Obec
JANOVCE
OcÚ Janovce 62, 086 41 Raslavice, okres Bardejov
V Janovciach, dňa 23.06.2020
Vážený pán/i
...........................................................
Janovce .............................................
086 41 Raslavice
POZVÁNKA
Týmto Ťa pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Janovce,
ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2020 / piatok / so začiatkom o 17:00 hodine
v zasadačke obecného úradu Janovce s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Správa o plnení úloh za posledné obdobie a kontrola uznesení
3. Stav finančných prostriedkov na účtoch a schválenie Výročnej správy
a Záverečného účtu obce Janovce za rok 2019
4. Školstvo – zápis žiakov do ZŠ a MŠ Janovce a ukončenie školského roka
5. Výstavba ihriska pre verejnosť a dotácia PSK na vykurovanie KSB
6. Výstavba požiarnej zbrojnice
7. Vývoz skládky a výstavba stromčekov
8. Výstavba cesty, uloženie obrubníkov a výstavba zeleného pásu
9. Žiadosť na prestavbu budovy starej MŠ, v rámci COVID 19
10. VZN obce a kontrolór obce
11. Rôzne /letné aktivity, vatra, túra a jesenné podujatia/
12. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
13. Záver
Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa tohto
zasadnutia zúčastnili včas a v stanovenom termíne.
S pozdravom

..................................................
Ľubomír Kundrát
starosta obce
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Uznesenie
z Obecného zastupiteľstva
v Janovciach
konaného dňa 26.06.2020
Obecné zastupiteľstvo v Janovciach na svojom zasadnutí po prerokovaní v súlade s § 11 ods. 4
pís. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 a § 14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

s ch v á l i l o
uznesenie č. 04/2020
a) schvaľuje
- predložený program rokovania
- zapisovateľa Annu Kočambovú
- overovateľov Františka Hudáčka a Rastislava Baláža
b) berie na vedomie
- správu o plnení úloh za posledné obdobie
- kontrolu uznesení
c) berie na vedomie
- stav finančných prostriedkov na účtoch
schvaľuje
- Záverečný účet obce Janovce za rok 2019
- Výročnú správu obce Janovce za rok 2019
d) berie na vedomie
- stav v školstve
- kontrolu z RÚVZ v Bardejove
e) schvaľuje
- vybudovanie ihrísk v katastri obce Janovce
berie na vedomie
- výšku dotácie z PSK na rekonštrukciu vykurovania KSB
f) berie na vedomie
- začiatok výstavby Hasičskej zbrojnice
g) schvaľuje
- vývoz skládky „Hliboká“ a terénne úpravy spojené s osadením parkových
lavičiek a výsadby stromov
h) schvaľuje
- zakúpenie a osadenie cestných obrubníkov na ceste „Polufky“
- vybudovanie „Zeleného pásu“ na ceste „Polufky“
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i) schvaľuje
- žiadosť na dotáciu na prestavbu priestorov bývalej MŠ na prípadné karanténne
ubytovanie spojenú s bojom proti šíreniu koronavírusu
j) schvaľuje
- Rokovací priadok obecného zastupiteľstva
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
- Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce
- vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce
k) berie na vedomie
- opatrenia vlády SR na boj proti šíreniu koronavírusu
- žiadosť o refundáciu nákladov spojených s opatreniami vlády SR
- zakúpenie daru na rozlúčku pre vdp. Štefana Farkaša

Schválené počtom hlasov:

Za
Proti
Zdržal sa

5 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

................................................................
Ľubomír Kundrát
starosta obce
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