
 

 

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  

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove,  ktoré sa uskutoční dňa 

7.8.2020 o 18:00 hodine v budove Miestneho kultúrneho strediska v Okoličnej na Ostrove 

s navrhovaným programom: 

 

1. Zahájenie   

2. Schválenie programu zasadnutia, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ 14.5.2020 

4. Interpelácia  

5. Návrh VZN č.1/2020, ktorým sa mení VZN č.1/2019  

6. Návrh VZN č.2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Okoličná na 

Ostrove na rok 2020 

7. Návrh zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ s VJM Jánosa Hetényiho 

8. Zrušenie zverenia do správy majetku obce pre ZŠ s MŠ s vjm Jánosa Hetényiho 

Okoličná na Ostrove  

9. Výpožička nehnuteľného majetku obce pre ZŠ s MŠ s vjm Jánosa Hetényiho 

Okoličná na Ostrove  

10. Návrh dotácie pre športový klub FC Okoličná na Ostrove  

11. Výpožička nehnuteľného majetku obce pre športový klub FC Okoličná na Ostrove 

12. Prejednanie spôsobu a podmienok prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce 

13. Prejednanie spôsobu a podmienok prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce 

14. Informácia starostky o zmene Oganizačného poriadku Obecného úradu 

v Okoličnej na Ostrove 

15. Informácie starostky  

16. Záver 

 

 

Ing. Iveta Feketeová 

                            starostka obce 

V Okoličnej na Ostrove, dňa 29.7.2020 

 



 

                       Ekel Község Polgármestere 

______________________________________________________  

 

                      M e g h í v ó 
 

 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának önkormányzatairól szóló 369/1990 törvény § 13-

nak, 4. a) bekezdése által biztosított jogkörömben eljárva  

 

ö s s z e h í v o m 

 

Ekel Község Képviselőit a képviselő-testületi ülésre, amely 2020. 8.7- én 18:00 órai kezdettel 

kerül megrendezésre a Helyi művelődési központban az alábbi napirendi pontok alapján:  

1. Megnyitó  

2. Az önkormányzati ülés programjának jóváhagyása, a jegyzőkönyvvezető és a 

jegyzőkönyv-hitelesítők kinevezése  

3. Határozatok teljesítése a 2020.5.14-ei ülésről 

4. Interpeláció 

5. Javaslat a 1/2020  ÁÉR, melyell módosul az 1/2019 ÁÉR 

6. Az 2/2020-as számu ÁÉR a óvoda és iskolai intézmények működtetésére és bérek 

támogatásának magasságának megállapítása az Ekel község területén a 2020-as évre. 

7. Hetényi János alapiskola és óvoda Ekel 2020-as költségvetési módosításának javaslata 

8. A községi vagyon átruházásának megszüntetése a Hetényi János alapiskola és óvoda 

Ekel számára 

9. A Községi vagyon kikölcsönzése a Hetényi János alapiskola és óvoda Ekel számára 

10. A sportszervezet támogatásának megtárgyalása 

11. A Községi vagyon kikölcsönzése az FC Ekel számára 

12. A községi ingatlan vagyonának bérbeadási feltételeinek megtárgyalása  

13. A községi ingatlan vagyonának bérbeadási feltételeinek megtárgyalása  

14. A községi hivatal szervezési rendje.  

15. Tájékoztató 

16. Befejezés  

 

 

 
 Ing. Iveta Feketeová 

                                 Ekel Község Polgármestere 

Ekel, 2020. 7.29 

  



 


