STAROSTA
č.j.: 1712/2018

OBCE

Rastislavova 266, 951 41 Lužianky, č.t.: 037/7783469
V Lužiankach 17.12.2018

POZVÁNKA
V zmysle § 13 odst.4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
šieste riadne zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, ktoré sa uskutoční dňa

20. decembra 2018 o 17:00 hod.
na Obecnom úrade v Lužiankach.

Program:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Schválenie programu rokovania
3/ Procedurálne otázky
4/ Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2019
5/ III. etapa kanalizácie v obci Lužianky – vyžiadanie písomného stanoviska
6/ Zberný dvor - vyžiadanie dokladov
7/ Inventarizácia VZN a žiadosť o predloženie pracovných náplní zamestnancov obce
8/ Žiadosť o predloženie rozpracovaných investičných akcií z roku 2018
9/ Žiadosť Slovak Telekom, a.s. Bratislava – telekomunikačná líniová stavba I. etapa
10/ Žiadosť o podanie výročnej správy za rok 2018 a predkladanie mesačných správ o činnosti
Obecnej polície
11/ Žiadosť o predloženie zoznamu techniky vo vlastníctve obce
12/ Žiadosť o predloženie inventúrneho zoznamu techniky vo vlastníctve obce
13/ Vyžiadanie Správy Hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly – proces verejného
obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou – rekonštrukcia kuchyne a modernizácia
verejného osvetlenia
14/ Informácia starostu obce o možnej zámene pozemkov medzi obcou a RKC Nitrianske
biskupstvo, Sídelná kapitula
15/ Prechod cez železničné priecestie na Vinárskej ulici, Rastislavovej ulici a Holotke
16/ Zverejňovanie príloh zmlúv, objednávok a faktúr – preverenie funkcionality
17/ Rekonštrukcia RD súpisné číslo 493 na parcele reg. „C“ č. 15/1 – vyžiadanie dokladov
18/ Kyvadlová doprava na úseku "Lužianky - Holotka a žst. Lužianky autobusová zastávka
– vyžiadanie podkladov o spôsobe vzniku zmluvného vzťahu s dopravcom, podanie
informácií o súčasnom stave prepravy občanov
19/ Poverenie na zvolanie pracovného stretnutia s prevádzkovateľmi zdravotného strediska
20/ Podchod pre peších cez železničné teleso– žiadosť o písomné vyžiadanie stanoviska
MH Invest
21/Internetová stránka obce
22/ Záznam z rokovaní obecného zastupiteľstva – preverenie technických možností
23/ Kamerový systém - preverenie
24/ Vývoz odpadových vôd zo žúmp občanov – legislatívne preverenie čiastočnej refundácie
nákladov fyzickým osobám
25/ Určenie termínu druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

26/ Odsúhlasenie členov ústrednej inventarizačnej komisie z radov poslancov
27/ Návrh na zriadenie a voľbu členov komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov
28/ Návrh spoločnosti COOP Jednota Nitra na odkúpenie parcely reg. „E“ č. 97 na LV č. 1698
vo vlastníctve obce
29/ Určenie sobášnych dní a voľba sobášiaceho z radov poslancov OZ
30/ Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 – 2020
31/ Diskusia
32/ Návrh na uznesenie
33/ Záver
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