
 

 

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 

17.5.2022, v utorok 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 OZ 25.2.2022 

4. Interpelácia 

5. Záverečný účet obce Okoličná na Ostrove za rok 2021 

6. Spôsob predaja obchodnou verejnou súťažou a podmienky predaja nehnuteľného majetku 

obce parc.č: 877/478, ostatná plocha o výmere 708 m2  a 877/479, záhrada o výmere 867 

m2 a parc. 836/55 zastavaná plocha v k.ú. Okoličná na Ostrove, LV 905. 

7. Priamy predaj majetku obce parc.č. 836/73, vinica o výmere 77 m2 a 836/65, vinica o 

výmere 146 m2 v k.ú. Okoličná na Ostrove, LV 905, pre kupujúceho Norbert Balogh 

8. Priamy predaj majetku obce parc.č: 829/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 510 

m2pre kupujúceho Attila Kocsics. 

9. Žiadosť o prenájom časti parcely 877/77 na parkovanie k bytovému domu -Július Fülöp 

10. Plán kontrolnej činnosti HKO na druhý polrok 2022 

11. Diskusia 

12. Informácie starostky 

13. Záver 

                                                                                                                      Ing. Iveta Feketeová 

                            starostka obce 

V Okoličnej na Ostrove, dňa: 30.4.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       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 2022.5.17.én  kedden 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 teljesítésének ellenőrzése a 202122.-ei ülésről 

4. Interpelláció 

5. Az Ekel  Község 2021-as zárszámlájának jóváhagyása 

6. A község tulajdonában lévő ingatlan eladásának módja és feltételei megtárgyalása. A 

877/478 számú parcela, 708 m2  a 877/479, kert  867 m2 LV 905. 

7. Község ingatlanja közvetlen eladása  836/73 számú parcela,  szőlő 77 m2 a 836/65, szőlő 

146 m2 LV 905 vásárló  Norbert Balogh 

8. Község ingatlanja közvetlen eladása  a 829/11 számú parcella, beépített terület 510 m2 

vásárló Attila Kocsics. 

9. A község tulajdonában lévő 877/77 parc. Része 1 parkolóra Fülöp Július kérvénye 

10. Ekel község főellenőrének terve a 2022. második félévre 

11. Polgármester beszámolója 

12. Vita 

13. Befejezés  

 
 Ing. Iveta Feketeová 

                                 Ekel Község Polgármestere 

Ekel, 2022.április 30. 

  



 


