Obec Korňa, 02321 Korňa
P o z v á n k a na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Korni
Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce
Korňa, ktoré sa uskutoční dňa 10. 12. 2018 (pondelok) o 9,00 hod. v zasadačke Obecného
úradu Korňa.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce § 13 ods. 2 zákona o obecnom zriadení
a odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva § 26 zákona
o obecnom zriadení
6. Schválenie programu zasadnutia
7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
9. Príhovor novozvoleného starostu
10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
11. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a
voľba jej členov
12. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva súlade so znením § 12 zákona o obecnom
zriadení
13. Poverenie zástupcu starostu obce a určenie rozsahu zastupovania starostu
14. Plat starostu
15. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4
ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
16. Rozdelenie obce na úseky a ich pridelenie do zodpovednosti jednotlivým poslancom
17. Schválenie zástupcu Správnej rady TKO Semeteš za obec Korňa
18. Schválenie zástupcu v OCR Kysúc za obec Korňa
19. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok
20. Schválenie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie
majetku obce k 31. 12. 2018
21. Schválenie zhotovenia projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu obecného
úradu a riešenie strešného systému budovy OÚ
22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 07112018
23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
24. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Korňa k návrhu rozpočtu na rok 2019
a viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2021
25. Rozpočet obce na rok 2019
26. Rôzne
27. Diskusia
28. Návrh na uznesenie
29. Záver
Štefan Belko, starosta obce, v.r.

