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Starosta obce Pečovská Nová Ves 

Sp. zn.: PNV-2021/584-OCÚ                       V Pečovskej Novej Vsi, 9.12.2021 

 

P o z v á n k a 
 

     V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov   

z v o l á v a m  

   

XXIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves, ktoré sa uskutoční dňa   

13. decembra 2021 (pondelok) o 17.00 hod. v kultúrno-spoločenských priestoroch budovy 

Obecného úradu v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správy z rokovaní komisií 

5. Správy predsedov spoločenských organizácií o činnosti a hospodárení spoločenských 

organizácií za rok 2021 

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol 

7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves 

na I. polrok 2022 

8. Návrh na schválenie VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania stravy a finančného 

príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves 

9. Návrh na schválenie VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na 

financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2022 

10. Návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 4/2021 

11. Návrh plánu kultúrnospoločenských akcií na rok 2022 

12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves k návrhu rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves na rok 2022, viacročnému rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na 

roky 2022 - 2024 a k návrhu  programového rozpočtu na roky 2022-2024 

13. Návrh na schválenie rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2022, vrátane programov 

a podprogramov 

14. Návrh na prejednanie viacročného rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2022 - 

2024, vrátane programov a podprogramov 

15. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 

16. Návrh na schválenie zapojenia sa obce Pečovská Nová Ves do čerpania nenávratných 

finančných prostriedkov z vyhlásených výziev na investičné akcie obce 

17. Návrh na zverenie majetku obce Pečovská Nová Ves (splašková kanalizácia, plynovod) 

do správy správcovských organizácií  

18. Návrh na zaradenie stavieb do majetku obce Pečovská Nová Ves 

19. Informácia o nariadení vykonania riadnej  inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov obce Pečovská Nová Ves k 31. 12. 2021 

20. Návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Pečovská Nová Ves za obdobie apríl 

až december v roku 2021 

21. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch v obci Pečovská Nová Ves za rok 

2021 a stave pripravenosti investičných aktivít na rok 2022 
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22. Doručené podania 

23. Rôzne 

24. Otázky poslancov OZ 

25. Otázky a podnety občanov 

26. Záver  

 

 

 

 

 

 

 

                 PhDr. Jaroslav Dujava 

starosta obce 


