
 

Starosta obce Okoličná na Ostrove  

______________________________________________________       

 

 

P o z v á n k a 
  

 V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

z v o l á v a m  

X. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

 

 

  

ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2015 o 18
00

hodine v budove Obecného úradu v Okoličnej na 

Ostrove v zasadacej miestnosti s navrhovaným programom. 

 

 

 

 Program:        

  

1. Zahájenie - schválenie programu zasadnutia, schválenie zapisovateľa a overovateľov    

   zápisnice 

2.  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na 

 Ostrove zo dňa 15.04.2015 

3. Záverečný účet, výročná správa, plnenie rozpočtu, správa nezávislého audítora 

 a odborné  stanovisko hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove 

 k záverečnému účtu za rok  2014 

4.      Žiadosť spoločnosti MATERIK s.r.o. so sídlom Hlavná 126, 930 36  Horná Potôň o 

 súhlas  na výrub dreviny 

5. Správa hlavného kontrolóra obce Okoličná na Ostrove o kontrolnej činnosti 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (jún-december) 2015 

7. Zriadenie vyraďovacej komisie majetku obce 

8. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na nehnuteľnosť parc.č. 336/12 o výmere 

 168  m
2
, ostatná plocha v k.ú. Okoličná na Ostrove vo vlastníctve obce Okoličná na 

 Ostrove LV č. 905 vytvorenej z parcely č. 336/1 GP č. 35974672-49/2015 

 vyhotovenej MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, 945 01  Komárno 

  



9. Prejednanie budúceho nájmu pozemkov 

10. Žiadosť o zámenu pozemkov vedených na LV č. 1299: parcela registra CKN p.č. 848, 

 parcela registra EKN p.č. 847/105 na ornú pôdu 

11. Ponuka na predaj pozemkov v k.ú. Okoličná na Ostrove parcely vedené na LV č. 152 

 parcely č. 421, 422, 423, 424 

12. Ponuka na odpredaj nehnuteľností - Woodimex spol. s.r.o., Bratislava 

13. Žiadosť o opravu cesty – Schola Privata Gutaiensis – SSOŠ s VJM Kolárovo 

14. Informácie starostky 

15. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Iveta Feketeová  

           Starostka obce 


