Obec

Jablonové
013 52 Súľov, okr. Bytča, tel. / fax: 041/557 000 6
IČO: 00 321 338,e-mail: jablonove@jablonove.sk
Č.p.: 282/2021

V Jablonovom dňa 07. 12. 2021

POZVÁNKA
Starosta obce Jablonové Ladislav Čička Vás v zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov p o z ý v a na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Jablonovom, ktoré sa uskutoční
dňa 09. decembra 2021 (štvrtok) o 19.00 hod na Obecnom úrade v Jablonovom
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Memorandum o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto
kultúry 2026 – návrh na uznesenie
5. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
6. Schválenie dotácii na rok 2022 z rozpočtu obce pre zložky: TJ, DHZ, Ochotnícke divadlo
Jablonové, Enduroteam, Jednota dôchodcov
7. Rozpočet obce Jablonové na roky 2022 – 2024 a stanovisko hlavného kontrolóra
8. VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, VZN č. 2/2022 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony
vykonávané obecným úradom v Jablonovom
9. Žiadosti o spolufinancovanie rozpočtu na rok 2021 Obce Súľov-Hradná v časti originálne
kompetencie na úseku školstva – účel: ŠKD – vychovávateľka/odchodné, výpadok
vlastných príjmov za školné a predaj stravy, odmeny pedagogických a nepedagogických
zamestnancov
10. Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu na rok 2021 pre ZŠ s MŠ Súľov-Hradná v časti
originálne kompetencie na úseku školstva – účel: Materiálne zabezpečenie opatrení proti
pandémii COVID-19
11. Rozpočtové opatrenie 8, 9, 10, 11/2021
12. Príkaz na inventarizáciu majetku obce Jablonové v roku 2021
13. Schválenie výkonu audítora v obci Jablonové na výkon auditu riadnej účtovnej závierky za
rok 2021
14. Rôzne info
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenia
17. Záver
Ladislav Čička
starosta obce Jablonové

