
Obec Jakubova Voľa – starostka obce 
     
Č. j.: S2020/245-6      V Jakubovej Voli  09. 12. 2020 

 

 

 

P  o  z  v  á  n  k  a 

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m 

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jakubova Voľa v roku 2020, 

ktoré sa uskutoční v SÁLE KULTÚRNEHO DOMU   v Jakubovej Voli 

 

dňa 14. decembra  2020  – v pondelok - o 17:00 hod. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2021 

6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2020, 13/2020, 14/2020 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2020, 

13/2020, 14/2020 

7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2020 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2020 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubova Voľa č. 36/2020 o miestnych 

daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Jakubova Voľa č. 10/2015 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce 

10. Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023 

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubova Voľa č. 37/2020 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území 

obce Jakubova Voľa na rok 2021 

12. Návrh na schválenie zámeru obce Jakubova Voľa previesť nehnuteľný majetok obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle  §9a ods. 8, písm. e) zákona  č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou zámeny pozemkov. 

13. Rôzne  

14. Diskusia a interpelácia poslancov 

15. Záver 

 

Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r. 

starostka obce 



 

 

 

 


