Návrh programu rokovania OZ v Kľúčovci
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie OZ
v Kľúčovci a navrhujem nasledovný program
Zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 16.12.2020 o 17:30 hod. v zasadačke OÚ
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Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia
Rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu schváleného na rok 2020
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
Správa hlavného kontrolóra z kontroly dodržiavania zákona o účtovníctve
Správa hlavného kontrolóra z kontroly dodržiavania zákona o slobodnom prístupe
k informáciám
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2019
Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Kľúčovec č. 2/2015 o dani z nehnuteľností
Návrh Dodatku č. 2 k VZN obce Kľúčovec č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Aktuálne informácie starostu obce
Rôzne

Zverejnený na úradnej tabuli obce Kľúčovec, dňa 08.12.2020.

A 2020.12.16-i képviselő-testületi ülés program javaslata
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Program jóváhagyása
Az előző gyűlés határozatainak ellenőrzése
A 2020-as költségvetés módosítása
A Főellenőr javaslata a 2021-es év első félévének ellenőrzési tervéről
A 2021-2023-as évek költségvetési javaslatának megtárgyalása
A Főellenőr véleményezése a 2021-2023-as költségvetési javaslathoz
A Főellenőr beszámolója a könyvelésről szóló törvény betartását célzó ellenőrzésről
A Főellenőr beszámolója az információhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény betartását
célzó ellenőrzésről
A független auditor beszámolója a 2019-es év könyvelési zárásának ellenőrzéséről
A 2/2015-ös számú, az ingatlanadóról szóló Általános Érvényű Rendelet 1-es számú
módosító javaslatának megtárgyalása
A 4/2015-ös számú, a kommunális hulladék és apró építési hulladék helyi illetékéről szóló
Általános Érvényű Rendelet 2-es számú módosító javaslatának megtárgyalása
A polgármester aktuális információi
Egyéb

Kifüggesztve 2020.12.08.

Csaba Bognár
starosta obce

