STAROSTA OBCE RUDNÍK, RUDNÍK 205, 044 23 p. JASOV
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Č.sp.: 112/2020

V Rudníku dňa 12.10.2020
Pozvánka

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
zvolávam
15. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome v Rudníku
dňa
15. októbra 2020 o 18.00 h
(štvrtok)

Návrh programu:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Schválenie návrhovej komisie
Návrh VZN 2/2020 o pravidlách používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce
z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku
6. Návrh VZN 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené z dôvodu
zabezpečenia verejného poriadku v obci
7. Návrh VZN 4/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
8. Návrh VZN 5/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov
a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi
9. Návrh VZN 6/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa
10. Návrh VZN 7/2020 o pravidlách predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území
obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku
11. Návrh VZN 8/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
12. Návrh VZN 9/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území
obce
13. Návrh VZN 10/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci
14. Rozpočtové opatrenie 4/2020
15. Prenájom obecného majetku Občianskemu združeniu mládeže a sympatizantov obce Rudník
16. Žiadosť o návratnú fin. výpomoc (bezúročnú) z Ministerstva financií SR – výpadok podielových
daní
17. Interpelácie poslancov
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Schválené uznesenia - rekapitulácia
21. Záver
Pozývajú sa: Ladislav Tresa – HKO Rudník
Ing. Jana Helfenová – ekonómka obce
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Ing. Oľga Kormošová
starostka obce

U p o z o r n e n i e:
Pri vstupe do rokovacej miestnosti je každý povinný pretrieť si ruky dezinfekčným
prostriedkom a zároveň je každý povinný mať prekryté dýchacie cesty rúškom, šálom alebo
iným vhodným spôsobom. Priebeh rokovania sa bude riadiť aktuálnymi protiepidemickými
opatreniami v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na území SR a pretrvávajúcou
pandémiou vírusu COVID-19.

