
    OBEC SLOPNÁ 

Obecný úrad č. 159, 018 21 Dolný Lieskov 

okres Považská Bystrica, kraj Trenčiansky, Slovenská republika 
 

 

 

POSLANCI OZ SLOPNÁ 
KONTROLÓR OBCE 
/podľa priloženého rozdeľovníka/ 

VEC:     P O Z V Á N K A 

Starosta obce Slopná Vás pozýva na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Slopná v roku 2022,  
ktoré sa uskutoční dňa 

12.3.2022,  t. j.  v sobotu o 830 hod. v Obecnom dome v Slopnej. 
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Rozpočtové opatrenia 
5. Správa o kontrólnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Slopná za rok 2021 
6. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra obce Slopná k záverečnému účtu za rok 2021 
7. Záverečný účet obce Slopná za rok 2021 
8. Individuálna výročná správa obce Slopná za rok 2021 
9. Predloženie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Slopná 
10. Prerokovanie nových Zmlúv od firmy Megawaste na odvoz, uloženie a likvidáciu KO   
11. Návrh Uznesenia k Zmluve o spolupráci medzi obcou a ZMOS vo veci riešenia humanitnej krízy  

a poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu samosprávy na riešenie základných životných 
potrieb občanov Ukrajiny súvisiacich s vypuknutím vojny. 

12. KŠ – mimoriadná situácia, informácie ohľadom vojnového konfliktu, statusu dočasného útočiska a 
pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny. 

13. Rôzne, diskusia a interpelácie poslancov.  
14. Ukončenie zasadnutia a záver OZ. 

_____________________ 
        Ing. Štefan Hrenák 
        starosta obce Slopná 

UPOZORNENIE: 
V záujme ochrany zdravia všetkých prítomných žiadame aby sa dodržiavali zvýšené hygienické opatrenia:  
nosenie (interieri respirátor) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa), ďalej je povinná dezinfekcia 
rúk, dodržiavanie odstupov, obmedzenie fyzického kontaktu (podávanie rúk). Ak sa u osoby zvýši telesná 
teplota a prejavia sa prvé príznaky akútneho respiračného ochorenia potrebné je opustiť miesto každého 
podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára - pozri. web stránu obce Slopná 
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