:

Predkladá

Prizvaní

1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia a závery
4. Kontrola čerpania rozpočtu obce k 31.10.2016 – informácia
5. Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach ku
dňu 31.10.2016 - informácia
6. Stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom ku dňu 31.10.2016
Informácia
7. Stav a vývoj dlhu obce ku dňu 31.10.2016 – informácia
8. Občianske združenia obce
Informácia o poskytnutých finančných prostriedkoch a činnosti.
9. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce – informácia

10. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
Ján Chmeľ – žiadosť o odkúpenie pozemku pri jeho prevádzke a zriadenie práva prechodu
cez parcelu obce
Jednota Dôchodcov, Zväz protifašistických bojovníkov, FKO Kochanovce, Miestny spolok
Červeného kríža – žiadosti o finančný príspevok na rok 2017
Ján Konôpka, Slavomíra Melcuchová – žiadosť o zámenu časi pozemkov pri kríži oproti
Domu smútku
11. Správa starostu obce o aktivitách a akciách konaných v obci – informácia
Konanie na umiestnenie dvoch nových billbordov.
12. Schválenie rozpočtu na rok 2017 – schválenie
13. Stavba stacionára –informácia o prácach, nákladoch a o príprave na otvorenie pod
správou obce.
14. Začiatok výstavby autobusových zastávok a úprava križovatky – informáciach o stave
prác na stavbe zastávok a napájacích chodníkov.
15. Príprava kultúrnych akcií na najbližšie obdobie - schválenie
/ Stolnotenisový turnaj, Privítanie Nového roka, Ples ... /
16. Interpelácie poslancov na starostu obce
17. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
18. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
(všetky body na rokovanie predkladá starosta obce)

Mgr. Miroslav Porochnavý v.r.
starosta obce

