Obec Štitáre, Pri prameni 125/14, 951 01 Štitáre

Oznámenie
o konaní 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štitáre,
ktoré sa uskutoční dňa 16.09.2020 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 3.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. 09. 2020 t. j. (v
stredu) v Spoločenskom dome v Štitároch.
Začiatok zasadnutia je stanovený na 17.00 hod.

Na základe Opatrenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR pod sp.zn.:
OLP/6849/2020 dňa 28.08.2020, je aj naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do
budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostno-hygienické opatrenia:
- do budovy je možné vstúpiť len s ochranným rúškom,
- pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky,
- zákaz podávania rúk
- v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ,
nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
v takomto prípade prosím nevstupujte do priestorov spoločenského domu
a obecného úradu.

Ing. Zuzana Vinkovičová, v.r.
Starostka obce

Návrh programu
3. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
na 16. septembra 2020
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácie poslancov
Odsúhlasenie Dodatku č. 10 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v mestskej
autobusovej doprave
7. Odsúhlasenie žiadosti o dopravné značenie – maximálna povolená rýchlosť
8. Odsúhlasenie žiadosti o predbežný súhlas obecného zastupiteľstva obce Štitáre so
zmenou aktuálneho ÚPO Štitáre
9. Odsúhlasenie žiadosti MUDr. Tomáša Jankoviča o dlhodobý prenájom časti obecného
pozemku parcela registra „C“ č. 240/18, k. ú. Dolné Štitáre
10. Odsúhlasenie žiadosti o vybudovanie skateparku pre deti
11. Odsúhlasenie zámennej zmluvy na vysporiadanie pozemkov medzi ul. Jókayho a Ku
Gáborke
12. Odsúhlasenie zmluvy o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých zvierat
13. Odsúhlasenie návrhu riešenia opráv MK podľa vyhodnotenia komisie výstavby
14. Odsúhlasenie žiadosti o odstránenie zberného hniezda Söprös II a vytýčenie hraníc
obecnej cesty
15. Odsúhlasenie žiadosti o odstránenie oplotenia s betónovou plochou a spevnenej
komunikácie z pozemku p. č. 1080/15 k.ú. Dolné Štitáre
16. Odsúhlasenie návrhu na vypracovanie projektovej dokumentácie na základe
spracovanej štúdie na chodník pri ceste III/1661 v obci Štitáre – úsek č. 2 a č. 3
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver

Ing. Zuzana Vinkovičová, v.r.
starostka obce Štitáre

V Štitároch, dňa: 14.09.2020

