Obec Petrovce – Obecný úrad Petrovce, okr. Vranov nad Topľou
Petrovce 09.03..2015
Číslo: 22/4-1/2015
Pozvánka
V zmysle ustanovenia § 13 ods.4, písmena a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a doplnení Vás pozývam na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa
uskutoční dňa
13.03.2015 / piatok / o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu rokovania.
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Vykonanie poučenia poslancov OZ o povinnosti mlčanlivosti podľa § 22 ods. 3 zákona
č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Prejednanie a schválenie doplnenia komisii pri OZ o členov komisii navrhovaných predsedami komisii,
stanovenie základného systému práce jednotlivých komisii a termínu vykonania poučenia
o povinnosti mlčanlivosti podľa § 22 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Informácia o stave a vykonaných krokoch k zabezpečeniu udržania prevádzky Základnej školy
po 1. septembri 2015, v súlade s ustanovením § 29 ods.5 Zákona č.464/2013.
8. Prejednanie pripravených návrhov vecných úloh na rok 2015, rozpracovanie
a konkretizovanie jednotlivých akcii, termínov, materiálneho - technického a personálneho
zabezpečenia.
9. Stanovenie termínu voľby Hlavného kontrolóra obce.
10. Prejednanie súčasného stavu a prijatie zásad kopania hrobových miest.
11. Informácia starostu obce o:
● priebehu výstavby kanalizácie a čističky odpadových vôd;
● vykonaných personálnych zmenách v MŠ;
● udelení „Pamätnej medaily k 70. výročiu SNP a ukončenia druhej svetovej vojny;
● vytvorení pracovných miest podľa zákona č. 5/2004 Z. z. zo zdrojov Európ. soc. fondu a rozp. SR;
● stave prípravy spoločnej výsadby zemiakov;
● príprave a priebehu MDŽ v obci;
● podpise zmlúv na dodavku médií ( plyn a elektrina );
● technickom stave vozidla AVIA 20 furgon s návrhom opatrení;
● stave vyúčtovania nákladov podnájomníkom v bytovom dome a zabezpečení správcu BD.
12. Žiadosti.
13. Diskusia.
14. Rôzne.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.
Vzhľadom na závažnosť prerokovávanej problematiky účasť poslancov je nutná.

Ing. Miroslav BOBRIK
starosta obce

