
O B E C  H A M U L I A K O V O 
Obecný úrad Hamuliakovo 

900 43  Hamuliakovo č. 127 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

  

v Hamuliakove, dňa 15.6.2022 

 

       

P O Z V Á N K A 

 
podľa § 12, ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie 

            obecného zastupiteľstva v Hamuliakove - 06/2022, ktoré sa uskutoční dňa  

 

23.6.2022, vo štvrtok,  o 17,00 hod.  

v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

 
 

P R O G R A M   rokovania:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Krátka správa starostky o stave rozpracovaných zámerov a projektov 

5. Štatút Obce Hamuliakovo 2022 

6. Všeobecne záväzné nariadenie xx/2022 - Zásady hospodárenia s majetkom Obce 

Hamuliakovo 
7. Všeobecne záväzné nariadenie č. xx/2022 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so 

stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Hamuliakovo 

8. Záverečný účet obce Hamuliakovo za rok 2021 

9. Správa z následnej finančnej kontroly č. 1/2022 
10. Zakúpenie traktorovej kosačky 

11. Zámer modernizácie verejného osvetlenia Stredný Hon 

12. Utvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí 29. októbra 2022 

13. Nájomná zmluva ŠK Hamuliakovo 

14. Zámer Základná škola Hamuliakovo 
15. Žiadosti (2) p. Maschkan 

16. Žiadosť p. Molnár 

17. Žiadosti (2) ŠK Hamuliakovo 

18. Rôzne 

19. Určenie termínu a návrhovej komisie pre nasledujúce zasadnutie a záver 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa bude vyhotovovať obrazový a zvukový záznam, 

ktorý bude ukladaný a verejne dostupný. 

 

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto 

pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva. 

 

 

 
 

 

 

Ing. Ludmila Goldbergerová 

           starostka obce 


