OBEC ZÁHRADNÉ
Tulčícka 271/2, 082 16 Z Á H R A D N É

Starosta obce
POZVÁNKA
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
v zmysle § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

zvolávam
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Záhradné.
Zasadnutie sa uskutoční dňa

15.12.2010

o 18,00 hod. v budove MKS - OcÚ.

PROGRAM USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
9. Voľba pracovných komisií: mandátová, návrhová, volebná.
10. Poverenie zástupcu starostu.
11. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do
komisií, voľba predsedov komisií.
12. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
13. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
14. Diskusia.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.

Ing. Anton Gašpár
starosta obce
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Vec : OZNÁMENIE NÁVRHU PROGRAMU ROKOVANIA
USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA OBCE ZÁHRADNÉ
PROGRAM ZASADNUTIA :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
9. Voľba pracovných komisií: mandátová, návrhová, volebná.
10. Poverenie zástupcu starostu.
11. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do
komisií, voľba predsedov komisií.
12. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
13. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
14. Diskusia.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Záhradné sa uskutoční dňa
15.12.2010 o 18,00 hodine v budove MKS.
Ing. Anton Gašpár
starosta obce
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