
 
Ing. Tatiana Čontofalská 
Starostka obce Predajná                            
                                                                                                                            V Predajnej  dňa   5.12.2018 
                                                               P O Z V Á N K A 
 
 
  Starostka obce Predajná Ing. Tatiana Čontofalská  podľa ustanovenia § 12 ods. 1 / zák. č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
obce Predajná , ktoré sa bude konať 10. decembra 2018  /pondelok/ o 16.30 hod. v budove Spoločenského 
domu , ul. Podhrádok č.s. 348 na poschodí. 
 
Prezentácia novozvolených poslancov: od 16.00 do 16.30 hod.  
 
Návrh programu rokovania 
 
1./  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2./  Určenie zapisovateľa 
3./ Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 10.11.2018, odovzdanie osvedčení  
     o zvolení novozvolenej starostke obce a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva – predseda miestnej  
      volebnej komisie  
4./ Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  ustanovujúceho zasadnutia 
5./ Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 
6./ Vystúpenie novozvolenej starostky obce 
7./ Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice  
8./ Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie 
9./ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostky obce 
10./ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 3  
        Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
11./ Zriadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve , voľba ich predsedov a určenie členov komisií: 
      a/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcie starostu obce / čl. 7 ods.5 zák. č. 357/2004/ 
      b/ Komisia na prešetrovanie sťažností obce v zmysle smernice obce 
      c/ Komisia finančná 
      d/ Komisia na ochranu verejného poriadku 
      e/ Komisia životného prostredia a výstavby 
      f/ Komisia kultúrno školská 
      g/ Komisia športová 
      h/ Komisia sociálno-zdravotná 
12./ Určenie platu starostu obce 
13./ Návrh na sobášiacich v zmysle § 4 ods. 1 zák. č. 36/20005 
14./ Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Predajnej / § 28 zák. č. 596/2003/ 
15./ Schválenie VZN č. 8/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  
       odpady 
16./ Rôzne 
17./ Záver 
  
 
 
                                                                                                                         Ing. Tatiana Čontofalská  
                                                                                                                                 starostka obce v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


