Starosta obce Ostrov
V Ostrove, dňa 5.12.2019

Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ostrov,
ktoré sa uskutoční dňa 9.12.2019, t. j. v pondelok o 19:00 hod. na Obecnom úrade v Ostrove,
v zasadačke starostu obce, s navrhovaným programom:
Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Dohoda o splatení dlhu medzi veriteľom JAVYS a.s. Bratislava a dlžníkom Obcou
Ostrov – schválenie dodatku – M1
5) Rozpočtové opatrenie č. 14/2019 – M2
6) Rozpočtové opatrenie č. 15/2019 – M3
7) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2020 – M4
8) VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na
území obce Ostrov – M5
9) VZN č. 4/2019 o určení školského obvodu pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú
dochádzku a majú trvalý pobyt v obci Ostrov – M6
10) VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Ostrov – M7
11) Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov – M8
12) VZN č. 6/2019 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane – M9
13) Návrh finančného rozpočtu na roky 2020-2022 – M10
14) Dohoda o spolupráci medzi Mestom Piešťany a Obcou Ostrov – M11
15) Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ostrove na rok 2020 – M12
16) Žiadosť Jozefa Vatrta, bytom Ostrov, Malé Orvište 34 a Márie Kovalčíkovej, bytom
Komenského 4388/1, Piešťany o odkúpenie parcely č. 279/1 v k.ú. Malé Orvište –
M13
17) Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy č. 485/2/4 - Ľuboš Regina, bytom Ostrov,
Malé Orvište 485 – M14
18) Rôzne
19) Diskusia
20) Záver
Jozef Tkácz
starosta obce
Vyvesené: 5.12.2019

