
STAROSTA OBCE  K O L O N I C A            

 

         Kolonica 10.06.2022 

 

 

P O Z V Á N K A 
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4, písmena a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 
 

z v o l á v a m 
 

24. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce K o l o n i c a , 
ktoré sa uskutoční dňa: 15.06.2022 o 17.00 hodine na Obecnom úrade v Kolonici 

s týmto návrhom programu: 
 

Program:         Predkladá 

 
1.  Otvorenie 

2.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022               hlavný kontrolór                                                                                                        

3.  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky                hlavný kontrolór 

      za obdobie 03/2022 – 05/2022  

4.  Záverečný účet obce Kolonica za rok 2021     starosta obce 

5.  Rozpočtové opatrenie č.1/2022                                       starosta obce 

6.  Návrh na zápis udalosti za rok 2021 do kroniky obce                             kronikár obce 

7.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č.01/2022  starosta obce 

     O organizácii miestneho referenda 

8.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 02/2022                      starosta obce    

     O používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Kolonica  

9.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 03/2022  starosta obce 

     O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

     na území obce Kolonica  

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 04/2022  starosta obce 

      O určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev  

11. Všeobecne záväzné nariadenia obce Kolonica č. 05/2022  starosta obce 

      O verejnom poriadku a pravidlách na udržiavanie čistoty 

       a ochranu verejnej zelene na území obce Kolonica 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolonica č. 06/2022                     starosta obce 

      O zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických  

      nápojov na vymedzených verejných priestranstvách obce Kolonica 

13. Dodatok k Sadzobníku cien Obce Kolonica    starosta obce 

14. Letné slávnosti obce Kolonica      starosta obce 

15. Schválenie počtu poslancov a volebného obvodu pre voľby 

      do organov samosprávy       starosta obce 

16. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026 

 starosta obce 

17. Predaj pozemku – Patrik Fedurco, parcela CKN č. 776    starosta obce 

18. Aktuálne otázky života v obci       starosta obce 

19. Záver 

 

 



        _________________________ 

             Matúš Leňo, starosta obce 


