STAROSTA OBCE SVODÍN
OZ/2018-29

Svodín, 19.9.2018

POZVÁNKA
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam
dvadsiate deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Svodíne, ktoré sa uskutoční
dňa 1.10.2018 o 18.00 h. v zasadačke obecného úradu.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
- určenie overovateľov zápisnice
- kontrola plnenia uznesení z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 6.8.2018
- správa o uzneseniach v sledovaní
2. Správa o činnosti komisie podnikateľskej a pre správu obecného majetku
3. Správa o činnosti komisie finančnej a legislatívno – právnej
4. Príprava inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2018
5. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov do Rady školy pri Materskej škole Óvoda
6. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Svodín – rodinný
dom so súp. č. 194 a parcela registra „C“ p. č. 218/12 v kú Málaš – M. Kajanová a K.
Benko
7. Návrh na kúpu nehnuteľností do vlastníctva obce Svodín
7.1. parcely registra „E“ p. č. 629, 631/200, 631/300 v kú Nemecký Svodín – F. Benye
7.2. parcely registra „E“ p. č. 636/2, 638, 639 v kú Nemecký Svodín – E. Mánya a H.
Máňová
8. Informácia o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce – nebytový priestor v Dome pre prácu na diaľku
9. Návrh na schválenie spolufinancovania na realizáciu projektu „WIFI pre Teba“
10. Návrh na kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva obce Svodín – diely č. 13 z pôvodnej
parcely registra „C“ p. č. 493/1 v kú Maďarský Svodín – G. Čák a manž. E. Čáková
11. Žiadosť o predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín- diely č. 15, 24, 18, 20, 17,
23 z pôvodnej parcely registra „C“ p. č. 668/15 v kú Maďarský Svodín – J. Riedl
a manž. H. Riedlová
12. Žiadosť o predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín- diely č. 2, 9, 3, 10
z pôvodnej parcely registra „C“ p. č. 668/15 v kú Maďarský Svodín – A. Kurcz
a manž. I. Kurcz
13. Žiadosť o predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Svodín - novovytvorená parcela
registra „C“ p. č. 441/7 v kú Maďarský Svodín – I. Turcsik
14. Interpelácie
15. Rôzne, diskusia
16. Ukončenie

Gabriel Vígh
starosta obce

