
Obec PODKONICE 

POZVÁNKA 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

zvolávam 

zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Podkonice, 

ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2020 (pondelok) o 17:30 hod. v telocvični Základnej školy s 

materskou školou v Podkoniciach. 

( Prosíme prineste si rúška, pero pre každého a dezinfekcia na ruky bude pripravená !!! ) 

s týmto návrhom programu:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie overovateľa zápisnice, návrhovej komisie a určenie zapisovateľa zápisnice a 

uznesení  

3. Finančná situácia obce ku 23.11.2020, prehľad výberu daní a poplatkov      

PRESUNUTÉ BODY z OZ 21.9.2020 

4. BOD 4. Finančná situácia obce ku 11.9.2020 

5. BOD 5. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí 22.6.2020 

6. BOD 6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2020 - kontrola správy a výberu 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2019 

7. BOD 7. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 7/2020 - kontrola správy a výberu 

miestnej dane za ubytovanie za rok 2019 

8. BOD 8. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 3/2020 - kontrola plnenia 

nájomnej zmluvy č. OÚ/PPS/2010 za rok 2019 

9. BOD 9. Prerokovanie návrhov na prevádzkovanie pošty v Podkoniciach 

10. BOD 14. Investičný plán / príprava rozvojových projektov v obci a ich financovanie / EURO 

fondy na obnovu DOPLNENIE po rokovaní komisie 25.11.2020 

11. BOD 17. Návrh rozpočtového opatrenia č.2 rozpočtu obce na rok 2020  

12. BOD 22. Úprava výšky dotácií z dôvodu zníženie podielových daní 
13. BOD 24. Príspevok pre zdravotne znevýhodnených mladých ľudí, rozdelenie rozpočtovej 

položky  

 

14. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí 21.9.2020 

15. Správa hlavného kontrolóra č.5/2020 o plnení opatrení  

16. Správa hlavného kontrolóra č.8/2020 z kontroly poskytnutia a vyúčtovania dotácií z rozpočtu 

za rok 2019  

17. Čerpanie rozpočtu roku 2020 a návrh rozpočtového opatrenia RO2 k rozpočtu roku 2020 

18. Prerokovanie zmlúv na zabezpečenie služieb 

19. Členstvo a členské v organizáciách v ktorých je obec združená 

20. Zakúpenie mobilnej aplikácia Galileo   

21. Rôzne    

22. Diskusia 

23. Rekapitulácia uznesení 

24. Záver 

V Podkoniciach dňa 24.11.2020       
      ______________________  

      Ivan Barla, starosta obce                     


