Starosta obce Letanovce
Poslanci Obecného zastupiteľstva
Hlavná kontrolórka obce
10.06.2021

Pozvánka
V súlade s § 13, ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp.
zvolávam 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021, ktoré sa uskutoční dňa

14.06.2021 (pondelok) so začiatkom o 15.30 hod
v zasadačke obecného úradu v Letanovciach.
Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia OZ
Kontrola uznesení z 5. OZ v roku 2021
Rozpočtové opatrenia č. 7-13/2021
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Letanovce k 31.12.2020
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2020
Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov a poskytovania
informácii obcou Letanovce v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov, zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
9. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly inventarizácie majetku a záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020.
10. Súhlas so zriadením vecného bremena na stavbu: Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia v
obci Letanovce“ - SO 02 – rozšírenie VO v extraviláne obce Letanovce – Na hradskú, SO 03
rozšírenie VO v extraviláne obce Spišský Štvrtok – Na hradskú pre Slovenský
vodohospodársky podnik, štátny podnik
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
12. Schválenie procesu verejného obstarávania na „Vypracovanie projektovej dokumentácie“
pre stavebné povolenie stavby „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Letanovce“
13. Vyhlásenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti pre Cirkevnú základnú školu Juraja Sklenára
v Letanovciach
14. Schválenie zásad hospodárenia fondu prevádzky, údržby a opráv obce Letanovce
15. Rôzne
16. Záver
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