STAR O STA O B C E

NÁ LEPK OVO
V Nálepkove, dňa 25.07.2018

„Návrh“

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
30. zasadanie obecného zastupiteľstva obce Nálepkovo,
(neplánované)
ktoré sa uskutoční dňa 13.08.2018 ( pondelok ) 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. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nálepkovo na celé volebné obdobie
rokov 2018 až 2022
Predkladateľ a spracovateľ : prednosta úradu
3. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov 2018
až 2022
Predkladateľ a spracovateľ : prednosta úradu
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č..../2018 o vyhradení miest na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane
Predkladateľ a spracovateľ : referát organizačno-právny
5. Záver

Pozvánka doručená:
• poslancom OZ
• hlavnej kontrolórke obce
• riaditeľom právnických osôb obce
• referátom OcÚ a náčelníkovi OcP
• prednostovi OcÚ
• predkladateľom jednotlivých bodov programu

Ing. Dušan Daniel
starosta obce

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 25 .07.2018
...........................
podpis
Návrh Pozvánky zverejnenej na webovom sídle obce Nálepkovo dňa 25 .07.2018
...........................
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 30. rokovanie OZ dňa 13.08.2018
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

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

Mgr. Magdaléna Čerťanská riaditeľka ZŠsMŠN
Mgr. Michal Bartoš
riaditeľ DN n.o.
Ing. Branislav Kellner
riaditeľ LON s.r.o.

