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        V Rudníku dňa 25.06.2018 
 

P o z v á n k a 
 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
 z. n. p.  

z v o l á v a m  
 

29. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade 
v Rudníku dňa 

29. júna 2018 o 17.00 h 
                  (piatok) 
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení  

5. Problematika ZŠ s MŠ v Rudníku 

6. Oznámenie o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ s MŠ v Rudníku 

7. Upozornenie prokurátora 

8. Návrh VZN č. 1/2018 o organizácií miestneho referenda 

9. Návrh VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území obce Rudník a financovanie centier voľného času mimo 
sídla obce Rudník 

10. Návrh VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a šk. zariadenia 

11. Správa z auditu účtovnej závierky 

12. Správa HKO o kontrole plnenia uznesení za 1. polrok 2017 

13. Správa HKO z kontroly plnenia výrubu a výberu daní a poplatkov a správa z kontroly evidencie 
majetkových priznaní 

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 2. Polrok 2018 

15. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2018 

16. Spoločný stavebný úrad – Dodatok č. 9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

17. Stanovenie počtu volebných okrskov, počtu poslancov a úväzku starostu obce na nové volebné 
obdobie 2018-2022 

18. Projektová dokumentácia - IBV 

19. Stavebný dozor - IBV 

20. Interpelácie poslancov  

21. Rôzne 

22. Diskusia k bodom programu 

23. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

24. Záver 

Vladimír Kišdu čák, v.r. 
starosta obce Rudník 

 


