STAROSTA OBCE KURAĽANY

Kuraľany, 19.júna 2018

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvolávam
dvadsiate štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa
22. júna 2018 o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Žiadosť

o spoluprácu

a podporu

na

vybudovaní

zariadenia

pre

seniorov

v katastrálnom území Kuraľany, Čas pomoci, n.o.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Kuraľany za rok 2017
6. Záverečný účet obce Kuraľany za rok 2017
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuraľany č. 1/2018 o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
8. Návrh na určenie počtu poslancov v zmysle § 11 ods. 3 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov na volebné obdobie 2018 – 2022
9. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu v zmysle § 11 ods. 4 písm. i zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov na celé funkčné
volebné obdobie 2018 – 2022
10. Zmluva o zriadení vecného bremena in rem uzavretá podľa ustanovenia §151n a nasl.
Občianskeho zákonníka (zákon č.40/1964 Zb.) v platnom znení

11. Kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka o prevode vlastníckeho
práva nehnuteľnosti uzavretá medzi stranami: P r e d á v a j ú c i :Obec Kuraľany, so
sídlom 935 64 Kuraľany č.1, IČO: 00 307 181, zast. štatutárnym zástupcom,
starostom obce Ing. Dušanom Mésárošom, MBA a K u p u j ú c a :
Martina Zapletalová, rodená Zapletalová, bytom 935 64 Kuraľany č.200, SR
12. Návrh príspevku na obyvateľa na chod spoločného Obecného úradu v Želiezovciach
13. Projektový zámer „Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov v obciach do 1000
obyvateľov
14. Žiadosť o výpožičku - Základná škola Farná 151
15. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018
16. Rôzne
17. Interpelácie
18. Záver

Ing. Dušan Mésároš, MBA

