OBEC ZEMIANSKE KOSTOĽANY
Ulica 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
Spis č. ZK/02157/2019
Ev.č. 2143/2019

V Zemianskych Kostoľanoch
dňa 20. 5. 2019

POZVÁNKA
V súlade s § 12, ods. 1 a § 13, ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
v Zemianskych Kostoľanoch
zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zemianske Kostoľany, ktoré sa uskutoční
dňa 29. mája 2019, t.j. v stredu o 17:00 h
v Dome kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch s týmto programom:
1. Otvorenie.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 17. 3. 2019.
5. Vyjadrenia k diskusným príspevkom z rokovania dňa 17. 4. 2019.
6. Rozpočtové opatrenie podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zmena rozpočtu
obce č. 1/2019.
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 1/2019 o zdravom
životnom prostredí, udržiavaní poriadku a čistoty na území obce Zemianske
Kostoľany.
8. Prevod vlastníctva pozemku parc.č. 491 v k.ú. Zemianske Kostoľany.
9. Riešenie nevymožiteľných pohľadávok obce.
10. Zriadenie vecného bremena k pozemku parc.č. 277/4 KN-E v k.ú. Zemianske
Kostoľany vo vlastníctve obce.
11. Návrh na doplnenie člena do komisie kultúry, vzdelávania a športu.
12. Zverejnenie výziev na podávanie cenových ponúk na výber dodávateľov prác
a) Vybudovanie lávky nad Lazným potokom.
b) Oprava šatní v budove materskej školy.
c) Vybudovanie klimatizácie v kuchyni školskej jedálne materskej školy.
13. Predĺženie nájomných zmlúv na prenájom bytov vo vlastníctve obce.
14. Prerokovanie žiadostí.
15. Informácie starostky obce.
16. Diskusia.
17. Návrh na uznesenie.
18. Záver.
Žiadam Vás, aby ste včas zaujali miesta v rokovacej miestnosti.

Zároveň oznamujem poslancom, že dňa 27. mája 2019 sa o 16:00 h v kancelárii starostky
obce v budove obecného úradu uskutoční pracovná porada za účelom upresnenia
jednotlivých bodov programu a vyhodnotenia predložených cenových ponúk (rekonštrukcia
telocvične, rekonštrukcia chodby pri knižnici).

Ing. Jana Školíková
starostka obce
Prílohy:
1. Zápisnica z rokovania dňa 17. 4. 2019.
http://www.zemianskekostolany.sk/download_file_f.php?id=1125601

2. Návrh VZN č. 1/2019 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku
v obci Zemianske Kostoľany.
3. Rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu obce č. 1/2019.
4. Ponuka Judity Boškovej na odpredaj pozemku parc.č. 491.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k nevymožiteľným pohľadávkam obce.
6. Žiadosť o zriadenie vecného bremena k pozemku parc.č. 277/4 KN-E + geometrický
plán.
7. Návrh poslankyne Ivany Plachej na doplnenie člena komisie kultúry, vzdelávania
a športu.
8. Žiadosť DHZ o schválenie loga DHZ + grafický návrh.
9. Návrh na schválenie poplatku za vykonanie sobášneho aktu mimo úradne schválenej
miestnosti.

