OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005
Starosta obce Ing. Pavol Sandanus na základe zákona č.369/1990 zb. a v zmysle noviel tohto zákona
podľa § 13 zvoláva 22. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na

deň 11.12.2020 o 18:00 hod
v hlavnej sále kultúrneho domu v Kamennej Porube.

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie
programu.
2. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 30.9.2020
a zo zasadnutia OZ zo dňa 12.10.2020
3. Diskusia k návrhu ZaD č. 3 UPN-O Kamenná Poruba
4. Informácia o predkladanej žiadosti o NFP pre registrovaný sociálny podnik
Porubské služby, s. r. o. v rámci Národného projektu „Investičná pomoc pre
sociálne podniky – nenávratná zložka“
5. Vystúpenie obce Kamenná Poruba zo združenia EUROREGIÓN BESKYDY
6. Správa audítora k IUZ a KUZ za rok 2019
7. Výročná správa obce za rok 2019
8. XV. zmena rozpočtu na rok 2020
9. XVI. zmena rozpočtu na rok 2020
10. Návrh dodatku č. 4/2020 k VZN č. 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2020/2021 a o výške
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba
11. Návrh dodatku č. 2/2020 k VZN č. 6/2018 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na prevádzku na žiaka školského klubu detí a materskej
školy a na žiaka ZŠ s MŠ na prevádzku školskej jedálne so sídlom na území obce
Kamenná Poruba
12. Návrh dodatku č. 01/2020 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 03/2019 o podmienkach
určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kamenná Poruba
13. Správa hlavného kontrolóra
o výsledku kontroly – kontrola vybratých
uzavretých zmlúv
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023
15. Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023
16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
17. Rôzne
18. Záver.
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Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce

V Kamennej Porube 7.12.2020
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