STAROSTKA OBCE
ŠINTAVA

POZVÁNKA
V zmysle Zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení § 13 ods. 4 písm. a/ tohto zákona
zvolávam
týmto riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 25. marca 2019 (pondelok) o 18,00 h v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Šintave s týmto programom:
1/ Z a h á j e n i e – určenie overovateľov zápisnice
2/ Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
3/ Oznámenie o zániku mandátu poslankyne a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca, zloženie sľubu
poslanca
4/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018
5/ Návrh dodatku č. 1 VZN obce Šintava č. 18/2018, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo
výdajni školskej jedálni
6/ VZN č. 19/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šintava - návrh
7/ Pamätník
8/ Kontrola využívania verejných financií
9/ Podnet na odňatie čestného názvu ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
10/ Informácie starostky (ústne)
11/ Rôzne došlé žiadosti:
 Žiadosť MO Matice slovenskej, Šintava č. 10 o poskytnutie finančných prostriedkov
 Žiadosť Šintavanka, o.z., 244, Šintava o poskytnutie finančného príspevku
 Žiadosť Mesta Sereď o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa s trvalým pobytom vo Vašej obci a
navštevujúce Centrum voľného času pri ZŠ J.A.Komenského v Seredi
 Žiadosť Marty Zuberecovej, Šintava 239 o odkúpenie pozemku pod rodinným domom
 Žiadosť Martina Ščípa a Karola Schmidta, obidvaja trvale bytom Šintava č. 2 o odkúpenie obecného pozemku
 Žiadosť Moniky Marienkovej, trvale bytom Veselé č. 2 o odkúpenie obecného pozemku pred rodinným
domom č. 205
 Žiadosť Martiny Otovič, Šintava č. 640 a obyvateľov ulíc Krátka a Pod hrádzou o vybudovanie miestnej
komunikácie na ulici Krátka a opravu cesty na ulici Pod hrádzou
 Žiadosť spoločnosti EldiGroup, s.r.o., Železničná 3086/60, Sereď o odpredaj pozemku
 Žiadosť spoločnosti EldiGroup, s.r.o., Železničná 3086/60, Sereď o súhlas so zriadením vecného bremena
 Žiadosť spoločnosti EldiGroup, s.r.o. Železničná 3086/60, Sereď o konzultáciu ohľadom umiestnenia budov č.
a 2 a navrhovaných parkovísk
12/ Interpelácia poslancov
13/ Diskusia
14/ Z á v e r
Bc. Stanislava R e ž n á k o v á, starostka obce

