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                                                                                                            V Rakovej, dňa  2.12.2022 

P o z v á n k a. 
                 V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zák. č. 481/92 Z.z. jej novelizácie  

  a zmien   z v o l á v a m   zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke  

            Obecného úradu Raková dňa: 

 

14. decembra  2022 (v stredu) o 14.00 hod. 
  Program zasadnutia: 

Otvorenie - určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 
        - predkladá: Mgr. Anton Heglas, starosta obce 

2. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie, o plnení uznesení obecného 

zastupiteľstva - predkladajú: Mgr. Anton Heglas, starosta obce, Mgr. Janka Čičová, predn.OcÚ 

3. Návrh VZN Obce Raková o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady- predkladá: Mgr. Anton Heglas, starosta obce                                                                       

4. Návrh VZN Obce Raková o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Obce Raková 

 - predkladá: Mgr. Janka Čičová, predn.OcÚ 

5. Návrh VZN Obce Raková, ktorým sa mení VZN Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní  

sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady v znení neskorších úprav 
- predkladá: Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ 

6. Dotácie Obce Raková na rok 2023- predkladá: Mgr. Anton Heglas, starosta obce 

7. Plán rokovania Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v Raková na rok 2023 
            - predkladá: Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ 

8. Plán činnosti komisii pri OZ na rok 2023 – predkladajú: predsedovia komisii pri OZ 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 
           - predkladá: František Kulla, hlavný kontrolór obce 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra k 30.11.2022 
- predkladá: František Kulla, hlavný kontrolór obce 

11. Hlavné úlohy Obce Raková na rok 2023 – predkladá: Mgr. Anton Heglas, starosta obce  

12. Rôzne 

13. Rozpočty Obce Raková a jej organizácii na roky 2023 – 2025 
- predkladá: Mgr. Anton Heglas, starosta obce 

14. Správa o plnení rozpočtu Obce Raková a jej organizácii k 31.10.2022 a Rozpočtové 

opatrenie č.4/2022- predkladá: Mgr. Anton Heglas, starosta obce 

15. Záver 

 Žiadam všetkých prizvaných, aby sa v uvedenom  termíne a čase zasadnutia zúčastnili. 

            Rokovací materiál zasielame elektronickou poštou.  

 

                                                                                                                              Mgr. Anton Heglas,v.r. 

                                                                                                                                  starosta obce: 
 Na zasadnutie sa pozývajú: 

- poslanci OZ 

- hlav.kontrolór obce 

- predkladatelia správ 

- verejnosť 

SS    TT    AA    RR    OO    SS    TT    AA  
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