
Starosta  obce Dolná Streda 

 

V Dolnej Strede 09. júna 2018 

 

P O Z V Á N K A 
 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z. z.  § 13 odst. 4 písm.  a) o Obecnom 

zriadení v znení neskorších doplnkov 

z v o l á v a 
22. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede na deň 13. júna 2018 o 17.00 

hod. v zasadacej miestnosti  Obecného  úradu. 

 

P r o g r a m 
 

22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

 

3. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Dolná Streda za rok 2017 a stanovisko hlavnej  

    kontrolórky k Záverečnému účtu obce Dolná Streda za rok 2017 a oboznámenie sa  

     s vykonaným auditom nezávislého audítora. 

 

4. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva na volebné obdobie  2018 -2022  

    a určenie pracovného úväzku starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022. 

 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie I. polrok roku 2018  

    a plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2018. 

 

6. Aktuálne otázky miestnej samosprávy : 

- Prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dolná Streda na roky 2018 

– 2023. 

- Zriadenie vecného bremena do pozemkov vo vlastníctve obce Dolná Streda KN-E 

979/100, 1548/102, 988/2, 980 a KN-C 430/2 v prospech Západoslovenská distribučná 

a. s. Bratislava za odplatu na uloženie VN kábla. 

- Vyčlenenie finančných prostriedkov na akcie Hody 2018, ktoré sa uskutočnia v dňoch 

27. – 29 júla, a Deň obce 2018, ktorý sa uskutoční dňa 25. augusta 2018. 

- Vyčlenenie finančných prostriedkov na Hody 2018, ktoré sa budú konať v dňoch  

27 – 29.07.2018. 

- Vyčlenenie finančných prostriedkov na akciu Deň obce, ktorá sa bude konať dňa 

25.08.2018. 

- Vyčlenenie finančných prostriedkov na II. etapu - zastrešenie priestoru medzi budovou 

Školského klubu a kuchyňou v ZŠ Jána Majku počas letných prázdnin. 

-  

 

7. Informácie : 

- Informácia o priebehu projektu Zberného dvora a kontroly VO na dodávateľa techniky 

ÚVO. 



- Informácia o získaní finančných mimo rozpočtových zdrojov na revitalizáciu zelene 

na miestnom cintoríne z Programu obnovy dediny v celkovej výške 4.864,95.- €. 

- Informácia o priebehu Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Dolná Streda č.  

6/2017 a č. 7/2018. 

 

8. Interpelácie poslancov. 

 

9. Diskusia. 

 

10. Záver. 

 

Žiadam poslancov, aby si svoje pracovné a osobné povinnosti zariadili tak, aby sa 

mohli zúčastniť na tomto pracovnom jednaní. Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné 

a zúčastniť sa zasadnutia OZ má právo každý občan Dolnej Stredy. 

 

PhDr.  Mgr. Ľuboš ŠÚRY  

            starosta obce 


