STAR O STA O B C E

NÁ LEPK OVO
V Nálepkove, dňa 10. 02. 2015

PO ZVÁ N KA
na 3. 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
3. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, ktoré sa uskutoční
dňa 23. 02. 2015 (pondelok) o 14,00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nálepkove

Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 2. zasadania OZ zo dňa 29. 12. 2014
3. Aktualizácia Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho
a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo z mája 2005, jeho doplnenie tabuľkovej
časti a základných údajov o obci zo dňa 14. 03. 2008 v zmysle zákona
č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja
4. Aktualizácia Akčného plánu Obce Nálepkovo na roky 2008 – 2013 a návrh na
schválenie Akčného plánu obce Nálepkovo na roky 2015 - 2020
5. Aktualizácia Programu rozvoja bývania obce Nálepkovo z mája 2007
6. Aktualizácia Lokálnej stratégie komplexného prístupu k marginalizovanej
rómskej komunite v obci Nálepkovo
7. Aktualizácia Územnoplánovacej dokumentácie obce Nálepkovo
8. Smernica č. 1/2015 – interný predpis pre verejné obstarávanie obce Nálepkovo
9. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014
10. Informácia o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za rok 2014
11. Návrh na zvýšenie rozpočtu pre Obecnú políciu v Nálepkove a návrh novej
Smernice na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
členom obecnej polície
12. Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany
a civilnej ochrany za rok 2014

13. Lesy obce Nálepkovo, s.r.o. – personálna zmena konateľa a zároveň riaditeľa
vo vedení obecnej obchodnej organizácie po 23 rokoch
- Informácia vo veci 20. výročia založenia Lesov obce Nálepkovo zo dňa
31. 12. 2012
14. Aktualizácia členov Zboru pre občianske záležitosti pri obci Nálepkovo na
volebné obdobie 2015 – 2018
15. Informácie z komisií obecného zastupiteľstva – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery a úlohy
16. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
17. Rôzne
18. Interpelácie, pripomienky a otázky poslancov a verejnosti prítomnej na
zasadnutí obecného zastupiteľstva
19. 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.

