Pozvánka
Starostka obce Ing. Janka Stupňanová na základe zákona č.369/1990 a v zmysle noviel
tohto zákona podľa § 13 zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň:
11.12.2017 o 18:30 hod.
t.j. v pondelok
v zasadačke Obecného úradu Konská
Program:

1.

Zahájenie a kontrola uznesení

2.

Voľba zapisovateľky a overovateľov

3.

Návrh Dodatku č.5 k VZN č. 1 o dani z nehnuteľností

4.

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č .2 Obce Konská o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

5.

Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 3 Obce Konská o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za

stavebné odpady
ubytovanie, dani za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje
6.

Návrh VZN č. 5 Obce Konská o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto
služby

7.

Návrh Dodatku č. 4 k VZN 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

8.

Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 12 Obce Konská o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Konská

9.

Návrh VZN č. 25 Obce Konská o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

10. Úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a ostatné poplatky obce Konská –
Smernica (interný predpis) – Dodatok č. 1
11. Zásady vybavovania sťažností doručených Obci Konská
12. Štatút Obce Konská
13. Návrh na schválenie Obce Konská ukončiť proces obstarávania a schvaľovania Zmeny a doplnku č. 1 ÚPN-O
Konská do 3 rokov od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
14. Inventarizácia k 31.12.2017
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2018
16. Návrh na schválenie príspevku na stravovanie pre starších občanov
17. Návrh na schválenie príspevku na školskú tašku a školské potreby
18. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Konská
19. Rozpočtové opatrenie č.11 na rok 2017
20. Rozpočtové opatrenie č.12 na rok 2017
21. a) Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2018-2020
b) Schválenie programového rozpočtu na roky 2018-2020
22. Záver a rôzne

Účasť všetkých pozvaných je nutná.
Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

