
 
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  15.06.2018  /piatok/  o 16,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                      - Schválenie programu rokovania 

                      - Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

                  2. Kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva z posledného zasadnutia 

                      OZ. 

                  3. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 zo dňa 

                      28.02.2018, Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 zo dňa  31.03.2018, Rozpočtové 

                      opatrenie č. 4/2018 zo dňa 31.03.2018, Rozpočtové opatrenie  č. 5/2018 zo 

                      dňa 30.4.2018 na vedomie OZ – dotácie obci a ZŠ s MŠ Bežovce, RO č. 6/2018 

                      zo  dňa 31.05.2018 – na vedomie OZ – dotácie obci a ZŠ s MŠ Bežovce, RO č. 

                      7/2018 zo dňa 15.06.2018 – na schválenie OZ.  

                  4. Predloženie stanoviska k návrhu záverečného účtu hlavnej kontrolórky a zároveň 

                      predloženie návrhu záverečného účtu za rok 2017 starostom obce. 

                  5. Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 1/2018 a 2/2018. 

                  6. Predloženie Štatútu obce Bežovce na schválenie po zmene zákonov.                

                  7. Predloženie Rokovacieho poriadku na schválenie po zmene zákona o obecnom 

                      zriadení. 

                  8. Schválenie rozsahu výkonu starostu obce Bežovce pre nové volebné obdobie roky 

                      2018-2022 a určenie počtu poslancov obce Bežovce v novom volebnom období 

                      rok 2018-2022. 

                  9. Prerokovanie zámeru prenájmu majetku (nebytových priestorov obce) podľa 

                      osobitného zreteľa a schválenie samotného prenájmu z dôvodu zmeny majiteľa 

                      lekárne.  

                10. Prerokovanie a schválenie aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb 

                      obce Bežovce na roky 2018-2023. 

                11. Prerokovanie a  schválenia čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu 

                      pre projekty Kanalizácia obce Bežovce, Rekonštrukcia miestnej komunikácie, 

                      Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v obci  Bežovce a Predchádzanie vzniku 

                      BRKO. 

                12. Rôzne                    

                13. Záver                                 

V Bežovciach, dňa  08.06.2018 

 

                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                     starosta obce   



 


