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Starostka obce Obišovce 
Sp. Zn.: 929/2018      V Obišovciach, dňa 17.12.2018 
 
 
 

P O Z V Á N K A 

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

z v o l á v a m 
zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce 

 
ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2018 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: 
 
Program:        Predkladá              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 o vytvorení komisií obecného zastupiteľstva  
   a)komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov 
   b)komisia pre kultúru a šport 
   c)predložené návrhy poslancov na vytvorenie ďalších komisií 
 
4. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb) 
   a)žiadosť RKFRPM Obišovce- realizácia prístupovej cesty k farskému úradu 
   b) žiadosť o finančný príspevok na realizáciu denného tábora RKFRPM 
   c)žiadosť o kúpu nehnuteľnosti KNC č. 349/4  
  d) žiadosti občanov o informovaní s obsahom hlásenia v miestnom rozhlase prostredníctvom emailovej 
správy,      prípadne SMS správy občanovi – na základe uvedeného predložená cenová kalkulácia na 
prepracovanie obecnej webstránky za účelom vytvorenia newsletra a sms služby 
 

5. Rozpočet obce – rokovanie o návrhu rozpočtu na roky 2019,2020,2021- schválenie 
   V členení podľa §10 ods.3 zák.č. 583/2004 Z. z.  
   a) Návrh rozpočtu obce Obišovce na roky 2019, 2020, 2021 
  b) stanovisko HK obce Obišovce k predloženému návrhu rozpočtu obce Obišovce na roky 2019,2020,2021 
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6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce na I.polrok    
 2019 
    a) materiál zverejnený na stránke obce Obišovce v podskupine Samospráva-Úradná tabuľa-Návrhy 
 
7. Rôzne 
   a) Informácia o možnosti čerpania úverov prostredníctvom Slovenskej sporiteľne - informácia 
   b) Projekt využitia kultúrnej pamiatky Obišovský hrad – informácia o zámere 
 
8. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 
9. Záver 
 
 
 
         Mária Baboľová, v. r.  
                      starosta obce 
 
 
    
Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce Obišovce dňa 17.12.2018 
          ......................................
                       podpis 
 
Pozvánka zverejnená na webovom sídle obce Obišovce dňa 17.12.2018 
 
          .....................................     
                                   podpis 
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