Starosta obce
Hrubý Šúr

Hrubý Šúr, 18. februára 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 3. plánované zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 04. marca 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 členského príspevku za
obec Hrubý Šúr na rok 2019 vo výške 1 000 €
3. Súhlas s používaním erbu obce – p. Richard Putz (uznesenie č. 75/2016)
4. Návrh VZN č. 2/2019 o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách
5. Návrh VZN č. 3/2019 o umiestňovaní volebných plagátov
6. Návrh VZN č. 4/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrubý Šúr
7. Zmeny a doplnky k územnému plánu č. 3 – odsúhlasenie otvorenia ZaD č. 3
8. Návrh Dohody o urovnaní medzi obcou Hrubý Šúr a p. Záhradníkom
9. Zakúpenie Interaktívnej techniky do ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím
jazykom maďarským – výber z dvoch variantov.
10. Zakúpenie vianočného osvetlenia pre obec Hrubý Šúr – výber z dvoch variantov

11. Doplnenie uznesenia č. 120/18 o spravovaní par. č. 114/2 – miestnym Zväzom
záhradkárov, určenie obdobia spravovania pozemku – návrh nájomnej zmluvy
12. Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dielu – vodovod SO 02
13. Návrhy a dotazy občanov
14. Návrh na uznesenie
15. Rôzne
16. Záver
Informácie starostu obce:
1.) ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským – predstavenie p. Mgr. Soňa Turancová - učiteľka
a poverená riaditeľka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským.
2.) Informácia o stave ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, prebratie triedy a vízie do konca
školského roka a na budúce obdobia.
3.) Dark Studio Ltd. – projekty Publiv TV a Obecnézastupiteľstvo.sk.
4.) Informácie o kamerovom systéme v obci.

Ing. Adrián Takács
starosta obce

