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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  schvaľuje  

 

Program rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2022 podľa navrhovaného 

programu zverejneného v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli obce a na webovom 

sídle obce. 
 
 

Návrh programu: 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia. 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi. 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu.  

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení 

o voľbe. 

f) Vystúpenie novozvoleného starostu.       

2. Schválenie návrhovej komisie.    

3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

4. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených zákonom  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

6. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4 

ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine.  

7. Voľba členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

8. Odvolanie a voľba členov Dozornej rady spol. Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. 

9. Odvolanie a delegovanie členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Poproč. 

10. Určenie náplne práce komisií, voľba ich predsedov a členov. 

11. Informácia starostky obce o poverení poslanca OZ zastupovaním starostu obce v súlade s § 

13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

12. Návrh na určenie platu novozvolenému starostovi.  

13. Diskusia.     

14. Záver.  

 


