Hrubý Šúr, 27. marca 2019

Pozvánka
Na základe § 12 ods.1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam 4. plánované zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 01. apríla 2019 /v pondelok/ o 18,30 hod. spoločenskej
miestnosti športovej budovy.

Program rokovania:
1.
a.)
b.)
c.)
d.)

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
Interpelácia

2. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) odsúhlasenie navýšenie členského
príspevku za obec Hrubý Šúr na rok 2019 vo výške 1 000 € (súčasný členský príspevok je
vo výške 1 000 €)
3. Návrh VZN č. 5/2019 o zeleni a ochrane drevín na území obce Hrubý Šúr
4. Žiadosť p. E. Nagyovej v zastúpení rodiny Alojza Nagya o umiestnenie pamätnej tabule
5. Zmluva o spolupráci medzi Obcou Hrubý Šúr a Západoslovenskou distribučnou, a.s., č.
15/13500/039-ZoS v znení dodatku
6. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na činnosť L5AP a L5
z Enviromentálneho fondu – zateplenie ZŠ
7. Správa z právneho auditu – nadobudnutie nehnuteľného majetku obce: pozemok reg. „E“
par. č. 782/17 k.ú. Hrubý Šúr o výmere 3 498 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria
8. Správa z právneho auditu – nadobudnutia nehnuteľného majetku obce: pozemok reg. „C“

par. č. 122/20 o výmere 2 909 m2, druh pozemku ostatné plochy a pozemku reg. „C“ par.
č. 122/95 o výmere 999 m2, druh pozemku ostatné plochy
9. Správa z právneho auditu – nadobudnutia nehnuteľného majetku obce: pozemok reg. „C“
par. č. 122/19 o výmere 2 753 m2, druh pozemku ovocný sad
10. Správa z právneho auditu – predaja nehnuteľného majetku obce: pozemok reg. „C“ par. č.
168/52 o výmere 390 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria; pozemku reg. „C“
par. č. 168/53 o výmere 207 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria; stavby súp.
č. 237 na pozemku 168/53
11. Návrhy a dotazy občanov
12. Návrh na uznesenie
13. Rôzne
14. Záver
Informácie starostu obce:
1.) Návrhy projektových štúdií budov v majetku obce
2.) Informácie o priebehu rekonštrukcie podkrovia viacúčelovej budovy na MŠ

Ing. Adrián Takács
starosta obce

