Starostka obce Obišovce
Sp. Zn.: 929/2018

V Obišovciach, dňa 27.11.2018

POZVÁNKA
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce
ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2018 o 18.00 hod v budove Obecného úradu v Obišovciach
v miestnosti starostu obce/ zasadacia miestnosť
s týmto n a v r h o v a n ý m programom:
Predkladá

Program:

Prizvaní

1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
a) Uznesenia – trvalé úlohy
b) Uznesenia – úlohy v plnení
c) Uznesenia – splnené úlohy

3. Rokovanie komisie obecného zastupiteľstva - informácia
a)komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

4. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30.9.2018 - informácia
V členení podľa §10 ods.3 zák.č. 583/2004 Z. z.

5. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Obišovce
predloženie na prerokovanie

2018-2022-

a) materiál zverejnený na stránke obce Obišovce v podskupine Samospráva-Úradná tabuľa-Návrhy

6. Zámenná Zmluva – uzatvorená v zmysle §611 a násl. Zákonač. 40/1964 Zb. medzi
obcou Obišovce a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Bratislava –
predloženie na prerokovanie
a) úloha v zmysle prijatého Uznesenia č. 219/2018 – súhlas s predajom parcely č. KNC 1261-v čase
zverejnenia zámeru odpredaja parcely ako celku došlo k oznámeniu prekážky na strane vlastníkov
susediacich nehnuteľnosti – predaj pozastavený – následná zmena funkčného využitia parcely obce Obišovce
mala za následok zámenu parcely o výmere 43 m2
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7. Žiadosť starostky obce o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku z roku 2018
a) v zmysle zákona 253/1994 Z. z. §2 ods.2 a 311/2001 Z. z. a sociálnom postavení starostov

8. Poďakovanie za prácu poslancom Obecného zastupiteľstva v Obišovciach vo
funkčnom období 2014-2018
a) Súhrnná správa starostky obce o činnosti a jej výsledkov za obdobie rokov 2014-2018

9. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
10. Dotazy a dopyty občanov
11. Záver

Mária Baboľová, v. r.
starosta obce
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