
OBEC ŽABOKREKY NAD NITROU 
____________________________________________________________________________ 

 

č.j. 25/2019                                                                    Žabokreky nad Nitrou 

                                                                                       dňa  14.01.2019   

                                                   P O Z V Á N K A 
 

     V súlade s §13 ods.4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov                                                                                

                                                           z v o l á v a m 

               zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, 
 

ktoré  sa  uskutoční   vo  štvrtok  17. januára 2019  o 16.00 hodine v budove obecného 

úradu  s nasledovným programom. 

 

Návrh programu: 
  1/ Otvorenie       

  2/ Návrh zapisovateľa, návrh na návrhovú komisiu, návrh na overovateľov zápisnice 

  3/ Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva 

  4/ Kontrola uznesení 

  5/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  dodržiavania zákona č. 357/2015                    

o  finančnej  kontrole  a  vnútornom audite  za 1. polrok 2018 v  Základnej škole 

s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou 

 6/ Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly zverejňovania  a  poskytovania informácií 

v Základnej škole s materskou školou v  Žabokrekoch nad Nitrou v zmysle zákona             

č. 211/2000 o  slobodnom prístupe  k  informáciám za 1. polrok 2018 

 7/ Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly stavu a vývoja dlhu Obce Žabokreky     

nad Nitrou.  

 8/ Správa o kontrolnej činnosti  hlavnej  kontrolórky  obce  za  rok  2018 

 9/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 
10/ Návrh členov jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve 

11/ Nájomné zmluvy na rok 2019 

12/ Žiadosť o prenájom pozemku parc.č. 1256/1– návrh zámeru prenájmu  

13/ Žiadosť o predaj pozemku parc.č. ................-  návrh zámeru predaja 

14/ Žiadosť o vydanie  súhlasného stanoviska na vecné bremeno v prospech Zs. Energetika- 

      distribučná, a.s. 

15/ Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v priestoroch zdravotného strediska 

16/ Žiadosť o prenájom priestorov – hudobná skupina 

17/ Dotácie  z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2019 

18/ Program odpadového hospodárstva 

19/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018 

20/  Rôzne 

21/  Interpelácie poslancov 

22/  Diskusia 

23/  Návrh uznesení 

24/  Záver     

 

                                                                                                         Cyril Cabadaj  

                                                                                  starosta obce   


