OBEC

BÁTKA

POZVÁNKA
V zmysle § 13 ods.4 písm. a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov
zvolávam
9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v B á t k e
na deň 30.novembra 2015 /pondelok/ o 18,00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Bátke.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie,
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia prijatých uznesení z predošlých zasadnutí
Návrh VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka
6. Návrh VZN č.2/2016 o verejnom poriadku
7. Návrh VZN č.3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka
8. Návrh VZN č.4/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
9. Návrh VZN č.5/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Bátka
10. Návrh VZN č.6/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v obci Bátka
11. Návrh VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Bátka
12. Návrh VZN č.8/2016 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území
obce Bátka
13. Návrh VZN č.9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení na rok 2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka
14. Návrh VZN č.10/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách
z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní
odpadových vôd zo žúmp na území obce Bátka
15. Návrh rozpočtu na rok 2016
16. D i s k u s i a
17. Návrh na uznesenie
18. Záver
Peter H e n c z v.r.
Starosta obce
Zasadnutie obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné!
Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Bátka dňa 27.11.2015

Komentár k jednotlivým bodom programu:
Návrh VZN na rok 2016 v programových bodoch č.5, 6, 8, 9, 10, 12 – v návrhu zmeny nie sú
zapracované.
/podnet na vykonanie zmien vo VZN môže predložiť poslanec/
VZN na rok 2016 v programových bodoch :
č.7, - zápis detí do 1. ročníka ZŠ 26.4.2016
č.11, - nový - podľa zákona č.79/2015 Z.z.
č.13 – nový – dotácia z rozpočtu obce na školstvo v roku 2016 /tabuľky/
č.14 - nový – obecná kanalizácia a ČOV
/podnet na vykonanie zmien vo VZN môže predložiť poslanec/

Materiál k programu OZ je zverejnený na web stránke obce Bátka.

