St ar ost a ob c e

Ip e ľ ský Sokol e c
Ipeľský Sokolec, 7. 12. 2018

P ozvá n ka
V zmysle § 12 ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Ipeľský Sokolec,
z v o l á v a m riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ipeľskom Sokolci, ktoré sa
bude konať

dňa 14. decembra 2018 /piatok / o 18.00 hodine
v budove obecného úradu s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Návrh VZN o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021
Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Návrh na určenie cenníka požičovného

10. Návrh na navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie ZŠ s MŠ VJM
Ip.Sokolec

11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
Dávam do pozornosti poslancom, pokiaľ budú mať návrh na doplnenie programu, aby
materiál určený na rokovanie obecného zastupiteľstva bol vopred vypracovaný vecne tak, aby
umožnil prijať podľa povahy veci uznesenie Obecného zastupiteľstva, obsahujúce najmä názov
materiálu, návrh na uznesenie a dôvodovú správu. Spracovateľ materiálu zodpovedá v zmysle
III., bod 3 a 4. rokovacieho poriadku za to, že obsah návrhu na uznesenie a znenie musí byť
vypracované v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
Podľa § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
/ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“/ návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje
na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Vaša účasť na zasadnutí je nutná!
Zástupkyňa starostu obce
Ing. Gaspariková Agáta
Vyvesené dňa: 7. 12. .2018

