Obec Gemerská Poloma
Č. j. OZ 21/2021
V Gemerskej Polome, dňa 23.06.2021

Pozvánka
V zmysle § 12 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

zvolávam
pokračujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

29.06.2021 (utorok) so začiatkom o 16,00 hod.
v sále Obecného úradu Gemerská Poloma, Námestie SNP 211. V rokovaní OZ sa bude
pokračovať v už schválenom programe bodom č. 7. Správa nezávislého audítora k účtovným
závierkam za rok 2019
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o výsledku doplňujúcich komunálnych volieb a zložení sľubu
novozvolených poslancov
4. Voľba členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
5. Prerokovanie požiadaviek občanov obce
6. Správa o činnosti komisií pri obecnom zastupiteľstve
7. Správa nezávislého audítora k účtovným závierkam za rok 2019
8. Schválenie záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2020 a návrhu čerpania
rezervného fondu
9. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023
10. Prerokovanie podnetu bývalých poslankýň obecného zastupiteľstva a upozornenia
Okresnej prokuratúry Rožňava
11. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
12. Schválenie zmeny zmluvných podmienok Zmluvy o úvere č. 447/2014/UZ
13. Schválenie Dodatku č. 2/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019
o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na
území obce Gemerská Poloma
14. Schválenie Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
15. Schválenie Požiarneho poriadku obce
16. Rôzne
17. Interpelácie poslancov
18. Návrh na uznesenie
19. Záver zasadnutia
Žiadam všetkých poslancov a pozvaných o účasť.

Z dôvodu ochrany zdravia pre ochorenie COVID – 19 je povinné počas konania zasadnutia OZ
v Gemerskej Polome dodržiavať nasledovné:
-

Zasadnutia OZ sa zúčastniť v ochrannom rúšku.
Po vstupe do miestnosti použiť dezinfekciu rúk.
Účasť na zasadnutí OZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho
respiračného ochorenia.
Zákaz podávania rúk.
Pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m.

Mgr. Lillian Bronďošová v. r.
starostka obce

