POZVÁNKA
Starosta obce Zálesie
zvoláva

25. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Zálesie,
ktoré sa uskutoční 30.11. 2021 v utorok o 18.00 hod.
prostredníctvom videokonferencie v súlade s §30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 bez účasti verejnosti.
.
Program:
1. Otvorenie – voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácie starostu obce
5. Interpelácie poslancov
6. Námety a pripomienky občanov
7. Správa o činnosti komisií pri OZ – predsedovia komisií
8. Poskytovanie dotácie na žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí
9. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke
10. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. štvrťrok 2021
11. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za III. štvrťrok 2021
12. Záznam z kontroly vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2021

13. Správa o výsledku kontroly zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr za I. polrok 2021
14. Kontrola odporúčaní hlavného kontrolóra po termíne plnenia UZN č. 352/05/2021
15. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2021
16. Rozpočtové opatrenie č.3
17. Správa nezávislého audítora
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18. Žiadosť o súhlas obce so zriadením vecného bremena pre Farma Fresh spol. s r.o. na pozemkoch
č.1109/33 a 1318/318
19. Žiadosť o súhlas obce so zriadením vecného bremena na obecných pozemkoch č. 1109/39 a 1318/268
od Farma Fresh Slovakia pre Západoslovenskú distribučnú
20. Zmluvy Hájik- a.) Zmluva o zriadení záložného práva
b.) Zmluva o spolupráci
c.) Nájomná zmluva
21. Darovacia zmluva pozemku p.č. 1525/155 - Kadnár Peter a manželka
22. Žiadosť BSK o vybudovanie cyklotrasy „ ku dvom mostom“ 1361 a cyklolávky zo Zálesia do Malinova
z prostriedkov BSK
23. Rôzne
24. Záver

Ing. Marián Perger
Starosta obce
Obec v zmysle § 30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 73/2020 Z. z.
vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na
webovom sídle obce a do piatich dní po ukončení rokovania zverejní obec zápisnicu na úradnej tabuli obce a
na webovom sídle obce.
Občania môžu svoje námietky a pripomienky zaslať na mail zahorova@obeczalesie.sk alebo vhodiť do
schránky obecného úradu (KD, Malinovská ul. 54, zboku od BalíkoBOXu) do 26.11.2021.
Materiály k 25. OZ sú zverejnené na webovom sídle obce (www.obeczalesie.sk) alebo kontaktujte obecný
úrad.
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