
 

 

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 

25.6.2021 o 18:00 hodine v zasadačke obecného úradu v Okoličnej na Ostrove s navrhovaným 

programom: 

 

1. Zahájenie   

2. Schválenie programu zasadnutia, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ 7.5.2021 

4. Interpelácia  

5. Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku obce, rodinný dom súpisné č. 59 

záhrada parc.č.    LV 905 v zmysle výsledkov obchodnej verejnej súťaže 

6. Návrh na schválenie predaja nehnutelného majetku obce z dôvodu  hodného osobitného 

zreteľa, novovytvorená parc.č.837/8 a 837/30   

7. Návrh záverečného účtu obce, stanovisko HKO k závěrečnému účtu obce, správa audítora 

8. Návrh na dokočenie opráv zdravotného strediska 

9. Návrh na nákup domácich kompostérov na biologicky rozložitelný odpad 

10. Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie OZ 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2021 

12. Správa  z kontroly hotovostných platieb v roku 2020, správa z kontroly vybavenia 

obdržaných písomných sťažností, podnetov a žiadostí od roku  2018 do 30.4.2021  

13. Informácie starostky  

14. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Feketeová 

                            starostka obce 

V Okoličnej na Ostrove, dňa:   18.6..2021 

 

 



 

 

                       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 2021.6.25- én 18:00 órai 

kezdettel kerül megrendezésre a Községi hivatal tanácstermében alábbi napirendi pontok 

alapján:  

1. Megnyitó  

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

jegyzőkönyv-hitelesítők kinevezése  

3. Határozatok teljesítése a 2021.5.7-ei ülésről 

4. Interpelláció 

5. A községi tulajdonban lévő vagyon eladásának megtárgyalása 59 h.sz épület és 121 parc. 

6. A községi tulajdonban lévő vagyon megtárgyalása a 837/8-as számú parcela , kert, 

területe 899 m2, folosztva 837/8 és 837/30 parc.  

7. A Községi 2020-as zárszámlájának jóváhagyása 

8. Az egészségügyi központ javításának befejezése. 

9. Javaslat házi komposztálók megvásárlására 

10. Az önkormányzat 4/2021 számú  költségvetésének módosítása  

11. A Föellenőr 2021. 2. félévének terve  

12. A 2021 év első félévében elvégzett ellenőrzésekről a főellenőr beszámolója 

13. Polgármester tájékoztatója  

14. Befejezés  

 

 

 
 Ing. Iveta Feketeová 

                                 Ekel Község Polgármestere 

Ekel, 2021.6.18 

  



 


