OBEC KRAJNÁ BYSTRÁ, Krajná Bystrá 82, 090 05 Krajná Poľana
IČO: 00330591

Tel.: +421 907 973 639

Email: starosta@krajnabystra.sk

POZVÁNKA
V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá, ktoré sa uskutoční
dňa 21. júna 2020 (nedeľa) o 13:00 hod. v kancelárií obecného úradu v Krajnej Bystrej.
Program:
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Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajná Bystrá
Kontrola plnenia uznesenia
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020
Prerokovanie analýzy „Identifikácie skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskom
osídlení v obci Krajná Bystrá“ a návrhu postupu vysporiadania pozemkov dotknutého územia
v rámci národného projektu Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít ITMS2014+ kód: 312051Y209,
prostredníctvom podaktivity národného projektu „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“,
v znení dodatku k zmluve o spolupráci
Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu obce za I. Q 2020
Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019
Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok končiaci
31.12.2019 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Krajná Bystrá
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Krajná Bystrá za rok 2019
Návrh na schválenie záverečného účtu obce Krajná Bystrá za rok 2019
Návrh na schválenie použitia rezervného fondu
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu č. 1/2020
Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 1/2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Krajná Bystrá na 2. polrok 2020
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

V Krajnej Bystrej dňa 18.06.2020

Ján Š t e f a n c o v. r.
starosta obce

