Hrubý Šúr, 27. máj 2020

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 17. plánované zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 01. júna 2020 /v pondelok/ o 18,30 hod. spoločenskej
miestnosti obecného úradu.
Program rokovania:
1.
a.)
b.)
c.)

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení zo 16. plánovaného neverejného zasadnutia obecného
zastupiteľstva
d.) Interpelácia
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 obce Hrubý Šúr č. 4/2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
3. Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 50 000 € na
projekt “Zateplenie 4 triednej základnej školy“ (2. časť), schválenie spolufinancovania
najmenej 5 % nákladov z rozpočtu obce vo výške 2 631,58 €. Náklady na verejné
obstarávanie 348,00 €, stavebný dozor 350,00 €. Víťazná cenová ponuka po verejnom
obstarávaní je vo výške 56 028,80 € s DPH, navýšenie spoluúčasti obce o 3 397,22 €.
4. Rozšírenie Základnej školy o jednu triedu. Náklady: stavebné práce cca. 5 500,00 €,
vybavenie triedy: cca. 6 000,00 €. Spoluúčasť obce Kostolná pri Dunaji v riešení.
5. Cenník výkonov a služieb hradených zhotoviteľovi na základe zmluvy č. 6/2019 v znení jej
dodatku č. 1/2020 o poskytovaní servisno - opravárenských služieb.
6. Osvetlenie pomníka cenová ponuka vo výške 2 842,38 financované so spoluúčasti obce.
Osvetlenie zvonice + prípojka (kvôli hracej konzole) cenová ponuka vo výške 2 989,00 €.
7. Predaj pozemkov parc. č. 111/33; 111/34 a 111/56 k. ú. Hrubý Šúr; budovy súp. č. 413

a terasy súp. č. 1413
8. Označenie(pomenovanie) ulíc v obci a prideľovanie orientačných čísiel.
9. Revízia knižničného fondu v Miestnej ľudovej knižnici v Hrubom Šúre.
10. Aktualizácia č. 2 Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho
kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného
ruchu.
11. Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2
Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj.
12. Rekonštrukcia miestnej komunikácie na parc. č. 193 k. ú. Hrubý Šúr (tzv. Durayova cesta).
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

Informácie starostu:
- Kanalizácia v obci

Ing. Adrián Takács
starosta obce

