
Lívia Kovalčíková, starostka obce  J A R A B I N A 

         Jarabina, dňa 15.12.2021 
 
Poslancom          
obecného zastupiteľstva 
a ostatným prizvaným 

 

P O Z V Á N K A 

 

V súlade so zákonom SNR č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení § 13, ods. 4 písm. a) v znení 

neskorších zmien  z v o l á v a m  XXI. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  

 

dňa 21. 12. 2021 /utorok/ o 16:30 hod. 

v zasadacej miestnosti  na Obecnom úrade v Jarabine s nasledovným programom: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Určenie zapisovateľa. 

4. Schválenie overovateľov zápisnice. 

5. Správa o kontrole plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom. 

6. Interpelácie poslancov. 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č.2/2021. 

8. Návrh VZN č. 1/2022  o miestnych daniach a poplatkoch. 

9. Návrh VZN č. 2/2022 financovaní na úseku školstva. 

10. Návrh rozpočtu obce, Základnej školy s materskou školou v Jarabine na rok 2022 s výhľadom 

na rok 2023-2024, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. 

11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ Jarabina. 

12. Žiadosť o dofinancovanie ZŠ s MŠ Jarabina. 

13. Zverejnenie zámeru odpredaja časti  nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 5706/101vo 

výmere610 m2  na základe žiadosti Ing. Jána Kormaníka. 

14. Zverejnenie zámeru odpredaja časti  nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 364/1 IBV 

Kúpalisko  na základe žiadosti Jaroslav Jendrichovský-Bronislava Kandráčová, Marek 

a Denisa Kaščákovi, Ľubomír a Veronika Kušnírovi, Pavol a Zuzana Sitárovi. 

15. Zverejnenie zámeru odpredaja časti  nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 364/22 vo 

výmere 204 m2 na základe žiadosti Petra Badaňa. 

16. Stavebný zámer na pozemku Parc č. KN-E 2616/100 

17. Súhrnná správa o záchranných prácach po povodni 7/2021 

18. Rôzne. 

  

      Z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 a v zmysle opatrenie Úradu verejného 

zdravotníctva slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. Zn. OLP/8326/2020 zo dňa 

14. 10.2020, ktoré vyníma orgány územnej samosprávy zo zákazu zhromažďovania, sa rokovanie 

uskutoční s dodržaním protiepidemických opatrení bez prítomnosti verejnosti. 

 

 


