OBEC MALINOVO
Eugen Janik,
starosta obce Malinovo
________________________________________________________________
Pozvánka
V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na VII. riadne verejné zasadnutie
Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu dňa 28. 10. 2020 o 18.00 hod.
v Kultúrnom dome v Malinove
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Rozpočtové opatrenie č. I./2020
4. Návrh na odpredaj časti pozemku na Višňovej ulici – Monika Jablonická
5. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomocí obci Malinovo od MF SR na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v zmysle uznesenia vlády
SR č. 494 z 12. augusta 2020
6. Návrh na schválenie objednávky: „Asfaltový chodník pri budove Spojenej školy
v Malinove“
7. Návrh na schválenie objednávky: „Maľovanie kancelárskych a skladových priestorov
hasičskej zbrojnice“
8. Záver
Upozornenie:
Z dôvodu preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 je na
zasadnutie OZ Malinovo zakázaný vstup bez ochrany tváre. Je nutné použiť rúško, prípadne
šál či šatku alebo iný vhodný prostriedok na vytvorenie bariéry medzi tvárou a vonkajším
prostredím.
V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, (číslo: OLP/3881/2020, zo
dňa 06. 05. 2020) ktoré bolo schválené hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom sa má pri
zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch
dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre
priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy a obec má zabezpečiť inú formu
informovanosti občanov.
Obec Malinovo zabezpečí inú formu informovanosti občanov v zmysle ust. § 30f ods.
2 zákona o obecnom zriadení (účinnom od 07. 04. 2020), v zmysle ktorého sa z II. riadneho
rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo inými prostriedkami komunikačnej
technológie počas krízovej situácie, vyhotoví zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po
ukončení rokovania obec zverejní na webovom sídle obce www.malinovo.sk, a do piatich dní
po ukončení rokovania obec zverejní zápisnicu z tohto zasadnutia na úradnej tabuli obce a
na webovom sídle obce.

____________________
Eugen Janik, v. r.
starosta obce Malinovo

