Starosta obce Župčany
V Župčanoch dňa 14.09.2021

Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Župčany,
ktoré sa uskutoční dňa
27. októbra 2021 o 18,00 hod. /streda/ v budove Obecného úradu
v Župčanoch .
s týmto navrhovaným programom:
Program
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia,
3. Ozrejmenie aktuálneho stavu sporu s obcou Malý Šariš v súvislosti s ČOV
4. Zhrnutia informácii o škodách v obci po búrkach / prívalových dažďoch, sanačných
prácach, kedy bol na obci vyhlásený 3. Stupeň povodňovej aktivity a činnosti krízového
štábu obce,
5. Informovania zastupiteľstva stavebných činnostiach na obci – v súvislosti s budovaním
nových prípojok na kanalizáciu a o aktuálnom stave vytvárania nových pravidiel pre
vydávanie stavebných povolení v obci kvôli nevybudovanej cestnej infraštruktúre a zlom
urbanistickom štruktúrovaní obce,
6. Informácia o aktualizácii rokovacieho poriadku,
7. Definitívne vyriešenie záležitosti a sťažnosti manželov K.
8. Žiadosť o predaj pozemku od obce parcelné číslo KN_C 392/13 o výmere 16 m2.
9. Voľba zástupcov obce do Rady školy v súvislosti s § 25 zákona č. 596/2003
Z.z. o štátne správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p.– ŽŠ s MŠ Župčany
v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy
10. Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Župčany k 30.06.2021
11. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením na rok 2021
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
PhDr. František Novotný
Starosta obce

Pozvánka :

- doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce Župčany a na internetovej stránke obce dňa 19.05.2021
Podľa § 48 odst. 4 písm. e/ zákona č. 355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zasadnutie obecného zastupiteľstva

neverejné

