Obec Gemerská Poloma
Č. j. OZ 01/2022
Gemerskej Polome, dňa 21.11.2022

Pozvánka
V zmysle § 12 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

zvolávam
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

28.11.2022 (pondelok) so začiatkom o 16,30 hod.
v sále Obecného úradu Gemerská Poloma, Námestie SNP 211/8, s nasledovným navrhovaným
programom:

I. Časť
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
novozvoleným starostom
5. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
6. Zloženie sľubu poslancov a náhradníka novozvoleného zastupiteľstva
II. Časť
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva a overovateľov
zápisnice
8. Voľba návrhovej komisie
9. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov
10. Zriadenia komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
11. Delegovanie členov rady materskej a základnej školy
12. Zriadenie 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 a
voľba jej členov
13. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
14. Poverenie zastupovaním starostu obce - informatívna správa
15. Určenie platu starostu obce
16. Prerokovanie požiadaviek občanov obce

17. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
18. Schválenie piatej úpravy rozpočtu obce na rok 2022
19. Schválenie VZN č. 1/2022 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách a o poplatku za
vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie na území obce Gemerská Poloma
20. Schválenie predaja, zámeny a prenájmu nehnuteľného majetku obce
21. Rôzne
22. Interpelácie poslancov
23. Návrh na uznesenie
24. Záver zasadnutia

Žiadam všetkých poslancov a pozvaných o účasť.

Mgr. Lillian Bronďošová v. r.
starostka obce

