Starostka obce Š A R O V C E
V Šarovciach, dňa 17.02.2019
P O Z V Á N KA
V zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 25. februára 2019
--------------------------------

o 17,30 hod
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Šarovciach.
PROGRAM :
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Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov, kontrola plnenia uznesení
Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.12.2018 – predkladá hlavná kontrolórka obce, účtovníčka
Správa o kontrolnej činnosti a o činnosti hlavného kontrolóra na obci v roku 2018
Finančný rozpočet na rok 2019 – návrh na úpravu rozpočtu - Alapiskola és óvoda
Navýšenie finančného pásma nákladov na nákup potravín z 2 pásma na 3 pásmo
Informácia pre OZ ohľadom vyúčtovania dotácií z bežného rozpočtu za rok 2018
Návrh na navýšenie dotácie z bežného rozpočtu pre TJ Klas Šarovce na rok 2019
Úprava kapitálového rozpočtu na rok 2019 – rozpočtové opatrenie
Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020
Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc – Mária Horváthova, Šarovce č.d. 69
Žiadosť – o pomoc pri odkúpení rodinného domu – Rozália Madajová č. 296, Šarovce
Žiadosť – poskytnutie nebytového priestoru do prenájmu, úprava priestoru a jeho
využitie – Ildikó Horváthová, Šarovce, č. 494
Žiadosť – o umiestnenie do prenájmu – Gizela Tóthová, Šarovce, č. 322
Žiadosť – Karola Horvátha bytom Šarovce č. 935 52, o udelenie súhlasu otváracích hodín prevádzky
kaviarne Lagúna
a) Žiadosť hlavnej kontrolórky obce o doplatenie odmeny vo výške 30% za obdobie od 01.07.201831.01.2019
b) Žiadosť hlavnej kontrolórky obce o odmenu do výšky 30% z mesačného platu HK, s účinnosťou
vyplatenia odmeny ku mzde
Žiadosť o NFP miestna občianska poriadková hliadka
Rôzne
Diskusia
Záver

Vaša prítomnosť na zasadnutí je nutná, preto Vás žiadam o dochvíľnu účasť !

Magdaléna Jónášová, v. r.
starostka obce

