V Látkach, 03.01.2019
Č.s.: 8/2019

...................................................
..................................................
..................................................
POZVÁNKA

Na Základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien
a doplnkov a § 12, uvedeného zákona, pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Látkach, ktoré sa uskutoční dňa:
09. 01. 2019 (streda) o 17.00 hod.
V zasadačke Obecného úradu Látky.
Bc. Mário Kubiš , v.r.
starosta obce

Návrh programu rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu
Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľky zápisnice
Kontrola plnenie uznesenie OZ
VK MŠ- Školská rada MŠ – doplnenie člena
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Príspevok na záujmové vzdelávanie CVČ Detva
Rôzne
- inventúra majetku obce k 31.12.2018
8. Interpelácie, diskusia
9. Prijatie Uznesení OZ
10. Záver

Dôvodová správa k pozvánke na zasadnutie OZ dňa 09.01.2019
K bodu 4.
Riaditeľke MŠ končí funkčné obdobie, preto Obec Látky vyhlásila výberové konanie v zmysle § 4)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 5) zákona č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky školy: MATERSKÁ ŠKOLA, Látky s predpokladaným nástupom od 01.
februára 2019.
Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy. Členmi rady školy pri
MŠ sú - 1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov, - 1 zvolený zástupca ostatných
zamestnancov školy, - 2 zvolený zástupcovia rodičov a 1 delegovaný zástupca zriaďovateľa
z radov poslancov OZ. V Minulom volebnom období bola delegovaná poslankyňa Mgr. Martina
Segečová, nakoľko v tomto volebnom období nie je poslankyňou OZ, je potrebné delegovať nového
člena z radov poslancov OZ.
K bodu

5.
Kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v §18 f, písm. b).Jednou z povinností hlavného
kontrolóra obce je dvakrát ročne predkladať obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na I.,
respektíve II. polrok kalendárneho roka.
K bodu 6.
Mesto
Detva zaslalo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území našej obce, ktoré navštevujú Centrum voľného času TREND,
Detva
K bodu 7.
V zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Látkach č. 49/2018, bod A., č. 3, vykonanie
fyzickej inventúry hmotného majetku obce Látky, k 31.12.2018.

