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Starosta obce Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé č. 90, 067 12 Koškovce 
 

Spis. zn. : OcÚ-ZD- 622/2022                                                                       V Zbudskom Dlhom, dňa : 17.11.2022 
 
 
 
 
 

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 
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 obce Zbudské Dlhé, 
  
ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2022 o 16:30,00 hod. v zasadačke Obecného úradu. 
 
 
 s týmto navrhovaným programom: 
 
      P r o g r a m          Predkladá : starosta obce        
  
1. Úvodné náležitosti : 

a) Otvorenie zasadnutia.  
b) Určenie zapisovateľa. 
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
f) Vystúpenie starostu obce. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a overovateľov zápisnice 
3. Voľba pracovných komisií -mandátová, návrhová a volebná 
4. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu. 
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva – predloženie na schválenie 
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov – predloženie 

na schválenie 
7. Určenie platu starostu obce – predloženie na schválenie 
8. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce – predloženie na schválenie 
9. Žiadosť p. Antona Danka o zmenu nájmu v 8-byt. jednotke Zbudské Dlhé – 

predloženie na schválenie 
10. Zmluva o dielo č. 10/2022 „Výstavba stojísk pod VKK na osade Zbudské Dlhé – 

predloženie na schválenie 
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11. Zmluva o dielo č. 11/2022 „ Výstavba tretej časti chodníka na miestnom cintoríne“- 
predloženie na schválenie 

12. Zmluva o dielo č. 12/2022 „ Odstránenie závad na elektroinštalácií v ZŠ“ predloženie 
na schválenie 

13. Nákup troch  1100 l  VKK na osadu Zbudské Dlhé – predloženie na schválenie 
14. Návrh kandidáta na výkon funkcie prísediaceho na OS Humenné – predloženie na 

schválenie 
15. Schválenie uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
16. Rôzne 
17. 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 : 18.11.2022 
Pozvánka zverejnená na webovom sídle obce Zbudské Dlhé dňa : 18.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 


