OBEC SELEC
Obecný úrad v Selci, 913 36 Selec 73
V Selci, 04.12.2020

Vec: POZVÁNKA
Pozývam Vás na rokovanie Obecného zastupiteľstva, ktoré zvolávam v zmysle § 13 ods. 4 písm.
a) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov na 11. decembra 2020 (piatok).
Rokovanie sa uskutoční o 18.00 hod. v zasadačke dobrovoľného hasičského zboru (vchod z predu) .

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Overenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní obecného zastupiteľstva
3. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021
4. Návrh rozpočtu Obce Selec a Základnej školy s materskou školou Selec na roky 2021-2023
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2023 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2021

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2021
7. Zmena rozpočtu Obce Selec a Základnej školy s materskou školou Selec
8. Výsledky hospodárenia Obce Selec a Základnej školy s MŠ Selec za 3. štvrťrok 2020
9. Správa nezávislého audítora z overovania individuálnej účtovej závierky
10. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a Dodatok správy
nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe.

11. Návrh - všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobným
stavebnými odpadmi na území obce Selec

12. Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

13. Dodatok č.5 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec
14. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Selec
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15. Zabezpečenie inventarizácie ku dňu 31.12.2020, vytvorenie inventarizačných komisií
16. Mandátna zmluva
17. Komisia na ochranu verejného záujmu
18. Rôzne
19. Záver

MVDr. Stanislav Svatik
starosta Obce Selec
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