STAR O STA O B C E

NÁ LEPKOVO
V Nálepkove, dňa 21.09.2015

PO ZVÁ N KA
na 10. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
v zmysle § 12 ods. 7 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zvolávam
10. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, ktoré sa uskutoční
dňa 28.9. 2015 (pondelok) o 10,00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nálepkove
Program:
1. Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 6.zasadania OZ dňa 29.6.2015
3. Kontrola plnenia uznesení zo 7. - 9. zasadania OZ v dňoch 16.7.2015, 27.7.2015, 31.8.2015
4. a) Informácia o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených
nedostatkov z kontroly vykonanej NKÚ SR v rokoch 2010 - 2014 v obci Nálepkovo z júna
2015
b) List predsedu NKÚ SR č. Z-008597/2015/1090/ORA zo dňa 11.9.2015 vo veci záverov
následnej finančnej kontroly v rokoch 2010 – 2014 v obci Nálepkovo - informácia
5. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v Protokole o výsledkoch kontroly
plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov z kontrol NKÚ SR v rokoch 2010 - 2014
vypracovaného dňa 31.7.2015
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce Nálepkovo podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov - aktualizácia
7. Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ za I. polrok 2015
8. Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za I. polrok 2015 (ZŠsMŠN, DN n.o.,
LON s.r.o.)
9. Monitorovacia správa o plnení programov a cieľov rozpočtu obce počas roka 2015 k 30.6.2015
10. Návrh na vymenovanie náčelníka obecnej polície v Nálepkove
11. Vyhodnotenie práce Rady školy za roky 2011 - 2014
a) výsledky volieb členov RŠ z úrovne ZŠsMŠ
b) voľba členov RŠ z úrovne zriaďovateľa t.j. obce
12. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za I. polrok 2015
13. Kúpa pozemku obcou Nálepkovo od p. Anny Gohla, Hederkottenweg 47, Bünde, Deutschland
14. Informácie z komisií OZ
15. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevku na finančnú úhradu nákladov
v Základnej škole s materskou školou v Nálepkove vrátane školských zariadení
16. Interpelácie a pripomienky na starostu obce a poslancov OZ
17. Rôzne
18. Záver
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
Pozvánkou sa preukážte u svojho zamestnávateľa, ktorý je podľa § 25 ods. 6 zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení povinný Vás uvoľniť k výkonu verejnej funkcie.

