Starostka Obce Pavlice
Obecný úrad Pavlice
Pavlice 146
919 42 Pavlice
Slovenská republika
PO ZVÁ N KA
V súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení
neskorších predpisov a § 4 ods. 4 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Pavlice
zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Pavlice
ktoré sa uskutoční dňa 02.12.2020, v stredu, o 18.00 hodine v sále Kultúrneho domu
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Interpelácia poslancov
Poplatok za elektrickú energiu Poľovné združenie Srnec Pavlice
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pavlice č. 02/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Pavlice
7. Návrh Prílohy č. 2 ktorou sa mení a dopĺňa príloha č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č.
01/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom
na území obce Pavlice
8. Návrh Dodatku č. 01/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 07/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Obec Pavlice
9. 6., 7., 8., 9. zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami starostky obce Pavlice
10. 10. zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2020
11. Prípojka NN pre Pivot Farské zriadenie vecného bremena
12. Oznámenie o rozpočtovom harmonograme
13. Prerokovanie návrhu rozpočtu pre roky 2021, 2022, 2023
14. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu pre roky 2021, 2022, 2023
15. Schvaľovanie návrhu rozpočtu pre roky 2021, 2022, 2023
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce pre I. polrok 2021
17. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
18. Rôzne
19. Záver
Vzhľadom na usmernenia RÚVZ a hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19,
bude zasadnutie OZ obce Pavlice za prísnych hygienických podmienok a to dezinfekcia pri vstupe,
ochranné rúško na tvári, dodržanie odstupov minimálne 2 metre, riadiť sa organizačnými pokynmi
starostky obce, rozpravu viesť konštruktívne bez zbytočných prieťahov. Za pochopenie ďakujeme.

Ivana Stachová
starostka obce

