Oznámenie
o konaní 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štitáre,
ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2016 v Štitároch
Starostka obce Štitáre v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje
konanie 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa
14.06. 2016 t. j. (v utorok ) v Spoločenskom dome v Štitároch.
Začiatok zasadnutia je stanovený na 19.00 hodinu.

V Štitároch, 27.05.2016

Ing. Zuzana Vinkovičová, v.r.
Starostka obce

Obec Štitáre, Pri prameni 14, 951 01 Štitáre

Návrh programu
2. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
na 14. júna 2016
Program:
Zahájenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Schválenie programu zasadnutia
Interpelácie
Informácia o kontrole Okresného úradu Nitra, odb. krízového riadenia zo dňa 23.3.2016
Informácia o kontrole Prokurátorskej previerky zo dňa 26.4.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie v prevádzke
RELAX
8. Žiadosť o vyjadrenie súhlasného stanoviska obce Štitáre na prevádzkovanie hazardných
hier /videolotéria/ v prevádzke RELAX
9. Návrh zmien ÚP č. 2/2016 na rozšírenie ÚP na IBV a návrh zmeny funkčného využitia
pozemkov v lokalite J (19) a informácia o prerokovaní bodu č. 6 z 1. zasadnutia OZ
v Štitároch zo dňa 14.3.2016
10. Žiadosť o umiestnenie stĺpa s verejným osvetlením na ulici Ku Gáborke pri RD č. 58
a 60.
11. Informácia o vyúčtovaní náhrad straty za rok 2015 ARIVA Nitra, a.s. za mestskú
hromadnú dopravu
12. Žiadosť fy. ENACO, s.r.o. Nitra (ZSE – investor stavby) o predaj novovytvorenej
parcely v rozlohe 25 m2 na parcele č. 187/3 ul. Pod Žibricou pod trafostanicou
a odsúhlasenie zmluvy
13. Informácia stavebnej komisie o priebehu realizácie výstavby kanalizácie
14. Záverečný účet obce Štitáre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
15. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Štitáre k záverečnému účtu za rok 2015
16. Správa nezávislého audítora
17. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
18. Odsúhlasenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce ŠTITÁRE
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Schválenie prijatých uznesení
22. Záver
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Ing. Zuzana Vinkovičová, v.r.
starostka obce Štitáre
V Štitároch, dňa: 27.05.2016

