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

Spis. zn : OcÚ-ZD- 688/2022                                                                          V Zbudskom Dlhom, dňa 09.12.2022 
  

   
   

   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 15.12.2022 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 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. Správa z finančnej kontroly hl. kontrolórky obce č. 7/2022 a 8/2022 - informácia 
4. Ročná správa o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2022 – informácia 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2023 – predloženie na 

schválenie 
6. Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa ČOV – 

predloženie na schválenie 
7. Objednávka na výkon auditu na obdobie 2023 -2026 – predloženie na schválenie 
8. Návrh na oprávnenie starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu – predloženie na 

schválenie 
9. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce – predloženie na schválenie 
10. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 

území obce – predloženie na schválenie 
11. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Zbudské Dlhé - 

predloženie na schválenie 
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12. Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách na území obce Zbudské Dlhé na území obce - 
predloženie na schválenie 

13. Návrh na odkúpenie časti pozemku pri KC- MŠ a doplatenie nájmu - predloženie na 
schválenie 

14. Rôzne 
15. 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 : 12.12.2022 
Pozvánka vyvesená na webovom sídle obce Zbudské Dlhé dňa : 12.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 


