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:

26.11.2020 o 15,30 hod.
v budove Základnej školy č. 33
Návrh programu rokovania je nasledovný:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ
Schválenie zapojenia sa obce Stráne pod Tatrami do výzvy na predkladanie žiadostí
o projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov
6. Konsolidovaná výročná správa Obce Stráne pod Tatrami za rok 2019 a Správa
nezávislého audítora z overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2019
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 8/2020 účelovo daných
prostriedkov k 20.11.2020 a rozpočtové opatrenie č. 8/2020 účelovo daných prostriedkov
k 20.11.2020
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 9/2020 a rozpočtové
opatrenie č.9/2020
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 20212023
10. Schválenie rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2021 s prognózou na roky 2022 a
2023
11. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontroly
12. Schválenie odpredaja pozemku Rímskokatolíckej cirkvi Kežmarok
13. Dohoda o urovnaní , Započítanie pohľadávok
14. Schválenie mimoriadnej jednorazovej odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva
15. Interpelácie poslancov na starostu obce
16. Dopyty poslancov OZ
17. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
18. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
19. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Rastislav Sloveňák
Starosta obce

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného
zdravia OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020 bolo zakázané
usporadúvať hromadné podujatia. Tento zákaz sa nevzťahuje na
zasadnutia a schôdze orgánov samosprávy. Uznesenie vlády SR č.
678 z 22.10.2020 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom
vychádzania, v čase od 05,00 hod. do 01,00 hod. s výnimkou
niektorých životných situácií, medzi ktorými sa však nenachádza
účasť na rokovaniach OZ.

