S T A R O S T A obce KANIANKA
____________________________________________________________________________
Č. j. 2503/2019
V Kanianke, 2.9.2019
S/1525/2019

POZVÁNKA
V súlade s ustanovením §-u 13 odst. 2 písm. a zák. NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení
a v znení neskorších predpisov

zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kanianka,
ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2019 o 17,00 hodine v jedálničke Domu kultúry
Kanianka s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Pripomienky a podnety občanov.
Kontrola plnenia uznesení.
Úprava rozpočtu obce Kanianka č. 4B/2019.
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Kanianka skutočnosť k 30.6.2019.
Správa nezávislého auditora ku konsolidovanej výročnej správe obce Kanianka za rok
2018.
7. Konsolidovaná výročnú správu obce Kanianka za rok 2018.
8. Organizačno-technické zabezpečenie inventarizácie majetku obce, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov v obci Kanianka k 31.12.2019.
9. Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Kanianka za školský rok 2018/2019.
10. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej školy Kanianka za školský rok 2018/2019.
11. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, ktorej zriaďovateľom
je obec Kanianka pre školský rok 2015/2016.
12. VZN obce Kanianka č. 7/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kanianka.
13. Schválenie zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny „IBV Pánsky háj Kanianka –
IV. stavba.
14. Schválenie doplnenia záväzného stanoviska 1328/2019/1942 z 11.6.2019 – „10552Bojnice - Dubnica – Zahustenie DTS a NNK IBV Obora II.
15. Zápis do kroniky obce za rok 2018.
16. Prevod hnuteľného majetku obce.
17. Prevod nehnuteľného majetku.
18. Prenájom nehnuteľného majetku obce.
19. Schválenie mandátnej zmluvy medzi obcou Kanianka a Eko-Energiou s.r.o. Kanianka.
20. Rôzne.
21. Diskusia.
22. Záver
Ing. Ivor H u s á r
starosta obce
Vyvesené:
Zvesené:

