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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. decembra 2022 (t. j. štvrtok)  o 17,00 hod., do Spoločenského domu, Na Pažite 479/5, 

  Kamenec pod Vtáčnikom   

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva,  na ktoré Vás týmto pozývam. 

 
Program zasadnutia je nasledovný: 

1. Otvorenie  

2. Kontrola plnenia uznesení č. 282-286/2022 a 1-8/2022 

3. Správa starostu obce o činnosti 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2023  

6. Rozpočet obce na rok 2023 

7. VZN 2/2022  o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 

a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach 

8. VZN 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9. VZN 4/2022 o dani z nehnuteľností 

10. Schválenie zmluvy na opravu a zateplenie strechy budovy TJ Tatran Kamenec 

11. Rozpočtové opatrenie č. 9/2022 

12. Poverenie starostu obce vykonávať zmeny v rozpočte 

13. Schválenie dodatkov k nájomným zmluvám bytov vo vlastníctve obce  

14. Komisie obecného zastupiteľstva 

15. Delegovanie  zástupcov obce do Rady školy pri Základnej škole Kamenec pod Vtáčnikom 

a Rady školy pri Materskej škole Kamenec pod Vtáčnikom 

16. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

17. Koncepcia kultúrnych a športových podujatí obce na rok 2023 

18. Diskusné príspevky poslancov a občanov 

19. Rôzne 

20. Záver   

 

 Účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva je podľa § 25 ods. 1 písmena b) zákona SNR č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení povinná. 

 Ak sa zasadnutia z vážnych dôvodov nebudete môcť zúčastniť, je potrebné sa vopred 

ospravedlniť u starostu obce. 

 

 Ing. Dušan Ďuriš 

 starosta obce 
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