
     Pozvánka  

 

 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa bude konať  

 

                                v stredu 14.12.2022 o 18.oo hod. v zasadačke obecného úradu.  

Program zasadnutia:   

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu   

5. Zmena rozpočtu v roku 2022  

6. Návrh VZN č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

7. Návrh VZN č. 2/2022 o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so  

   štúdiom na základnej umeleckej škole  

8. Návrh VZN č. 3/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

    na činnosť školského klubu detí 

9. Návrh VZN č. 4/2022 o ostatných  poplatkoch  za  vykonané úkony  

10. Návrh VZN č. 5/2022 o financovaní  základnej umeleckej  školy,  materskej školy,  

      školského  klubu  a  školskej  jedálne  na  území  obce  Sekule 

11. Návrh VZN č. 6/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú    

      úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

12. Návrh VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady     

      a drobné stavebné odpady na území obce Sekule 

13. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

14. Schválenie výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie Územného plánu obce  

      Sekule 

15. Zverenie majetku do správy Základnej školy 

16. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi 

17. Schválenie uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve     

      obce – p.č. 2/1, 247, 249/2, 261/3, 261/41 a 46-49 v prospech oprávneného Západoslo-  

       venská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava 

18. Správa nezávislého audítora z uskutočneného auditu  účtovnej závierky 31.12.2021 a     

      Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 

19. Zrušenie VZN č. 2/2021 o podmienkach držania psov 

20. Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o prevode vlastníctva k nebytovému  

      priestoru s firmou ATOPS  Development, s. r. o. 

21. Rôzne 

22. Diskusia 

23. Záver 

 

                                                                      Mgr. Adrian Krajčír 

                                                                          starosta obce 


