
             OBEC  OVČIARSKO

                                             
 
Č.p.  92/2017                                                                                 V Ovčiarsku dňa 07.02.2017

P O Z V Á N K A

Starostka  Obce  Ovčiarsko  podľa  §  13  ods.  4  písm.  a)  zákona  č.  369/1990  Zb. 
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov   z v o l á v a   2.  zasadnutie  Obecného 
zastupiteľstva Obce Ovčiarsko, ktoré sa bude konať

13. februára 2017 (pondelok) o 17.00 h 
v zasadačke Obecného úradu v Ovčiarsku.

Prezentácia  poslancov Obecného zastupiteľstva Ovčiarsko je od 16.45 h do 17.00 h.
    

Program  rokovania  obecného zastupiteľstva:
 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie návrhu programu zasadnutia a jeho prípadné zmeny
5. Informácie o realizácii projektu „Slnečná stráň“
6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 1-12/2017 zo dňa 09.01.2017 
7. Odpovede na interpelácie poslancov  z predchádzajúceho rokovania zo dňa 09.01.2017
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
9. Predloženie  správy  hlavného  kontrolóra  o  výsledkoch  kontroly  vykonanej  na  základe 

uznesení č. 95/2016 a 96/2016
10. Výroba  vstavanej  skrine  do  zákristie  v  DCO  Ovčiarsko  –  schválenie  finančných 

prostriedkov
11. Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z MŠ Ovčiarsko a jeho likvidácia 

– schválenie finančných prostriedkov
12. Operačný systém Windows 10 – MŠ Ovčiarsko – schválenie finančných prostriedkov
13. Kontrola a oprava obecného rozhlasu – schválenie finančných prostriedkov
14. Poskytovanie audítorských služieb – schválenie finančných prostriedkov
15. Zúčtovanie transféru od obce k 31.12.2016 Spoločným obecným úradom Strečno
16. Nadobudnutie majetku obce – prístupová cesta k východnému portálu Ovčiarsko – zmena 

rozsahu
17. Plnenie rozpočtu za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016



18. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
19. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2017 starostkou obce
20. Interpelácie poslancov OZ
21. Rôzne
22. Záver

                                                       Darina Ninisová
                                                                                                  starostka obce

V  prípade  neúčasti  na  zasadnutí  OZ  žiadam  o  vopred  písomné  ospravedlnenie  s  uvedením  dôvodu
neúčasti v zmysle Rokovacieho poriadku Obce Ovčiarsko zo dňa 11.03.2015.


	pozvánka

