STAR O STA O B C E

NÁ LEPKOVO
V Nálepkove, dňa 23.06.2016

PO ZVÁ N KA
na 15. 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
15. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, ktoré sa uskutoční
dňa 30.06. 2016 (štvrtok) o 10,00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nálepkove

Program:
1. Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 14. zasadania OZ dňa 31.3. 2016
3. Dosiahnuté ekonomické výsledky Obecného úradu v Nálepkove za I. štvrťrok 2016
4. Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za I. štvrťrok 2016
5. Domov Nálepkovo, n.o. – návrh na aktualizáciu Zakladacej listiny
neziskovej organizácie Domov dôchodcov, n.o. zo dňa 28.7.2003 a Štatútu neziskovej
organizácie Domova Nálepkovo, n.o.
6. Záverečný účet obce za rok 2015
- Stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu za rok 2015
- Správa nezávislého audítora pre poslancov OZ
7. Informácia o spracovaní Smernice č. 2/2016 o verejnom obstarávaní
8. Závery Komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ v Nálepkove z „Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2015
9. Plán kontrolnej činnosti HK obce Nálepkovo na II. polrok 2016
10. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
11. Program rozvoja obce – návrh projektových zámerov
12. Vstup obce Nálepkovo do občianskeho združenia „Slovenská železná cesta“ so sídlom Košice,
Hlavná ulica 8, 040 00 Košice
13. Informácie z komisie OZ – Zápisnice z komisií
14. Návrh časového a obsahového harmonogramu zasadaní OZ na II. polrok 2016
15. Upozornenie prokurátora vo veci porušení zákona stavebným úradom obce Nálepkovo v období
1.1.2014 - 31.12.2015
16. Zásady o cenách obecných pozemkov pri ich predaji a o určení cien nájomného za nebytové

priestory a pozemky vo vlastníctve obce Nálepkovo
17. Interpelácie a pripomienky dotýkajúce sa starostu obce a poslancov OZ
18. Rôzne
19. Záver
Poznámka:
Doporučujem poslancom OZ, aby sa opätovne oboznámili s Rokovacím poriadkom OZ
v Nálepkove zo dňa 13. 4. 2011, zvlášť čl. V – Rokovanie obecného zastupiteľstva a to ods. 9-11,
13-14, 16, 18.

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.

