OBEC ZEMIANSKE KOSTOĽANY
Ulica 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
Spis č. ZK/02224/2019
Ev.č. 2849/2019

V Zemianskych Kostoľanoch
dňa 28. 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 10. júla 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 29. 5. 2019.
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 2/2019 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce Zemianske Kostoľany.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 3/2019 o výške
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie
a nákladov spojených so stravovaním v škole a školských zariadeniach zriadených
obcou Zemianske Kostoľany.
7. Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách.
8. Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019.
9. Stanovisko k petícii občanov za zníženie počtu parkovacích miest stavby „Parkovacie
plochy na Ulici kpt. Weinholda, Zemianske Kostoľany“.
10. Zvýšenie poplatku obce na činnosť Spoločného obecného úradu Nováky.
11. Prerokovanie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom budovy slúžiacej na
účel Zariadenie pre seniorov.
12. Predĺženie nájomných zmlúv na prenájom bytov vo vlastníctve obce.
13. Prerokovanie žiadostí.
14. Informácie starostky obce.
15. Diskusia.
16. Návrh na uznesenie.
17. Záver.
Žiadam Vás, aby ste včas zaujali miesta v rokovacej miestnosti.
Zároveň oznamujem poslancom, že dňa 8. júla 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 MŠ,
rekonštrukcia hasičská zbrojnica, rekonštrukcia multifunkčné ihrisko, lávka cez Lazný potok).

Ing. Jana Školíková
starostka obce

