PO ZVÁ NKA
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam podľa § 13 ods. 4 písm. a)
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Stráne pod Tatrami a to na:

06.05.2020 o 13,00 hod. v budove Základnej školy č. 33
Návrh programu rokovania je nasledovný:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
5. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN obce Stráne pod Tatrami č. 1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku, mzdy a správu objektov Materskej školy so sídlom na území obce Stráne pod
Tatrami
6. Schválenie Dodatku č. 4 k VZN č. 3/2016 o financovaní súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva Stráne pod Tatrami.
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
8. Schválenie projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“
9. Žiadosti
10. Záver

Na tomto zasadnutí Obecného zastupiteľstva je vylúčená verejnosť,
Na základe opatrenia: číslo: OLP1335412020 zo dňa 20.04.2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky pri ohrození verejného zdravia.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán Štátnej správy na úseku verejného
zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h, zákona č. 35512007 Z. z, o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č..355/2007 Z.z.) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11 . 03.2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a §
7 zákona č. 42/11994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenie (OLP
2731/2020 zo dňa 23.03.2020, ktoré sa na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 15. marca 2020 dopĺňa nasledovne:
Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze Štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.
Súčasne sa Štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa § 48 ods. 4
písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. povinnosť':
Pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť' a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Informáciu k bodu programu č. 8 je zverejnená:
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/62-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-oposkytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-navodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine/

