
 

Obec Perín – Chym 

MVDr. Ladislav Molnár PhD., starosta obce  

sp.zn.: OZ -20                                                               V Períne – Chyme 30. 05. 2022 

P O Z V Á N K A 

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm.  a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

z v o l á v a m 

20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Perín – Chym, ktoré sa uskutoční   

v zasadacej miestnosti  Obecného úradu v Períne 

dňa 22. 06. 2022  (streda) o 18.00  hod. 

s týmto programom: 

          

       

1. Otvorenie (určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice) 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Informácia starostu obce 

4. Správa o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra v roku  2021 

5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021 

7. Schválenie Záverečného účtu za rok 2021 

8. Stanovisko HK k  rozpočtovému opatreniu č. 1/2022 

9. Prijatie rozpočtového  opatrenia č.  1/2022 

10. Určenie počtu poslancov OZ na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026, určenie rozsahu 

výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026, určenie  

volebných  obvodov a okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

11. Prerokovanie návrhu žiadosti o podnikanie vo forme s.r.o. 

12. Návrh dodatku č. 2 k VZN obce Perín – Chym o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  č. 1/2019  zo dňa 07. 05. 2019  v znení 

jeho dodatku č.1 z 11. 10. 2021 

13. Návrh dodatku č. 8  k VZN obce Perín – Chym o úhradách za poskytovanie služieb obcou  Perín 

– Chym č. 2/2015   zo dňa 30. 09. 2015  v znení jeho dodatku č.1 až  č.7 



14. Návrh VZN č. 1/2022   obce Perín – Chym o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce  

15. Kúpa, predaj pozemkov, predkupné právo k pozemku  

16. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov) 

17. Záver 

 

 

 

       MVDr. Ladislav Molnár PhD.  

                                                                                                 starosta obce 


