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Č.sp.: 34/2020       V Rudníku dňa 07.04.2020 
 

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  
 

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v triede bývalej ZŠ v Rudníku 
(Rudník 205)  dňa 

14. apríla 2020 o 18.00 h 
                  (utorok) 
 
 
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie návrhovej komisie 

5. Voľba Hlavného kontrolóra obce Rudník 

6. Poverenie starostky obce na výkon funkcie zástupcu starostky obce v súlade s ustanovením § 13b ods. 1 
zákona o obecnom zriadení 

7. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so 
znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

8. Voľba predsedu komisie kultúry a športu 

9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

10. Návrh VZN č. 1/2020 o financovaní materskej školy a školského zariadenia zriadených obcou 

11. Rôzne 

12. Schválené uznesenia - rekapitulácia 

13. Záver 

 
Pozvaní: Petra Bodnárová – referentka 
  Ing. Jana Helfenová – ekonómka 
  Viera Oravcová – ekonómka 
  Mgr. MVDr. Anna Jenčová – kandidát na HKO Rudník 
  Ing. Milada Jurková – kandidát na HKO Rudník 
  JUDr. Svetlana Pavlíková – kandidát na HKO Rudník 
  Ladislav Tresa – kandidát na HKO Rudník 

 

 
 
 
U p o z o r n e n i e: 

Pri vstupe do rokovacej miestnosti je každý povinný pretrieť si ruky dezinfekčným 
prostriedkom a zároveň je každý povinný mať prekryté dýchacie cesty rúškom, šálom alebo 
iným vhodným spôsobom. 

V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 
23.03.2020 je prítomnosť verejnosti na tomto zasadnutí vylúčená! 

 
Ing. Oľga Kormošová, v.r. 

starostka obce  


