
                   

                Ing. Bób János                        Starosta obce Zemné 

                            Obecný úrad Zemné                                                                       Hlavná 268                                                                                                                                                 

tel.                       tel : 035/6476  101                                                                fax:  035/6476 101   

 
Pozvánka 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení § 12 ods. 1 a 

 v znení neskorších predpisov 

zvolávam 

6. zasadnutie  obecného zastupiteľstva v Zemnom 

na deň 16. augusta 2019 (piatok) so začiatkom o 17.00 hod  

 v Dome Károlyi v Zemnom   

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 

2. Vymenovanie zapisovateľa, určenie overovateľov a členov návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení 

4. Vystúpenie občanov 

5. a) Konsolidovaná výročná správa obce Zemné za rok 2018 

b) Správa audítora za rok 2018 

6. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2019 

a) Finančné a programové hospodárenie za I. polrok 2019, rozpočtové opatrenie 

k 30.06.2019 

b) Monitorovacia správa za rok 2019 k 30.06.2019  

c) Rozpočtové opatrenie k 20.08.2019 

7. Správa hlavného kontrolóra 

a)  Správa z kontroly - Kontrola finančných operácií obce Zemné za prvý polrok 2019 

b)  Správa z kontroly - Kontrola dodržiavania „Zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Zemné“ 

c)  Správa z kontroly - Kontrola poskytnutých dotácií za 2. polrok 2018 

d)  Správa z kontroly - Kontrola súladu počtu zamestnancov obecného úradu podľa 

organizačného poriadku a vyčlenenými finančnými prostriedkami v programe 1, 

podprograme 1.1 a oddieloch 610 až 630. 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné na II. polrok 2019  

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky 

úhrady v školskej jedálni 

10. Zámer výmeny pozemkov 

11. Prevádzkovanie budov v majetku obce 

12. Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry k MRK 

13. Hydromelioračné odvodňovacie kanále v obci 

14. Výstavba tribúny na futbalovom ihrisku 

15. Správa OcP za I. polrok 2019  

16. Žiadosti  

17. Interpelácie 

18. Rôzne  

19. Záver 

 

Podklady na rokovanie nájdete na web stránke obce Zemné – Úradná tabuľa – Dokumenty na 

pripomienkovanie. 

 
Ing. János Bób  

  starosta obce 



 

           Bób János, mérnök                 Szímő község polgármestere 

                   Községi Hivatal Szímő                                                                        Hlavná 268                                                                                                                                                 

tel.              tel: 035/6476  101                                                                           fax:  035/6476 101   

 

 
Meghívó 

A SZNT 369/1990 a községi rendelkezés törvényének 12.§ 1. bek. 

és  annak teljes változatai értelmében 

meghívom 

Önt a képviselő testület  

6. ülésére, amelyet 2019. augusztus 16-án (pénteken),    

17.00 órai kezdettel tartunk  

a Károlyi Házban  

 

Napirendi pontok: 

 

1. Megnyitó, programpontok elfogadása 

2. Jegyzőkönyvvezető kinevezése, jegyzőkönyv hitelesítők és javasló bizottság 

megválasztása 

3. Határozatok ellenőrzése 

4. Lakosok felszólalása 

5. a) Szímő község konszolidált éves jelentése a 2018 -as évre 

b) Könyvvizsgálói jelentés a 2018-as évre 

6. Költségvetés teljesítése 2019 I. félévéhez 

a) Pénzügyi és programszintű gazdálkodás 2019 I. félévéhez, költségvetési intézkedés 

2019.06.30-hoz 

b) 2019-es évi programszintű költségvetés ellenőrzése 2019.06.30-hoz      

c) Költségvetési intézkedés 2019.08.20-hoz 

7. Főellenőr jelentése 

a) Szímő község pénzügyi műveleteinek ellenőrzése 2019 I. félévére 

b) Szímő község pénzügyi gazdálkodási elvének ellenőrzése 

c) 2018 II. félévére kapott támogatások ellenőrzése 

d) A hivatali alkalmazottak számának, valamint a pénzügyi eszközöknek ellenőrzése a 

működési szabályzat alapján 

8. A főellenőr munkatervének ismertetése 2019 II. félévére 

9. A gyermek óvodai tartózkodására, az iskolai klub működtetésére, valamint a z iskola 

étkezde általános költségeire vonatkozó 1/2019 sz. általános érvényű rendelet 

10. Földterület cseréje  

11. A község tulajdonában levő épületek üzemeltetése 

12. Infrastruktúra kiépítése a helyi roma közösség felé 

13. Hidromeliorációs elvezető árkok  

14.  Lelátó építése a helyi futballpályán 

15. Községi rendőr beszámolója 2019 I. félévéről 

16. Kérvények 

17. Interpellációk 

18. Egyéb 

19. Zárás 

 

Az önkormányzati gyűlés anyagait megtalálják a község web oldalán. 

 

 

 

Bób János  

polgármester 

  
 


	Ing. Bób János                        Starosta obce Zemné
	Obecný úrad Zemné                                                                       Hlavná 268                                                                                                                             ...
	Pozvánka
	V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.
	o obecnom zriadení § 12 ods. 1 a
	v znení neskorších predpisov

	Községi Hivatal Szímő                                                                        Hlavná 268                                                                                                                                 ...
	Meghívó
	A SZNT 369/1990 a községi rendelkezés törvényének 12.§ 1. bek.
	és  annak teljes változatai értelmében



