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POSLANCI OZ SLOPNÁ 
KONTROLÓR OBCE 
/podľa priloženého rozdeľovníka/ 

VEC:     P O Z V Á N K A 

Starosta obce Slopná Vás pozýva na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Slopná v roku 2020,  
ktoré sa uskutoční dňa 

9.10.2020,  t. j.  v piatok o 1930 hod. v Obecnom dome v Slopnej 
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
2. Schválenie programu zasadnutia. 
3. Kontrola plnenia uznesení.  
4. Rozpočtové opatrenia a čerpanie rozpočtu za 3 Q roku 2020. 
5. Kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 a pomoc VUC, obciam a mestám 

štátnou výpomocou, vykrytím finančných prostriedkov – (ne)návratná pôžička, splatná od roku 2024). 

6. KŠ - Vyhlásenie núdzového stavu, druhá vlna šírenia koronavírusu COVID 19, opatrenia a obmedzenia. 

7. Problematika SEA - verejné prerokovanie, návrhy na nové  riešenie územia v náväznosti na UPN(O). 
8. Prerokovanie žiadosti na zámenu podielu v parceliach - pozemku (KNE 1937/2 za KNC 306) 
9. Rôzne: informácie o plánovaných zmenách VZN o odpadoch, výzva poslancom k príprave týchto zmien.  
10. Záver, ukončenie zasadnutia OZ. 

 
______________________ 
        Ing. Štefan Hrenák 
        starosta obce Slopná 

UPOZORNENIE: 
V záujme ochrany zdravia všetkých prítomných žiadame aby sa dodržiavali zvýšené hygienické opatrenia:  
nosenie (rúšok, šál, šatku) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa), ďalej je povinná dezinfekcia rúk, 
dodržiavanie odstupov, obmedzenie fyzického kontaktu (podávanie rúk a pod.). V zmysle opatrení Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4085/2020, účinného 
od 20. mája 2020: Ak sa u osoby zvýši telesná teplota a prejavia sa príznaky akútneho respiračného 
ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto podujatia. 

 
Na vedomie, odoslané a doručené mailom: 
 

 1. Poslanci OZ: 
           Haviar Igor 

 

   Ing. Hrenák Juraj  
   Ing. Jakubík Pavol  
           Michálek Jozef 
           Šuly Ľubomír 

 

2. Kontrolór obce                                                

Viera Michálková                                                   

 

  


