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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 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Slopná v roku 2021,  
ktoré sa uskutoční dňa 

4.6.2021,  t. j.  v piatok o 1930 hod. v Obecnom dome v Slopnej. 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia.  
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu zasadnutia. 
4. Kontrola plnenia uznesení. 
5. Rozpočtové opatrenia. 
6. Plán kontrólnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Slopná na 2. polrok rok 2021. 
7. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č.16/2021 o niektorých podmienkách držania psov na 

území obce schváleného Uznesením OZ Slopná č.13/2021 zo dňa 05.03.2021. 
8. Správa o vykonanej kontrole VZN č.16/2021 a Návrhu nového VZN, ktorým sa upravujú podmienky 

držania a sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území svojej obce.  
9. Nové VZN obce Slopná č.16-02/2021 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa 

na území obce Slopná. 
10. Audit za rok 2020 - Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce o účtovnej uzávierke 

zostavenej k 31.12.2020. 
11. Posledná možnosť prehodnotenia návrhu UPN(O) Slopná poslancami na základe požiadaviek občanov 

a účasti vlastníkov pozemkov. 
12. Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR) pre nasledujúce 

programové obdobie EU fondov na roky 2021–2027  (13,3miliárd) a pre Program obnovy. (6miliárd). 
13. Poslanecký návrh na zvýšenie pracovného úväzku HK obce Slopná. 
14. Žiadosť o odpredaj obecnej časti z pozemku z p.č. KNC 2525, evidovaný na LV 1464 v k.ú. obce Slopná. 
15. Invertarizačná komisia, vyradenie majetku ZŠ Slopná. 
16. Informácia ohľadom majetkového priznania za rok 2020 - vysvetlenie starostu na požiadavku predsedu 

komisie a poslanca Jozefa Michálka na ochranu verejného záujmu vyplývajúca zo zápisu komisie. 
17. Diskusia a interpelácie poslancov.  
18. Ukončenie zasadnutia a záver OZ. 

 
 

______________________ 
        Ing. Štefan Hrenák 
        starosta obce Slopná 

 
UPOZORNENIE: 

V záujme ochrany zdravia všetkých prítomných žiadame aby sa dodržiavali hygienické opatrenia: t.j. na 
prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa) je nosenie rúšok (podľa Covid automatu sme od 31.5.2021 
oranžový okres) ďalej je povinná dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov, obmedzenie fyzického kontaktu 
(podávanie rúk a podobne). Ak sa u osoby prejavia  príznaky akútneho respiračného ochorenia je potrebné 
opustiť miesto každého podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. 
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Na vedomie, odoslané a doručené e-mailom: 
 

 

 
1. Poslanci OZ: 
           Haviar Igor 

 

           Haviar Štefan 
   Ing. Hrenák Juraj 

 

   Ing. Jakubík Pavol  
           Michálek Jozef 
2.  Kontrolór obce                                                

Viera Michálková   

3. Pozvaný hosť  -    JUDR. Gabriela Zlochová                                           

 

 

4. Kontrolór obce                                                

Viera Michálková                                                   

 

 
 

 

 
 

  


