
OBEC Kvetoslavov 

Obecný úrad Kvetoslavov                           

Senecká 258/ 31, 930 41 Kvetoslavov  
 

                                                                                                  

                                                                                                          

Na základe § 13. ods. 4. písmeno a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  

 

Z V O L Á V A M 

 

11. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov v roku 2022, ktoré sa uskutoční dňa 

15. decembra  2022  (  štvrtok ) o 18.00 hodine v budove Obecného úradu Kvetoslavov, číslo 

miestnosti  7.                                                                                                                                                  

 

Návrh programu zasadnutia:  

 

1 Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa. Schválenie programu,  návrhovej komisie a  

overovateľov zápisnice. 

2 Kontrola plnenia uznesení. 

3 Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3 /2020 o miestnych daniach a  

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Kvetoslavov.  

4 Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2 /2021 o určení výšky príspevkov 

pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kvetoslavov.  

5 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Kvetoslavov,             

 za školský rok 2021/ 2022. 

6 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Kvetoslavov,            

za školský rok 2021/ 2022. 

7 Prerokovanie žiadosti  obchodnej spoločnosti MkS-Ing. Kašša Milan, s.r.o. o poskytnutie 

informácie ohľadom plnenia finančných záväzkov a ďalšieho zámeru obce ako zriaďovateľa 

vo veci prenajatých priestorov pre potreby základnej školy.   

8 Prerokovanie používania súkromného osobného motorového vozidla starostkou obce                 

na služobné účely.   

9 Stanovenie limitu finančných prostriedkov s ktorými môže disponovať starostka obce, bez 

schvaľovania OZ. 

10 Prerokovanie Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu. 

11 Návrh  na  úpravu rozpočtu obce  Kvetoslavov na rok 2022. 

12 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Kvetoslavov na roky 2023 a  

2024 - 2025. 

13 Návrh rozpočtu obce Kvetoslavov na roky 2023 a 2024 - 2025. 

14 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kvetoslavov na 1. polrok 2023. 

15 Informácia o stave trestného konania vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi.     

16 Rôzne 

17 Diskusia 

 

 V Kvetoslavove 12. decembra 2022  

                                                                                                           Ing. Soňa Franková 

                                                                                                           starostka obce 

 Program rokovania OZ  je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci OZ  hlasovaním       

na zasadnutí  dňa  15. decembra 2022.       

   

 


