STAROSTA 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. júna 2018 (pondelok) o 17,30 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/Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2018 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce
Šintava
4A/ Návrh rozpočtu Školského klubu detí od 1.9.2018 do 31.12.2018
4B/ Návrh VZN o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy a školského zariadenia č.
16/2018 vrátane prílohy č. 1 po zriadení Školského klubu detí, ako súčasti ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, po
zaradení do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR od 1.9.2018
5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2017
6/ Záverečný účet obce Šintava za rok 2017
7/ Audítorská správa z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2017
8/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
9/ Komunitný plán sociálnych služieb obce Šintava na roky 201/-2022 – návrh na prerokovanie
10/ Zámer stavby polyfunkčného objektu Šintava, námestie obce Šintava, investor: ELDI Group, s.r.o., Železničná
3086/60, Sereď, konateľ Lukáš Hracho.
11/ Rôzne došlé žiadosti:
11/1 Žiadosť Pavla Dudona a manž. Márie, Šintava č. 375 o odpredaj pozemku
11/2 Žiadosť Gizely Lukačovičovej, Šintava č. 589 o odkúpenie obecného pozemku
11/3 Žiadosť Daniela Taufera, Šintava č. 601 o odkúpenie obecného pozemku
11/4 Žiadosť Martina Mihálika, Šintava č. 596 o odpredaj pozemku
11/5 Žiadosť Ľuboša a Lenky Červenkových, Šintava č. 278 o odkúpenie pozemku
12/ Interpelácia poslancov
13/ Z á v e r
Miroslav H o l i č k a
starosta obce

Diskusia s občanmi obce Šintava

