
Starosta obce Vyšná Šebastová 

________________________________________________________ 
 Ev. č.: 240/2020           Vo Vyšnej Šebastovej dňa: 15.5.2020 

 
 

Pozvánka 
 

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m 

neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva 

obce Vyšná Šebastová, 
 

ktoré sa uskutoční dňa 19.5.2020 o 18.00 hod. v budove Obecného úradu vo Vyšnej Šebastovej 

za dodržania aktuálne platných prísnych protiepidemiologický opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky 

 

s týmto navrhovaným programom: 

 

P r o g r a m:          Predkladá 

 
1. Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania 

b) Určenie zapisovateľa 

c) Určenie overovateľov zápisnice 

 

2. Schválenie zadávacieho dokumentu ZaD 2/2020 Územného plánu obce   Mgr. Beluško 

3. Schválenie cedačnej zmluvy s VVS, a.s. k vodovodu Vyšná Šebastová - Severná Mgr. Beluško 

4. Schválenie zmluvy s PROROZVOJ k spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja obce Vyšná Šebastová na roky 2020 – 2024   Mgr. Beluško 

5. Schválenie predaja ornice vo vlastníctve obce     Mgr. Beluško 

6. Schválenie kúpnej zmluvy k pozemku pod Domom nádeje   Mgr. Beluško 

7. Schválenie kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti vo vlastníctve p. Benčeka  Mgr. Beluško 

8. Schválenie predĺženia nájomných zmlúv s nájomníkmi obecnej bytovky  Mgr. Beluško 

9. Rôzne          Mgr. Beluško 

10. Záver          Mgr. Beluško 

 

Žiadam všetkých pozvaných, aby sa na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dostavili. Poslanci 

obecného zastupiteľstva, ktorí sú v pracovnom pomere, preukážu sa touto pozvánkou u svojho 

zamestnávateľa, ktorý je im povinný poskytnúť pracovné voľno a uhradiť ušlú mzdu podľa 

zákona 369/1990 Zb., § 25, ods. 5. 

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva je potrebné dodržiavať prísne protiepidemiologické 

opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR: 

• pri vstupe do budovy si denzifikovať ruky, 

• dodržiavať nosenie ochranných rúšok, 

• dodržiavať vzdialenosť medzi osobami 2m, 

• upozorňujem, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, 

kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii. 

          

          

 

  

Mgr. Marián Beluško 

        starosta obce 


