
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  

XIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove, 

  

ktoré sa uskutoční dňa 25.11.2015 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 11.09.2015 a 29.09.2015 

 

3. Interpelácie 

4. Ekeltour  - vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti k 31.12.2015 a určenie ďalšieho 

postupu spoločnosti 

 

5. Určenie správcu lesných pozemkov 

6. Schválenie prenájmu majetku obce Okoličná na Ostrove a návrhu Zmluvy o nájme 

s FLOMARKT, a.s.  
 

7. Zámer predaja a spôsob predaja majetku obce na základe žiadosti o odkúpenie 

pozemkov Poľnohospodárske družstvo Štúrová zo dňa 19.10.2015 

 

8. Zámer nájmu a spôsob nájmu poľnohospodárskych pozemkov na základe žiadosti 

Poľnohospodárske družstvo Štúrová  

 

9. Zámer predaja a spôsob predaja majetku obce na základe žiadosti o odkúpenie 

pozemku Dezidera Nagya zo dňa 14.10.2015 

 

10. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Okoličná na Ostrove na rok 2016 

 

11. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

rok 2016  

 

12. Zmena rozpočtu za rok 2015 

13. Prerokovanie platu starostu v zmysle 253/1994 Z. z v znení 154/2011 Z. z. 



14. Návrh Programového rozpočtu 2016-2018 

15. Informácia starostky o udelení ceny starostu obce Okoličná na Ostrove v zmysle ods. 

1 § 35 Štatútu Obce Okoličná na Ostrove v znení dodatku č.1 z roku 2014 

 

16. Informácie starostky 

17. Záver 

 

 

 

 

Ing. Iveta Feketeová  

                         starostka obce 

 

 

 

V Okoličnej na Ostrove, dňa 18.11.2015 


