Obec Dolný Lieskov, Dolný Lieskov 193, 018 21 Dolný Lieskov,
Tel. fax: 042 / 435 32 68, email: oulieskov1@playmax.sk

OZNAM
V súlade s § 5 ods. 6) Zákona č. 211/2000 Z. z. zákon o slobodnom prístupe k informáciám
v náväznosti na § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov
o z n a m u j e m e, že
dňa 29. januára 2014 0 1600 hod. (v stredu) sa v zasadačke obecného úradu Dolný Lieskov
uskutoční r i a d n e zasadnutie obecného zastupiteľstva
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Informácia o zániku mandátu poslanca z dôvodu jeho nečinnosti
4. Informácia
- o uprázdnenom mandáte poslanca OZ za volebný obvod č.1 Dolný Lieskov
- o nástupe náhradníka na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva vo
volebnom obvode č. 1 Dolný Lieskov,
5. Voľba mandátovej komisie
6. Správa mandátovej komisie
7. Sľub nového poslanca obecného zastupiteľstva na uprázdnený mandát
8. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
9. Informácia o Správe nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia obce
za r. 2012
10. Predloženie zmeny rozpočtu obce na r. 2014 z dôvodu oznámenia výšky finančných
prostriedkov na úseku výkonu štátnej správy
11 . Zrušenie uzn. č. 63/2013 z 11.12.2013 týkajúce sa schválenia termínovníka zasadnutí OZ
v r. 2014 a návrh nového termínovníka zasadnutí OZ na r. 2014
12. Návrh na pozastavenie prevádzkovania miestnej knižnice v m.č. Dolný Lieskov, z dôvodu
nezáujmu čitateľov
13. Rôzne:
a) návrh nového zodpovedného občana za správu miestneho viacúčelového ihriska
v Dolnom Lieskove
b) informácia o nadchádzajúcich voľbách „Prezidenta SR“, ktoré sa uskutočnia
15. marca 2013 a Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia voľby
prezidenta SR na podmienky Obce Dolný Lieskov
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
Dolný Lieskov, 23.1.2014
Ing. Jozef Kardoš
Starosta obce v.r.

