Starosta obce Z a l u ž i c e
V Zalužiciach 15.02.2019

POZVÁNKA
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

zvolávam
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zalužice,
ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2019 (pondelok) o 15,30 hod.
v budove nového Obecného úradu v Zalužiciach s týmto n a v r h o v a n ý m programom:
Pro g ra m :

Predkladá:

Prizvaní:

1. Otvorenie
starosta
a) Schválenie programu rokovania, b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice, d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
starosta
(splnené úlohy, úlohy v plnení)
3. Informácia o pedagogicko-organizačnom
riaditeľ ZŠsMŠ,
a materiálno-technickom zabezpečení výchov.-vzdel.
zástupkyňa školy pre MŠ
procesu ZŠsMŠ a o zápise a prijímaní detí do MŠ
4. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2018
hlavný kontrolór
5. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
hlavný kontrolór
6. Rozpočet obce – návrh rozpočtu obce
Sekletárová, Mgr. Danočko
(v členení podľa § 10 ods. 3 zák č. 583/2004 Z.z. - rozpočtová klasifikácia)
a) Rozpočet bežných príjmov, b) Rozpočet bežných výdavkov
c) Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky), d) Rozpočet finančných operácií
7. Základné prehľady a informácie – chod obce
Ing. Vasiľová
a) stav nedoplatkov na miest. daniach ku dňu 20.02.2019
b) stav nedoplatkov na miest. poplatkoch za KO ku dňu 20.02.2019
8. Rokovania komisií OZ - informácie a závery (uznesenia) od posledného rokovania OZ
a) komisia kultúry, športu a mládeže – 17.01.
Belasová
b) komisia pre životné prostredie a výstavbu – 28.01.
Ing. Vojna
c) komisia ochrany ver. záujmu a dodržiav. VZN – 28.01. Ing. Kostrej
9. Zmluva o výkone správy majetku obce
Ing. Vasiľová
10. Rôzne (aktualizácia PD kanalizácie, interné normy ObÚ, poplatok za požičiavanie plošiny,
zmluva – Ing. M. Chvostaľ, kompostéry, odpady, voľby prezidenta, 770. výr. obce atď.)
11. Záver

Mgr. Gabriel Viňanský
starosta obce

