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Vec: Pozvánka na zasadnutie OZ Obce Voderady
Na základe zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č.73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 a v súlade s
Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva Obce Voderady
zvolávam
2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Voderady
na deň 29. apríl 2020 ( streda ) o 17:30 hod.
Miesto konania: veľká sála Kultúrneho domu vo Voderadoch
Program:
1. Úvodné náležitosti
1.1.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2.Schválenie programu 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Všeobecne záväzné nariadenie OBCE VODERADY č. 4/2020,o povinnom zápise dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky, o určení termínu a spôsobe zápisu detí do 1. ročníka
základnej školy a o určení termínu a spôsobe zápisu a podmienok prijatia detí do materskej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Voderady
4. Všeobecne záväzné nariadenie OBCE VODERADY č. 5/2020 o ochrannom pásme
pohrebiska na území obce Voderady
5. Majetkové priznanie starostky Obce Voderady a verejných funkcionárov za rok 2019
6. Záverečný účet Obce Voderady za rok 2019
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Voderady za rok 2019
8. Správa audítorky k účtovnej závierke za rok 2019
9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
10. Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci – European Investment Solution
s.r.o. – stanovisko
11. Žiadosť o vydanie súhlasu so zámerom – WKC Consulting, s.r.o.
12. Plán obnovy Verejného vodovodu na obdobie 2020-2030
13. Rôzne
Diskusia
Záver

Zasadnutie sa uskutoční za prísnych protiepidemiologických opatrení, ktorými sú:
1. Nezasadať, ak to naozaj nie je nevyhnutné, a ak sa zasadnutie uskutoční, tak výlučne
vo veciach, ktoré neznesú odklad ( zákonná podmienka zasadnutia OZ minimálne
každé 3 mesiace musí byť však dodržaná )
2. Dezinfekcia rokovacej miestnosti - priestoru, plôch a kľučiek bezprostredne pred
zasadnutím
3. Rokovanie sa uskutoční vo vetranej sále kultúrneho domu (veľký priestor) s určenými
minimálne 2 metrovými rozostupmi
4. Minimálny obslužný personál
5. Vstup do rokovacej sály bude osobám povolený len s ochranným rúškom alebo iným
vhodným prekrytím horných dýchacích ciest ( ústa, nos )
6. Pred vstupom do rokovacej sály, bude povinná dezinfekcia rúk prítomných osôb
7. Každý poslanec bude za samostatným rokovacím stolom ( + používanie vlastného
alebo jednorazového pera )
8. Všetky osoby , ktoré budú prítomné na zasadnutí OZ podpíšu čestné prehlásenie
o negatívnej cestovateľskej anamnéze, o skutočnosti že neprišli do kontaktu s osobou
pozitívnou na COVID - 19 a taktiež, že nemajú žiadne príznaky respiračného
ochorenia.
9. Neumožnenie prístupu verejnosti
10. Neumožniť vstup do rokovacej sály osobám s prejavmi alebo podozrením
na respiračné ochorenie
11. Zákaz podávania rúk
Z rokovania obecného zastupiteľstva Obce Voderady bude vyhotovený zvukový
záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania obec zverejní na webovom sídle
a do piatich dní po ukončení rokovania zverejní z tohto rokovania zápisnicu .
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