OBEC MOJTÍN – 020 72 Mojtín 242
Číslo: 2/2017

Mojtín 20.6.2017

POZVÁNKA
V súlade s § 13 ods.4 písm.a/ zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mojtíne, ktoré sa uskutoční dňa

28.6.2017 (streda) o 15.00 hod v zasadacej miestnosti Obecného
úradu Mojtín
Program :
1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia OZ, schválenie zapisovateľa,
overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
2. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Správa z vykonaných kontrol na základe plánu kontrolnej činnosti
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2017
5. Záverečný účet Obce Mojtín a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k ZÚ 2016
- Správa nezávislého auditora
6. Schválenie zámeru podania žiadosti o čerpanie NFP z Programu rozvoja
vidieka SR 2014-2020, opatrenie 7., podopatrenie 7.4, aktivita 1. –
Rekonštrukcia Kultúrneho domu Mojtín s.č.242, na parcele č. KN C
500/1 vo výške 150 000€ s DPH s výškou podpory 100% z celkových
oprávnených výdavkov.
7. Schválenie zámeru podania žiadosti o čerpanie NFP z Programu rozvoja
vidieka SR 2014-2020, opatrenie 7., podopatrenie 7.4, aktivita 2. –
Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku a okolia s.č.235, na parcele
č. KN C 531 vo výške 120 000€ s DPH s výškou podpory 100%
z celkových oprávnených výdavkov.
8. Rôzne
- Informácia o príprave akcii Futbalový turnaj dňa 8.7.2017
a Spomienka na sv.Cyrila a Metoda a Mojtínske hody
- Upozornenie prokurátora Pd 53/17/3306-2 k uplatňovaniu zákona
o informáciách
- Informácia o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie v obci
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- Žiadosť o opravu a vyčistenie rigolu – Dušan Pánov
- Žiadosť o odpustenie poplatku za KO – František Gombár
- Informácia o exekučnom konaní oprávneného obec Obec Mojtín proti
povinnému SKI Mojtín s.r.o.
- Schválenie Ceny starostu obce pre p.Máriu Burianovú
- Žiadosť o výmenu okna na predajni s rozličným tovarom – Vlasta
Gombárová
- Informácia o poskytnutej dotácii pre DHZ Mojtín
- Upovedomenie o stave „Trestné stíhanie vo veci prečinu podľa §326
ods. 1 písm.a/ Tr.zák.
- Schválenie poverenia pre výkon finančnej kontroly pre p.Máriu
Bajzovú
9. Diskusia a interpelácie poslancov OZ
10.Záver

František Staňo
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