
     OBEC Plavnica, 065 45  Plavnica 121 
 

                                                                                     V Plavnici  29. 11. 2018 

          

 

P O Z V Á N K A 
 

 

     V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  z v o l á v a m  ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Plavnici, ktoré 

sa uskutoční dňa 

05. 12. 2018 (streda) o 16,00 hod. 

 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Plavnici. 

 

 

PROGRAM: 

 

Slávnostná časť 

1.        Otvorenie zasadnutia. 

2.        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3.        Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva   

       a odovzdanie osvedčení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného   

       obecného zastupiteľstva. 

4.        Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií. 

5.        Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

6.        Vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

Pracovná časť 

7.        Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8.        Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 

9.        Poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade  

       s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

10. Určenie zástupcu starostu obce. 

11. Určenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1  

       zákona 36/2005 Z. z. o rodine. 

12. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce, voľba jej predsedu a členov. 

13. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

14. Určenie platu starostu. 

15. Náhrada za nevyčerpanú dovolenku starostu obce.  

 

Prestávka 

 



 

 

16. Plán zasadnutí OZ na rok 2019. 

17. Rokovací poriadok OZ v Plavnici. 

18. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Plavnici. 

19. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Plavnica. 

20. Návrh VZN č. 5/2018 o o financovaní materskej školy, školského klubu detí a zaria-     

       denia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plavnica na rok 2019 

21. Schválenie Plánu obnovy verejnej kanalizácie. 

22. Delegovanie nových poslancov za členov Rady školy. 

23. Návrh čerpania prostriedkov z fondu drevín v roku 2019. 

24. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – FK „Družstevník“ Plavnica. 

25. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce –  a JDS - ZO v Plavnici. 

26. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce –  Farský úrad v Plavnici. 

27. Návrh na predĺženie nájomných zmlúv v budove Zdravotného strediska od 1.1.2019. 

28. Prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na r. 2019, oboznámenie s návrhom  

       rozpočtu na r. 2020 – 2021; Stanovisko HK k rozpočtu na r. 2019. 

29. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2019. 

30. Rôzne. 

31. Interpelácie poslancov. 

32. Schválenie uznesení. 

33. Záver.  

  

 

Žiadam o dochvíľnu účasť poslancov a pozvaných hostí. 

 

 

 

                                                                                                          Rastislav Grich 

                                                                                                            starosta obce 

 


