Starosta obce Dolná Streda
V Dolnej Strede 11. apríla 2019

POZVÁNKA
Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z. z. § 13 odst. 4 písm. a) o Obecnom
zriadení v znení neskorších doplnkov

zvoláva
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede na deň 17. apríla 2019 o 17.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Program
4. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho Obecného zastupiteľstva.
3. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za obdobie január – marec 2019 v príjmovej a výdavkovej
časti.
4. Kúpa pozemkov od Heleny KIŠOVEJ, Miroslava CHMELÁRA a manželky.
5. Kúpa pozemku od Moniky VAJDÍKOVEJ v prospech obce Dolná Streda a žiadosť o
spoluprácu pri budovaní infraštruktúry v IV. etape rozvojového územia Pri Novej ulici.
6. Správa hlavnej kontrolórky obce za mesiace január – marec 2019.
7. Prijatie preklenovacieho úveru na úhradu faktúry za stavebné práce firme Stavebná
mechanizácia Žilina.
8. Aktuálne otázky samosprávy :
8.1. Spolufinancovanie projektu z MK SR pre FS Dolnostredanka.
8.2. Zmena rokovacieho poriadku.
8.3. Prerokovanie Zásad činností komisií Obecného zastupiteľstva.
8.4. Vyčlenenie finančných prostriedkov na akciu „Stavanie mája na Kostolnom
námestí“ dňa 30.04.2019.
8.5. Žiadosť Tomáša NODŽÁKA o odpredaj pozemku obce.
8.6. Žiadosť firmy AIRNET Siladice o zriadenie vecného bremena na optický internet
v lokalite Pri Novej ulici I. etapa.
9. Informácie :
9.1. Informácia o stave žiadosti o platbu za vykonané stavebné práce na stavbe Zberného
dvora v obce Dolná Streda
9.2. Informácia o prevode vlastníctva KN-C p. č. 1178/4 o výmere 826 m2, ostatná plocha
zo Slovenskej republiky v prospech obce Dolná Streda.
9.3. Informácia o odstránení havarijného stavu kotolne v MŠ.

9.4. Informácia o zmene organizačnej štruktúry Obecného úradu cez program chráneného
pracoviska cez ÚPSVaR Galanta.
9.5. Informácia o stave VO na projekt Rozšírenia kapacity MŠ v Dolnej Strede.
9.6. Informácia o podaní žiadosti o podporu z Ministerstva financií z výťažku z lotérií.
9.7. Informácia o podaní žiadosti na Slovnaft a. s. o príspevok na vybudovanie prestrešenia
tribúny v areáli ŠK.
9.8. Informácia o udržiavacích prácach na kultúrnej pamiatke - Kostole sv. Jakuba st.
9.9. Informácia o stave reklamačnom konaní TTSK Cyklotrasy v k. ú. Dolná Streda.
9.10. Podanie žiadosti o dotáciu na zateplenie budovy ZŠ a Školskej jedálne z Environfondu
a jej spolufinancovanie.
9.11. Informácia o príprave PD na stavebné konanie a realizačný projekt 10 nájomných
bytov.
9.12. Informácia o výsadbe 50 ks vysoko vzrastlých stromov na miestnom odkalisku.
9.13. Informácia stavebnej komisie o ZaD ÚPO č. 6/2016.
10. Interpelácie poslancov.
11. Diskusia.
12. Záver.
Žiadam poslancov, aby si svoje pracovné a osobné povinnosti zariadili tak, aby sa
mohli zúčastniť na tomto pracovnom jednaní. Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné
a zúčastniť sa zasadnutia OZ má právo každý občan Dolnej Stredy.
PhDr. Mgr. Ľuboš ŠÚRY
starosta obce

