Starosta obce
Hrubý Šúr

Hrubý Šúr, 11. decembra 2018

Pozvánka
Na základe § 12 ods.1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam 1. plánované riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 2018 /vo štvrtok/ o 18,30 hod. v spoločenskej
miestnosti športovej budovy.

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh na schválenie návrhovej komisie
Správa o plnení uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Interpelácia

2. Návrh na určenie platu starostu
3. Informácia o poverení zástupcu starostu
4. Návrh na určenie platu zástupcovi starostu
5. Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
6. Návrh časového harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2019
8. Informačná správa o organizačnej štruktúre obecného úradu
9. Rozpočet obce na rok 2019 – rozpočtové provizórium

10. Informácie starostu obce
10 a) Výmena tabule z názvom – Hrubý Šúr Lesopark nahradiť tabuľou s názvom Hrubý Šúr

10 b) Pitná voda v obci, oboznámenie sa s celkovým stavom zariadení zabezpečujúcich obec
pitnou vodou, zabezpečenie posudku renomovaným odborníkom, príp. vykonanie
nevyhnutných opráv a skúšok na zabránenie havarijného stavu
10 c) Príprava jarného upratovania starostu a poslancov OZ (marec/apríl), stanovenie dňa,
prerokovanie organizačných záležitostí
10 d) MŠ – zabezpečenie výučby Anglického jazyka v rozsahu jednej hodiny každý deň od
nového školského roku 2019/2020
10 e) Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území SR (obidva varianty prechádzajú
cez k.ú. Hrubý Šúr) s prepojením na územie Rakúska
10 f) Parkovanie pred obchodom Coop Jednota
10 g) Informácia o postupe voči dodávateľovi elektrickej energie pri výpadku elektrickej energie
zo dňa 27.11. 2018 z dôvodu poškodenia spotrebičov v domácnostiach
10 h) Informácia o priebehu výstavby novej MŠ (nad spoločenskou miestnosťou športovej
budovy)
10 ch) Informácia o možnosti zberu separovaného odpadu iným spôsobom
10 i) Informácia o projekte – kanalizácia v obci
10 j) Informácie o žiadostiach na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
10 k) Informácie o ramene Malého Dunaja
10 l) Informácia plote (drobná stavba - nepovolená) v časti Sziget
10 m) Informácia o nelegálnej stavbe na p.č. 122/70 zasahujúcej do obecnej cesty p.č. 122/20
10 n) Informácia o ceste p.č. 782/17 v časti Hrubý Šúr – Lesopark
10 o) Informácia o stretnutí s MUDr. Kučerom (obvodná lekárka Kráľová pri Senci)
10 p) Ukončenie zmluvy o poskytovaní právnej služby k 31.12. 2018
10 r) Informácia o možnosti získania dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy
11 Návrh na uznesenie
12 Diskusia
13 Záver
Ing. Adrián Takács
starosta obce

