STAROSTA OBCE S P I Š S K É B Y S T R É
V Spišskom Bystrom, 05.11.2019

SB/2019/0043/011/001

Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční dňa
11. 12. 2019 so začiatkom o 17:30 h
v zasadačke OcÚ

P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadania
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
Žiadosti občanov a organizácií:
5.1. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti (bytu) – Natália
Kovalčíková, Kukučínova 512/33, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
5.2.Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti (pozemku) registra „C“
p. č. 4002/5 - Lacko Ján, SNP 126, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
5.3. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností (pozemkov) registra „E“ –
Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré, SNP 915, 059 18 Spišské
Bystré, IČO: 00 199 842 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.4. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti pozemku registra „C“
p.č. 7643/9 - Štefko Jozef, Partizánska 89/92, 059 18 Spišské Bystré
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh na zriadenie vecného bremena (uloženie elektrickej prípojky
a elektromerovej skrine) ako prípad hodný osobitného zreteľa – PRO
POPULO Poprad, s.r.o., Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica
IČO: 17083851
Návrh na schválenie VZN č. .../2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh na schválenie VZN č. ..../2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu, školskej jedálne a výške príspevku na režijné náklady
Návrh na schválenie VZN č. .../2019 o určení príspevku na mzdy a
Prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení na území
obce Spišské Bystré
Návrh na schválenie Štatútu kronikára obce Spišské Bystré
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na
I. polrok 2020
Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola jedálne pri ZŠ s MŠ
Spišské Bystré

13. Správa z vykonanej následnej kontroly – Ochrana osobných údajov v zmysle
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
14. Správa veliteľa DHZO o stave a akcieschopnosti DHZO za rok 2019
15. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré na rok2020
16. Návrh na schválenie ceny stočného na rok 2020
17. Návrh na zvýšenie platu hlavného kontrolóra
18. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Spišské Bystré na
rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022
19. Návrh rozpočtu Obce Spišské Bystré na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 –
2022
20. Návrh vecnej náplne použitia rezervného fondu Obce Spišské Bystré v roku
2020
21. Návrh na schválenie preventivára protipožiarnej ochrany obce
22. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019
22.1. Rozpočtové opatrenie č. 8/2019
23. Rôzne
24. Interpelácie
25. Záver

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Zverejnené dňa: 06.12.2019

