
 

 OBEC  KOJŠOV 
         055 52 KOJŠOV 3, IČO: 00 329 258                                                                  

 

 

Sp.zn. : pozvánky /2020                    v Kojšove, dňa: 09.12.2020 

 

POZVÁNKA 
 

v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

zvolávam 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, 
 

ktoré sa uskutoční dňa 18.12.2020 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu. 

 

s navrhovaným programom: 
1. otvorenie 

2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. kontrola plnenia uznesení 

4. prerokovanie a schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK obce Kojšov na I. 

polrok 2021 

5. rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

6. prerokovanie zámeru prevodu majetku obce Kojšov - Krama s.r.o. 

7. stanovisko komisie finančnej a správy obecného majetku k žiadosti o odkúpenie 

pozemku pani Anny Andraškovej Kojšov 189, 055 52 Kojšov zo dňa 05.10.2020, 

informácia komisie z prerokovania žiadosti v zmysle uznesenia č. 137/2020 

8. prerokovanie prevodu majetku obce Kojšov – Radoslav Čuha 

9. priestory predajne mäsa a mäsových výrobkov 

10. prejednanie žiadostí a sťažností 

 Žiadosť o zľavu nájomného – Mária Ščurková 

11. ohňostroj Silvester 2020 

12. interpelácia poslancov 

13. rôzne, diskusia 

- Informácia o ukončení rekonštrukcie MK v obci – okolo MŠ, vstup do MŠ,  

 potočok, cintorín komunikácia – parkovisko – chodník, odbočka potok 

- Informácia o ukončení rekonštr. cesty III. triedy vo vlastníctve a správe KSK 

- Informácia o prebiehajúcich stavebných a rekonštrukčných prácach na KD 

- Informácia o poškodení kanalizačnej vpuste na miestnej komunikácii Reka 

- Informácia o realizácii rozšírenia priestorov v priemyselnom parku spoločnosťou 

 KRAMA v zmysle uznesenia č. 136/2020 

- Informácia o rekonštrukcii el. prípojky pre halu s.č. 381 

- Informácia o prebiehajúcom súdnom konaní medzi obcou Kojšov a MHSR vo veci 

 vrátenia finančných prostriedkov za Priemyselný park 

- Informácia o podaní žiadosti o NFP na nákup vozidla spoločnej dopravy – 

 Združenie Ulijana z Kojšova 

- Nakladanie s odpadom v obci 

- Informácia o zakúpení zariadenia na posypovanie, vybavení bytu pri MŠ 

14. uznesenie – záver 

 

 

Ing. Anton Bašniar 
                           starosta obce 


