
 

 

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 

25.9.2020 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 plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 7.8.2020 

4. Interpelácia  

5. Prenájom nehnuteľností , poľnohospodárskych pozemkov, pre PD Zlatná na Ostrove 

6. Prenájom nehnuteľností, poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce, pre N-LéL  

7. Žiadosť PD Štúrová o odkúpenie  pozemkov  vo vlastníctve obce 

parc.č.1631/4,1631/5,1625/6   

8. Žiadosť PD Štúrová o prenájom nehnuteľností, poľnohospodárskych pozemkov vo 

vlastníctve obce 

9.  Návratná finančná výpomoc /pôžička/ obciam a vyšším územním celkom na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov FO v roku 2020. 

10. Žiadosť o odkúpenie  nehnuteľnosti rodinný dom súp.č.59 

11. Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod  

12. Informácia o cenovej ponuke na dopravný  projekt 

13. Informácie starostky  

14. Záver 

 

 

Ing. Iveta Feketeová 

                            starostka obce 

V Okoličnej na Ostrove, dňa 18.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       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. 09.25- 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 2020.8.7-ei ülésről 

4. Interpeláció 

5. A községi ingatlan vagyonának bérbeadása PD Zlatná na Ostrove 

6. A községi ingatlan vagyonának bérbeadása N LéL  

7. Štúrovai szövetkezet kérvénye ingatlan megvásárlására 

8. Štúrovai szövetkezet kérvénye a község ingatlanának bérbevételére 

9. Visszafizetendö pénzügyi szegély a részeadó kiesésének pótlására 

10. Községi ingatlan, 59-es házszám-ra benyújtott kérvény megtárgyalása 

11. A vízhálozat bővítésére benyújtott kérvény megtárgyalása 

12. A közlekedési tervrajzokra -árajánlat  

13. Polgármester tájékoztatója  

14. Befejezés  

 

 

 
 Ing. Iveta Feketeová 

                                 Ekel Község Polgármestere 

Ekel, 2020. 9.18 

  



 

 


