STAR O STA O B C E

NÁ LEPK OVO
V Nálepkove, dňa 18.06.2018

PO ZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 7 a § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam
29. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Nálepkovo,
ktoré sa uskutoční dňa 29.06.2018 ( piatok ) o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v
Nálepkove, číslo miestnosti 20
s týmto n a v r h o v a n ý m programom:
Program:
1.
a)
b)
c)
d)

Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 27. zasadania OZ dňa
29.03.2018- informácia
Predkladateľ a spracovateľ: starosta obce
2.1 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 28. zasadania OZ dňa
29.05.2018- informácia
Predkladateľ a spracovateľ: starosta obce
3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - informácia
a) Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
b) Komisia sociálna a bytová (KSaB)
c) Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
d) Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
e) Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
f) Komisia pre ochranu verejného záujmu – jej závery z „ Oznámenia funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2018“
Predkladatelia: predsedovia komisií

Spracovatelia: tajomníci komisií

3.1 Návrh na vymenovanie Mgr. Milana Grečka do funkcie Náčelníka obecnej polície v
Nálepkove
Predkladateľ a spracovateľ: starosta obce
4. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce ku dňu 31.03. 2018 – informácia
( v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. rozpočtová klasifikácia )
Predkladateľ : starosta obce

Spracovateľ: prednosta úradu
ekonomický referát

5. Zmena rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenia
a) Návrh na zmenu rozpočtu v oblasti originálnych kompetencií
Predkladateľ : riaditeľka ZŠ s MŠ Nálepkovo
Spracovateľ: účtovníčka ZŠ s MŠ Nálepkovo
b) Návrh na zmenu rozpočtu OcÚ v Nálepkove
Predkladateľ : starosta obce

Spracovateľ: prednosta úradu
ekonomický referát

6. Nedoplatky na daniach, za komunálny odpad, za vodné a stočné a za nájom
obecných bytov k 31.03.2018
Predkladateľ : starosta obce

Spracovateľ: prednosta úradu
ekonomický referát

7. Záverečný účet obce Nálepkovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
a) Stanovisko HK obce k Záverečnému účtu za rok 2017
b) Správa nezávislého audítora pre poslancov Obecného zastupiteľstva
c) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na II.
polrok 2018
Predkladateľ : starosta obce

Spracovateľ: HK a nezávislý audítor

8. Správa o činnosti lyžiarskeho vleku a ubytovne športového areálu obce Nálepkovo za
sezónu 2017/2018 – informácia
Predkladateľ : starosta obce

Spracovateľ: prednosta úradu
referát hospodárskej prevádzky

9. Návrh na ocenenie záslužnej práce rodáka z Vondrišla Radoslava „Slava“ Mulíka
predsedu Americkej parašutistickej nadácie Štefana Baniča- IN MEMORIAM
Predkladateľ : starosta obce
Navrhovateľ: Viceprezident Nadácie Štefana
Baniča pre Strednú Európu
10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. /2018 o čistote a poriadku na území
obce Nálepkovo
Predkladateľ a spracovateľ: prednosta úradu
11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. /2018 o tvorbe, údržbe a ochrane
zelene a jej súčastí na území obce Nálepkovo
Predkladateľ a spracovateľ: prednosta úradu
12. Rôzne
a)Námety občanov doručené obci
b)Písomné pripomienky občanov doručené obci
c) Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ : prednosta úradu

13. Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických osôb )
14. Záver

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
Pozvánka doručená:
• poslancom OZ
• hlavnej kontrolórke obce
• riaditeľom právnických osôb obce
• referátom OcÚ a náčelníkovi OcP
• prednostovi OcÚ
• predkladateľom jednotlivých bodov programu
Príloha: Zoznam pozvaných
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.
Návrh Pozvánky zverejnej na úradnej tabuli obce Nálepkovo dňa 18 .06.2018
...........................
podpis
Návrh Pozvánky zverejnenej na webovom sídle obce Nálepkovo dňa 18 .06.2018
...........................
podpis
V zmysle článku III. Príprava rokovania obecného zastupiteľstva pod bodom č. 5 Rokovacieho
poriadku Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, zo dňa 13.04.2011 predkladatelia a spracovatelia
materiálov ich v potrebnom počte !! ( v 4 vyhotoveniach) predložia na sekretariát starostu obce
15 dní pred rokovaním Obecného zastupiteľstva.

Príloha:

Zoznam pozvaných na 29. rokovanie OZ dňa 29.06.2018
Ing. Dušan Daniel
Ján Kalafus
Bc. Daša Baniaková
Patrik Bobák
Marián Čarnický
Ondrej Klekner
Jana Pronská
Jarmila Pocklanová
Dušan Slivka
Ján Soveľ
Ing. Július Levický
Ing. Božena Gajanová
JUDr. Dušan Kozák
Anna Bobáková
Bc. Jarmila Danielová
Michaela Galliková
Jarmila Lapšanská
Ing. Hyacinta Zozuľáková
PhDr. Jarmila Gabonayová
Mgr. Miroslava Mozgiová
Ing. Adriana Starinská
Ing. Ľuboš Daxner
Ing. Jozef Jánoš
Janka Plencner
Mgr. Milan Grečko
Vladimír Labuda
Marián Richveis
Mgr. Magdaléna Čerťanská
Mgr. Michal Bartoš
Ing. Branislav Kellner

starosta obce
zástupca starostu obce
poslankyňa OZ
poslanec OZ
poslanec OZ
poslanec OZ
poslankyňa OZ
poslankyňa OZ
poslanec OZ
poslanec OZ
prednosta Obecného úradu
hlavná kontrolórka obce
ref. organizačno-právny
ref. sociálnych vecí
ref. ekonomický
ref. daní a poplatkov
ref. správy majetku obce
ref. správy majetku obce
sekretariát starostu obce, ref. investičný
sekretariát starostu obce
Stavebný úrad obce
ref. správy VaK
hlavná pokladňa
referát hospodárskej prevádzky
náčelník obecnej polície
pracovník obecnej polície
SZČO pre BOZP, OPP, KR
riaditeľka ZŠsMŠN
riaditeľ DN n.o.
riaditeľ LON s.r.o.

