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Vec: Pozvánka na zasadnutie OZ Obce Voderady
Na základe zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších
predpisov a v súlade s rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva Obce Voderady
zvolávam
5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Voderady
na deň 05. september 2019 ( štvrtok ) o 17:30 hod.
Miesto konania: zasadacia miestnosť Obecného úradu vo Voderadoch
Program:
1. Úvodné náležitosti
1.1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2. Schválenie programu 5.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
4. Správa audítorky o konsolidovanej účtovnej závierke
5. Odsúhlasenie uloženia káblov VN do zeme na parcelách patriacich Obci
Voderady - investor Ing. P. Bohdal
6. Schválenie zriadenia vecného bremena Obce Voderady so ZSE po pokládke
káblov VN investorom Ing. P. Bohdalom
7. Schválenie zriadenia vecného bremena Obce Voderady so ZSE – prekládka VN
pri hasičskej zbrojnici
8. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov s cirkvou – pozemok pod trafostanicou pri
cintoríne
9. Vyjadrenie k plánovanej investičnej akcii Bytový súbor Voderady
- investor RED CUBE CONSTRUCTION, a.s.
10. Odsúhlasenie realizácie procesu príprav projektov a podania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku
11. Štatút komisií - OZ
12. Stanoviská komisií OZ
- žiadosť p. Michalík – oprava obecného chodníka

13. Podnety občanov:
- Žiadosť o premiestnenie kontajneru – p. Minarovič
- Žiadosť o skrášlenie okolia bytovky s.č. 425 – rod. Vadovičová, Hrivňáková,
Adamecová
- Žiadosť o vyriešenie problému pripojenia na internet
- p. Staráčková
- Žiadosť o osadenie novej detskej hojdačky pri multifunkčnom ihrisku
- p. Rybanský
- Žiadosť o riešenie akútnej havarijnej situácie odvodu dažďovej vody
v lokalite Kandije – rod. Nápoká
14. Mikroregión 11 Plus , MAS 11 Plus – informácia o mimoriadnom členskom
príspevku, informácia o nových členských príspevkoch na rok 2019
15. Proces prípravy a spracovania VZN Obce Voderady
16. Návrh na schválenie členov komisie OZ pre pomenovanie ulíc v obci Voderady
17. Rôzne
a) Cenová ponuka – odpadové koše do Centrálnej zóny
b) Informácia o prácach na projektovej dokumentácii – tienenie, chladenie
pavilónu MŠ
c) Architektonická štúdia k rekonštrukcii Kultúrneho domu vo Voderadoch
d) Informácia o aktualizácii dopravného projektu a značenia v obci
e) Informácia o komunikácii ohľadom rigola na Školskej ulici
f) Informácia o potencionálnych investoroch v priemyselnom parku
g) Informácia o prebiehajúcich prácach ( hnojisko BRKO, zemný val, hasičská
prístavba + prekládka VN, príprava PD Cíferská ulica, Koniarekova ulica )
h) Kamerový systém – CP na hnojisko, areál MŠ, ZŠ – workout )
i) Informácia o sociálnom podniku z pohľadu obce a podnikateľov
j) Informácia o centrálnom krízovom fonde pre VÚC – členstvo
k) Poďakovanie poslancom za pomoc s realizáciou aktivít
Diskusia
Záver
Ing. Anita Gajarská
starostka obce
_______________________________________________________________________
Doručí sa:
1) Mgr. Veronika Živická
2) Ing. Vladimír Haršány
3) Marek Krajčovič
4) Martina Pastuchová
5) Mgr. Daniela Kušnírová
6) Ing. Jaroslav Zaťko
7) Tibor Bilčík
8) Karol Sedlák
9) Ing. Edita Tašká
10) Ing. Stanislav Nižnan, kontrolór obce Voderady
11) Spis OcÚ
Pozvánka zverejnená dňa 28.08.2019
www.voderady.sk, úradná tabuľa, obecný rozhlas

