
Ing. Peter Pethö, starosta obce Malatíny 

                        č.j. 340/2018                                                                 Malatíny  06.12.2018.          

POZVÁNKA 
     Starosta obce Malatíny podľa § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov                                 

z v o l á v a 

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malatíny, ktoré sa bude konať 

10. decembra 2018 (streda) o 17:30 hod. 

v kultúrnom dome Malatíny 

Program : 
1. Štátna hymna 
2. Otvorenie 

Vykoná :  starosta obce 
3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Malatíny a odovzdanie osvedčení o 

zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva 
     Vykoná : predseda miestnej volebnej komisie 

o Zloženie sľubu starostu obce do rúk odstupujúceho starostu obce, prevzatie insígnií 
a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce  

o Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Malatíny do rúk 
novozvolenému starostovi obce 

o  Vystúpenie odstupujúceho starostu obce 
o Vystúpenie novozvoleného starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
Vykoná :  starosta obce 

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie komisií 

obce – voľba predsedov a členov komisií, návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcie starostu obce - voľba  predsedu a členov komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce 

7. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch 
podľa § 12  ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

8. Voľba zástupcu starostu obce. 
9. Zriadenie dočasnej – inventarizačnej komisie- na vykonanie inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 a voľba predsedu a členov komisie. 
10. Určenie platu starostu 
11. Diskusia  
12. Záver 

Účasť všetkých poslancov - doterajších i novozvolených - je nevyhnutná. 

                                                                                                  Ing. Peter Pethö  - starosta obce 



                 

 


