János Restár, Ing.
Starosta obce Vlčany
Farkasd Község polgármestere
Vlčany, 07.12.2018
Farkasd, 2018.12.07.

Pozvánka - Meghívó

V súlade s ust. § 12 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a v súlade so Štatútom obce Vlčany zvolávam 2. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva vo Vlčanoch, ktoré sa uskutoční dňa
12. decembra 2018 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu vo Vlčanoch.

A Szlovák Nemzeti Tanács 369/90-es számú törvényének és községünk alapszabályának
értelmében ezennel meghívom Önt Farkasd Község Önkormányzatának 2. ülésére, amelyre
2018. december 12- én, 17.00 órai
kezdettel kerül sor a községi hivatal üléstermében.

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
Az ülés megnyitása
2. Správa návrhovej a mandátovej komisie
A javasló és mandátumvizsgáló bizottság beszámolója
3. Schválenie programu rokovania 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
A 2. képviselő testületi ülés programjának elfogadása
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A jegyzőkönyv hitelesítőinek jóváhagyása és a jegyzőkönyvvezető kinevezése
5. Kontrola uznesení z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Az alakuló ülésén elfogadott határozatok végrehajtásának ellenőrzése
6. Návrh členov do komisie finančnej, bytovej a správy obecného majetku
A pénzügyi bizottság tagjainak megválasztása
7. Návrh členov do komisie návrhovej a mandátovej
A javasló és mandátumvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása
8. Návrh uznesenia o harmonograme zasadnutí OZ vo Vlčanoch na rok 2019
A képviselő testületek ütemtervének meghatározása a 2019 évre
9. Návrh VZN obce Vlčany o dani z nehnuteľností na rok 2019
Javaslat - ÁER – ingatlanadó a 2019 évre
10. Návrh VZN obce Vlčany o miestnych daniach na rok 2019
Javaslat - ÁÉR a helyi adókról a 2019 évre
11. Návrh VZN obce Vlčany o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2019
Javaslat - ÁÉR a helyi háztartási és az apró építési hulladék illetéke a 2019 évre
12. Štefan Morvai a manž. Renáta – schválenie Dodatku č. 1 ku KZ č. 4/2018, oprava
uznesenia č. 563/ 2018/35 z 35. zasadnutia OZ
Szerződés kiegészítés jóváhagyása és a 563/2018/35 számú határozat javítása
13. Csaba Pál a manž. Kristína – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Pál Csaba és Krisztina telekvásárlási kérvénye
14. Teodor Seres – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Seres Teodor telekvásárlási kérvénye
15. Schválenie zámeru zámeny nehnuteľností pre Jána Szórádiho ml.,
Ingatlanok cseréje ifj. Szórádi Jánosnak– szándék jóváhagyása

16. Žiadosť Kataríny Vargovej o zníženie alebo odpustenie príspevku spojených s činnosťou
ŠK detí
Varga Katalin kérvénye
17. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ vo Vlčanoch
Az Iskolatanács tagjainak megválasztása
18. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ s VJM vo Vlčanoch
Az Iskolatanács tagjainak megválasztása
19. Výročná správa Rady školy pri ZŠ s MŠ s VJM vo Vlčanoch za rok 2018
A Farkasdi Alapiskola mellet működő iskolatanács éves beszámolója
20. Výročná správa Rady školy pri ZŠ s MŠ vo Vlčanoch za rok 2018
A Farkasdi Alapiskola mellet működő iskolatanács éves beszámolója
21. Správa hlavnej kontrolórky obce
Farkasd Község főellenőr asszonyának beszámolója
- Správa o výsledku FK č. 6/2018
- Správa o výsledku FK č. 7/2018
- Stanovisko k žiadosti
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019
22. Info starostu
Polgármester beszámolója
23. Diskusia
Diszkusszió
24. Záver
Befejezés

Ing. János Restár v.r.
starosta obce

