STAROSTA OBCE BEŽOVCE
POZVÁNKA
V zmysle § 13, ods. 2, písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj
rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:
dňa 07.12.2018 /piatok/ o 15,00 hod.
v zasadačke Obecného úradu Bežovce
s týmto programom:
Návrh programu:
l. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f) Vystúpenie starostu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2 a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. 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.
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
6. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1
zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine.
7. Schválenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce z dôvodu skončenia
funkčného obdobia.
8. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obce Bežovce pre nové funkčné obdobie r. 20192022.
9. Schválenie náležitostí nájomnej zmluvy na prenájom hrobového miesta v obci Bežovce.
10.Predloženie výsledku z kontroly č. 4/2018 a č. 5/2018 z vykonanej inventarizácie za OcÚ
a v ZŠ s MŠ Bežovce.
11.Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 13/2018 zo dňa
28.09.2018 na vedomie OZ – dotácie obci a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové oparenie
č. 14/2018 zo dňa 31.10.2018 – na vedomie dotácie obci. Rozpočtové opatrenie
č. 15/ 30.11.2018 na vedomie OZ čerpanie dotácií obce a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové
opatrenie č. 16/2018 zo dňa 07.12.2018 na schválenie OZ.
12.Schválenie návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2021 a predloženie odborného
stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2021 hlavnou kontrolórkou obce.

13.List audítora Obecnému zastupiteľstvu týkajúci sa auditu za rok 2017.
14.Určenie platu starostu.
15.Záver.
V Bežovciach, dňa 30.11.2018
MVDr. Luděk Hamšík
starosta obce

