
     Obec Petrovce - Obecný úrad, č. 89. 094 31  Hanušovce nad Topľou___  

Petrovce 06.02.2018 

Číslo: 22/23-1/2018 

 

 

P o z v á n k a 
 

 

 

        V zmysle ustanovenia  § 13 ods.4, písmena a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a doplnení Vás pozývam na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa 

uskutoční dňa 

 

16.02.2018 / piatok / o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.  

 

Návrh programu rokovania: 

 

  1.   Otvorenie. 

  2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

  3.   Schválenie programu rokovania.  

  4.   Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 

  5.   Informácia o príprave Folklórneho festivalu spod Oblíka – pozvaný vedúci FS OBLÍK p. Jaroslav  

        MUCHA. 

  6.   Informácia o moţnostiach vykonania jednoduchých pozemkových úprav pre vytvorenie lokality na  

        výstavbu rodinných domov označenej v  Územným plánom obce  Petrovce ako B1 – Kamence.  

        Informáciu podá Ing. Ondrej Ščepita, PhD.    

  7.   Prejednanie moţnosti postupu pri spoločnej ochrane úţitkových plodín občanmi obce a členmi  

        Poľovníckeho zdruţenia Lipiny, pred lesnou  zverou a jej reguláciu v intraviláne obce  – pozvaný  

        predseda PZ Lipiny pán Ivan Gdovin. 

  8.   Prejednanie moţnosti a schválenie  spôsobu  realizácie bezbariérového prístupu do priestorov   

        1.poschodia Kultúrneho domu  

  9.    Prejednanie možností a schválenie spôsobu realizácie úprav obecných komunikácii.   
10 .   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Petrovce za rok 2017.    
11.   Prejednanie a schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018.    
12.   Prejednanie a schválenie Plánu vecných úloh na rok 2018.  

13.   Prejednanie ţiadosti o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami II. a III. triedy.  

14.   Informácia o Rozhodnutí IŢP Košice o zmene termínu dokončenia stavby Skládky odpadov na nie  

        nebezpečný odpad Hanušovce – Petrovce III. etapa.  

15.   Prejednanie moţnosti výstavby Multifunkčného ihriska.  

16.   Prejednanie potreby a návrhu Zmluvy o poskytovaní právnych sluţieb. 

17.   Prejednanie ţiadosti. 

18.   Rôzne. 

19.   Diskusia.  

20.   Návrh na uznesenie. 

21.   Záver. 

 

       Vzhľadom na závaţnosť prerokovávanej problematiky účasť poslancov je nutná. 

 

                                                                  

 

 

 

                                                                                         Ing. Miroslav  BOBRIK 

                                                                                                 starosta obce 

 

                                                                                                     


