
Starosta obce Pečovská Nová Ves 

Sp. zn.: PNV-2018/629-OcU                                  V Pečovskej Novej Vsi, 3.12.2018 

 

P o z v á n k a 
 

     V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov   

z v o l á v a m  

   

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves, ktoré sa 

uskutoční dňa 10. decembra 2018 (pondelok) o 16.00 hod. v budove Obecného úradu 

v Pečovskej  Novej Vsi. Úvodná - slávnostná časť sa uskutoční v jeho kultúrnospoločenských 

priestoroch, pracovná časť v kancelárii starostu obce. 

 

Program:   

1. Úvodné náležitosti 

Otvorenie zasadnutia 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Správa predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch voľby starostu a volieb do 

obecného zastupiteľstva 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie 

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

   zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený sobášiť 

6. Oznámenie poverenia poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zastupovať starostu 

obce 

7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov, podpredsedov a tajomníkov 

8. Určenie poslaneckých obvodov 

9. Voľba delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy 

10. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 

11. Schválenie plánu kultúrno-spoločenských akcií na rok 2019 

12. Určenie platu starostu obce a schválenie zásad odmeňovania poslancov 

13. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

14. Návrh na zmenu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves rozpočtovým opatrením č. 6/2018 

15. Návrh na schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 

16. Návrh na schválenie VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2019 

17. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019, viacročnému 

rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2019 - 2021 a k návrhu programového 

rozpočtu na roky 2019 - 2021  

18. Schválenie návrhu rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2019, viacročného rozpočtu 

obce Pečovská Nová Ves na roky 2019 - 2021 a programového rozpočtu na roky 2019 – 

2021  

19. Doručené podania 

20. Rôzne 



21. Diskusia 

22. Otázky a podnety poslancov obecného zastupiteľstva  

23. Otázky a podnety občanov 

24. Záver 

 

 

 

 

 

 

                 PhDr. Jaroslav Dujava 

starosta obce 


