Starosta obce Ostrov
V Ostrove, dňa 12.8.2021

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 16.8.2021, t. j. 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
Žiadosť o vykonanie skúšky priechodnosti kanála –
Jaroslav Šiška a manž.
Ľuboslava, obaja bytom Ostrov 436 – M1
5) Žiadosť o zmenu územného plánu obce, parc. č. 30/2 a 30/4 v k.ú. Malé Orvište –
Peter Macháč a manž. Ľubica, obaja bytom Ostrov, Malé Orvište 9 – M2
6) Sťažnosť – Pavol Ilenčík a manž. Anna, Ostrov, Malé Orvište 56 – M3
7) VZN č. 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Ostrov – M4
8) VZN č. 4/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce
Ostrov – M5
9) Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov – M6
10) Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2021 – M7
11) Rozpočtové opatrenie č. 9/2021 – M8
12) Rozpočtové opatrenie č. 10/2021 starostu obce – M9
13) Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 – M10
14) Pridelenie uvoľneného nájomného bytu č. 486/3
15) Vyhlásenie ponuky na prenájom priestorov - časť budovy s.č. 112 v k.ú. Ostrov – M11
16) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 433/8 v k.ú. Ostrov – Róbert Madunický
a manž. Bc. Jana Madunická, Ostrov 471 – M12
17) Rôzne
18) Diskusia
19) Záver

Jozef Tkácz
starosta obce
Vyvesené: 12.8.2021

