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Starosta obce Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé č. 90, 067 12 Koškovce 
  
  
Sp. zn. : OcÚ-ZD- 338/2022                                                                       V Zbudskom Dlhom, dňa 24.06.2022 
 

   
    
 

P o z v á n k a 
  
 V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
  

z v o l á v a m  
 zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé, 

  
ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2022 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu. 
  
s týmto navrhovaným programom: 
  
      P r o g r a m          Predkladá : starosta obce       
  
1. Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  
b) Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
c) Určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
       (trvalé úlohy, úlohy v plnení, splnené úlohy) 

a) Uznesenia – trvalé úlohy 
b) Uznesenia – úlohy v plnení 
c) Uznesenia – splnené úlohy 

3. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30.06.2022 v členení podľa § 10 ods. 3 
zákona č. 583/2004 Z.z. (rozpočtová klasifikácia) 
a) Rozpočet bežných príjmov 
b) Rozpočet bežných výdavkov 
c) Kapitálový rozpočet 
d) Rozpočet finančných operácií 

4. Rozpočet obce – stav 
a) Finančné vzťahy štátu k obci (podielové dane) 
b) Hospodárenie obce – informácia 
c) Vývoj dlhu a splátok obce k 30.06.2022 – informácia 

5. Základné prehľady a informácie – chod obce 
a) Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach ku dňu 30.06.2022 – informácia 
b) Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad ku dňu 

30.06.2022 – informácia 
c) Stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných službách s tým spojených ku 

dňu 30.06.2022 – informácia 
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d) Stav nedoplatkov a preplatkov na ostatných poplatkoch (správne poplatky, priestupky 
a správne delikty, z rozhodnutí a opatrení obce a iné) ku dňu 30.06.2022– informácia 

e) Stav zmluvných pohľadávok obce ku dňu 30.06.2022 - informácia 
6. Správa z finančnej kontroly č. 3/2022 a 4/2022 - informácia 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zbudské Dlhé na 2. polrok 

2022 – predloženie na schválenie  
8. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Zbudské Dlhé za rok 2021 - 

informácia 
9. Návrh záverečného účtu Obce Zbudské Dlhé za rok 2021 – predloženie na schválenie 
10. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Zbudské Dlhé pre voľby poslancov do 

obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026 – predloženie na schválenie 
11.  Návrh na počet poslancov Obce Zbudské Dlhé na volebné obdobie r. 2022 – 2026 

predloženie na schválenie 
12. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Zbudské Dlhé na volebné 

obdobie r. 2022 - 2026 – predloženie na schválenie 
13. Športové dni v Obci Zbudské Dlhé – predloženie na schválenie 
14. Rôzne ( výkup pozemkov na osade, 8-bytová jednotka, zabetónovanie stojísk pod 

kontajnery) - informácia 
15. Diskusia 
16. Záver 

                    
 
 
                                                                                         ............................................... 

                                                                                       František Kopej, starosta 
 
 
Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, aby včas zaujali 
miesta v rokovacej miestnosti. 
 
 
Pozvánka vyvesená na úradnej tabuli obce Zbudské Dlhé dňa : 27.06.2022 
Pozvánka zverejnená na webovom sídle obce Zbudské Dlhé dňa : 27.06.2022 
Pozvánka zverejnená na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli dňa : 27.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 


