
 

OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA 

     

 

 
 

P o z v á n k a 
 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 

zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 9 
na deň 13. december  2019 (piatok) o 19.00 hod. 

v knižnici Miestneho kultúrneho domu v Sečovskej Polianke 

 

 

s týmto programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľa zápisnice a zapisovateľa 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k návrhu 

viacročného rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2021 a 2022 

6. Stanovisko komisie finančnej a správy majetku k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

a k návrhu viacročného rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2021 a 2022 

7. Návrh programového rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2020-2022 

8. Návrh finančného rozpočtu na roky 2020,2021,2022 – Obec Sečovská Polianka 

9. Žiadosť o poskytnutie príspevku na rok 2020 pre denný stacionár  Domu sv. 

Simeona  v Sačurove  

10. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch finančnej kontroly čerpania dotácií z 

rozpočtu obce 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 

12. Smernica o používaní služobného a súkromného motorového vozidla obce Sečovská 

Polianka 

13. Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach na území obce Sečovská Polianka 

14. Návrh VZN č. 3/2019 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Sečovská Polianka 

15. Návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce  Sečovská Polianka 

16. Návrh VZN č. 5/2019 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 

v obci Sečovská Polianka 

17. Návrh na zakúpenie komunálneho malotraktora na celoročnú údržbu chodníkov a 

trávnatých porastov obce vo výške 20.000,- € bez DPH 



18. Zámer obce prenajať priamo nebytové priestory nachádzajúce sa v priestoroch 

zdravotného strediska 

19. Prevádzkový poriadok MŠ 

20. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej 

škole v školskom roku 2018/2019 

21. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2018/2019 - ZŠ 

22. Rôzne 

23. Záver        

 

 

 

 

 Michal    Urban    

   starosta obce 


