OBEC

BÁTKA

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods.4 písm. a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov
zvolávam
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v B á t k e
na deň 15.decembra 2016 /štvrtok/ o 18,00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Bátke.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie,
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlých zasadnutí
VZN č.1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bátka
6. VZN č.3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka
7. VZN č.4/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
8. VZN č.6/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v obci Bátka
9. VZN č.9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení na rok 2017 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka
10. VZN č.10/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového
odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd
zo žúmp na území obce Bátka
11. Dodatok č.1, k VZN č.38/2014 metodika poskytovania dotácií z rozp.obce.
12. Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017
13. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
14. Rozpočet na rok 2017 – Príjmy, výdavky, výdavky ZŠ, rozpočet celkom
Viacročný rozpočet na roky 2018-2019
15. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2017 a k viacročnému
rozpočtu
16. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Bátka.
17. Vymenovanie riaditeľky Materskej školy – Óvoda Bátka
18. Aktuálne otázky
- udelenie čestného občianstva
- rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu
19. D i s k u s i a
20. Návrh na uznesenie
21. Záver
Peter H e n c z v.r.
Starosta obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné!

