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P O Z V Á N K A 

V zmysle § 12 ods.1 zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov 

a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva    

z v o l á v a m 

ustanovujúce   zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Ivanka pri Nitre 

na deň 23.11. 2022 (streda)  o 15:30 hod. 

Miesto konania: Kultúrny dom v Ivanke pri Nitre 

 

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1) Úvodné náležitosti:  
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu obce a volieb do 

obecného zastupiteľstva. Odovzdanie osvedčení o zvolení  starostke a poslancom obecného 
zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu zvolenej starostky obce 
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

2) Schválenie programu zasadnutia: 
a) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
b) Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
c) Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
d) Príhovor novozvolenej starostky obce 

3) Poverenia poslancov obecného zastupiteľstva: 
a) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení 
b) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zastupovať starostku 

obce 
c) Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle §4 ods.1 

zákona 36/2005 Z.z. o rodine 
4) Zriadenie komisií pri Obecnom úrade:  

a) Komisia na ochranu verejného záujmu,  
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b) Komisia finančná, správy majetku a rozvoja obce,  
c) Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže,  
d) Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia,  
e) Komisia bytová, 
f) Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva. 

5) Určenie platu starostky obce podľa §3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

6) Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva 

 

 

Ing. Jana Maršálková 

     starostka obce 
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