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 23. novembra 2020 (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 predchádzajúcich zasadnutí (21.9.2020, 14.10.2020)
3) Oznámenie o poverení starostky obce na zástupcu starostky obce
4) Informácia o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Šintava
5) Spracovanie PHRSR obce Šintava na roky 2021-2027
6a) Správa z auditu účtovnej závierky obce Šintava za rok 2019
6b) Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce Šintava za rok 2019
7) Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021
8) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Vodozádržné opatrenia v obci Šintava – výzva
OPKZP-PO2-SC211-2020-62
9) Žiadosť Základnej školy s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava o opravu povrchu multifunkčného
ihriska
10) Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona
357/2004 Z. z.
predkladá: Ing. PhDr. Ján Šimulčík, PhD.
11) Rôzne došlé žiadosti:

11-1 Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Šintava, parc.č. 517/118, č. RZ 898/2020
11-2 Žiadosť o odkúpenie časti podielov na pozemkoch vo vlastníctve obce LV 15, parc.č. 3825/1,
3825/2, 3825/3, vo výmere 429,67 m2, č. RZ 138/2020
11-3 Žiadosť o nájom pozemku, parc.č. 6104, parcela registra E, LV 1650, č. RZ 834/2019
11-4 Podnet na konanie vo veci opravy miestnej komunikácie pred domom s.č. 432 Šintava, č. RZ
911/2020
11-5 Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 695, 696, č. RZ 1036/2020
12) Interpelácia poslancov
13) Diskusia
14) Z á v e r
Bc. Stanislava R e ž n á k o v á
starostka obce

