Milan Greguš, starosta obce Čakaiovce

PozVÁNKA
V zmysle § 12, ods. 1 tretia veta, zákona SNR č. 369lt99O Zb. zvolávam ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteístva v Čakajovciach, ktoré sa bude konať :

V pondélok dňá

: 1,0.

12. 2018 o17:00 hod.

v zas.adačke obecného úradu

PROGRAM

:

'

1. Otvorenie zasadnutia Oc7.

2. Určenie zapisovatel'a a overovatelbv zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov vol'by starostu a volieb do obecného zastupiteístva a odovzdanie

osvedčenío zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupitelstva.
4.Zloženie síubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie s[ubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteřstva.
6. Vystúpen ie starostu.
7. Schválenie programu ustanovuj úceho zasadnutia.

8. Poverenie poslanca obecného zastupitel'stva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupitelltva.
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, volba ich predsedov a členov.

10. Určenie ptatu starostu
11. Procedurálne veci

rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2O18
- Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k predloženému rozpočtu na rok 2019
- Rozpočet obce Čakajovce na rok 2019
- Plán práce Hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019
- Zmena

- Program odpadového hospodárstva obce Čakajovce 201,6-2O2O

odpredaja obecného pozemku ( p. Bíro a p. Krajanec )
- Schválenie zámeny pozemkov medzi PD Čakajovce - Drážovce a obcou Čakajovce
- Žiadosť o prenájom KD Čakajovce ( p. Kuruc )
- Schválenie

finančnúvýpomoc na činnosť( Pol'. združenie Čakajovce, Obecný futbalový
klub Čakajovce, Klub slovenských turistov - Radošinka )

- Žiadosť o

- Žiadosť o realizáciu

osvetlenia

(

bytový dom č. 203

Zriadenie krízovéhoštábu obce Čakajovce
- Dom smútku - úpravy a opravy
-

)

Jednota dóchodcov Čakajovce a MO Matica slovenská Čakajovce - finančný
príspevok na ukončenie roka "Posedenie pod jedličkou"
- Prenajaté priestory od COOP Jednota - Klub dóchodcov a Klub mladých - ako budeme
- Žiadosť MO

d'alej postupovať - oprava, atd'.
12. Kontrola uznesení z 5. pravidelného zasadnutia, konaného 25,to.2oI8
13. Rózne ( Diskusia

)

14. Návrh na uznesenie

t5.Záver

Milan Greguš
starosta obce
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