OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

POZVÁNKA
V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na
deň
12. decembra 2016 /pondelok / o 15,00 hod.
v zasadačke Robotníckeho kultúrneho domu v Sučanoch.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Správa o plnení uznesení OcZ
Správy z vykonaných kontrol
Návrh plánu kontrol na 1. polrok 2017
Informácia o stratégii rozvoja Miestnej akčnej skupiny Fatry v Turci
Dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku OZ obce Sučany
Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
a v zariadení školského stravovania
10. Dodatok č. 6 k VZN č. 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Sučany
11. Dodatok č. 7 k VZN č. 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Sučany
12. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v
hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky
13. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, a o
spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby poskytované Obcou Sučany
14. VZN č. 4/2014 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
a služieb na území Obce Sučany
15. Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2014 o miestnych daniach

16. Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2009 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia
17. Zmeny rozpočtu obce na rok 2016.
18. Návrh rozpočtu obce Sučany na rok 2017 a viacročného na roky 2018 2019 vrátane programového
19. Prevody a prenájmy nehnuteľného majetku obce /prevod pozemkov
cintorín, pozemky SPF, atď/
20. Informácia o elektronickej schránke obce
21. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Sučany na rok 2017
22. Správy o činností komisií
23. Rôzne
24. Interpelácie
25. Záver

Sučany 29. 11. 2016

Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

O 16.40 hod. je vyčlenený priestor pre verejnosť v zmysle Rokovacieho
poriadku OcZ Sučany

