Obec KAMIENKA
Obecný úrad Kamienka 143
067 83 Kamenica n/Cir.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

POZVÁNKA
Starosta obce, Ing. Benjamín Blaha, Vás týmto pozýva na zasadnutie OZ v Kamienke,
ktoré sa uskutoční dňa 23.06.2022 o 18.00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Program zasadnutia OZ dňa 23.06.2022
1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2.polrok 2022
5. Správa z kontroly prijímania a plnenia uznesení OZ obce Kamienka
za 2. polrok 2021
6. Návrh záverečného účtu Obce Kamienka na rok 2021
7. Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu záverečného účtu Obce Kamienka
na rok 2021
8. Správa z kontroly realizácie vybranej investičnej akcie „Športovooddychová zóna v obci Kamienka“ výber dodávateľa, zmluvný vzťah,
financovanie, zverejňovanie zmlúv a faktúr
9. VZN č.2/2022 o pravidlách na udrţiavanie čistoty v obci a ochrany
verejnej zelene na území obce Kamienka
10. VZN č.3/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci
Kamienka
11.VZN č.4/2022 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky
sluţieb na území obce Kamienka
12.VZN č.5/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Kamienka
13.VZN č.6/2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
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14.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Kamienka na
nové volebné obdobie r. 2022 – 2026
15.Návrh na počet poslancov Obce Kamienka na nové volebné obdobie r.
2022 – 2026
16.Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Kamienka pre voľby
poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026
17.Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti/pozemku
18.Ţiadosť o poskytnutie fin. príspevku na prevádzku denného stacionára,
Domu sv. Júdu Tadeáša pre rok 2022
19.Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci
20. Rôzne
21. Návrh uznesenia
22. Záver

Ing. Benjamín Blaha

V Kamienke 20.06.2022

starosta obce
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