Starosta obce
Kamenec pod Vtáčnikom
P O Z V Á N K A
V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení
zvolávam
na deň 15.12.2014 (t. j. pondelok) o 16.00 hod.
do miestnosti Spoločenský dom, Ulica na Pažite, Kamenec pod Vtáčnikom,
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktoré Vás týmto pozývam.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb zo dňa 15. novembra 2014
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
5. Príhovor novozvoleného starostu obce
6. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie a vedenie zasadnutí
obecného zastupiteľstva
8. Vymenovanie zástupcu starostu obce a určenie okruhu úkonov a činnosti, ktoré
vykonáva zástupca starostu obce v prípade neprítomnosti starostu obce a
delegovanie niektorých právomocí na zamestnancov obce Kamenec pod Vtáčnikom
9. Voľba komisií pri obecnom zastupiteľstve, ako aj voľba ich predsedov
10. Schválenie platu starostu obce a zástupcu starostu obce, ako aj odmien členov
obecného zastupiteľstva vrátane zásad ich odmeňovania
11. Kontrola plnenia uznesení č. 27-42/2014
12. Správa starostu obce o činnosti
13. Schválenie VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti
14. Schválenie VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2015
16. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015-2017
17. Rozpočet obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2014, oprávnenie k zmene medzi
položkami
18. Rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu č. 6/2014
19. Spojená výročná správa za konsolidovaný celok obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok
2013
20. Prerokovanie návrhov zmlúv so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
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a zmluva o podmienkach vzájomnej spolupráce pri realizácii investičnej akcie
Kanalizácia a ČOV
21. Schválenie mimoriadnej odmeny poslancom OcZ v Kamenci pod Vtáčnikom za
volebné obdobie 2010-2014
22. Určenie členov Rady školy za zriaďovateľa na volebné obdobie 2014-2018
23. Diskusné príspevky občanov a poslancov
24. Záver
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