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  Obec RADÔSTKA 
Obecný úrad v Radôstke č. 51  

023 04   

 

 

P O Z V Á N K A 
 

Starosta obce Radôstka  

v zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 v znení neskorších zmien a predpisov    

z v o l á v a  

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Radôstka,   
ktoré sa bude konať dňa 8. decembra 2017 (piatok) o 15:00 hod.  

v budove obecného úradu (kancelária starostu obce) 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2. Schválenie programu rokovania  
3. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany – žiadosť o odpredaj časti pozemkových 

nehnuteľnosti – CKN 465/4 – 23m2, CKN 465/5 – 17 m2, CKN 474/14 – 182 m2 za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania vodnej stavby „Radôstka - Úprava toku Radôstka“ 

6. Individuálna účtovná závierka obce Radôstka k 31.12.2016 – správa nezávislého audítora pre 
štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo  

7. Konsolidovaná účtovná závierka obce Radôstka k 31. 12. 2016 -  správa nezávislého audítora pre 
štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo  

8. Výročná správa obce Radôstka za rok 2016 vrátane správy nezávislého audítora 
9. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Radôstka č. 7/2017 o poskytovaní elektronických služieb - 

návrh 
10. Združenie vlastníkov súkromných lesov Radôstka – oznámenie vo veci prehodnotenia platenia dane 

a stanovenia výšky dane za lesné pozemky 
11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radôstka č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za vodu - návrh 
12. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radôstka č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce - návrh 
13. Žiadosti 

a) Žiadosti o dotáciu na rok 2018 
14. Rozpočet Obce Radôstka na roky 2018 až 2020 - návrh 
15. Rôzne, diskusia 
16. Prijatie uznesenia 
17. Záver 

 
 

       V Radôstke, dňa 30. 11. 2017   
       Jaroslav Fekula 
  starosta obce 


