Starosta obce Jelenec, Obecný úrad, Hlavná 126, 951 73 Jelenec
V Jelenci dňa 30.11.2017

POZVÁNKA
Pozývam Vás na 22. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa uskutoční
dňa 08. decembra 2017 (piatok) o 17.00 hod.
v zasadačke kultúrneho domu.
Program zasadania:
1. Úvodné náležitosti
a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c. Schválenie programu zasadnutia.
2. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
3. Správy hlavného kontrolóra obce:
a) Plnenie ukladacích uznesení OZ v roku 2016 a v I. polroku 2017
b) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
c) Správa z kontroly verejného obstarávania investičnej akcie „Oprava
povrchu miestnej komunikácie Staničná ul. ....“
d) Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2017
4. Návrh VZN obce Jelenec č. 1/2017 o miestnych daniach miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Dodatok č. 1 VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Jelenec.
6. Vyhodnotenie prác prevedených v obci v roku 2017.
7. Dodatok č. 1 k nájomným zmluvám o prenájom bytu, uzatvorený medzi obcou Jelenec
a nájomcami.
8. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2017.
9. Úprava rozpočtu obce
10. Príspevok zdravotne telesne postihnutým občanom v obci.
11. Základná škola - Alapiskola Jelenec – žiadosť o mimoriadne finančné prostriedky na
riešenie havarijného stavu vybavenia zariadenia školského stravovania.
12. Štefan a Alžbeta Tóthoví, Jelenec 108 – vysporiadanie užívanej nehnuteľnosti parc.č.
408/1 o výmere 70 m2- predajom.
13. Otto Borbély a manž., Jelenec 153 – odpredaj nehnuteľnosti parc.č. 3028/72 – záhrada
o výmere 294 m2.
14. Vladimír a Johanna Szegényoví, Jelenec 123 – žiadosť o odkúpenie pozemku – dielu
6 o výmere 65 m2 z parc.č. 424/2.
15. Obyvatelia Veternej ulice – žiadosť o opravu mosta cez potok, ktorý spája ul.
Gaštanovú s ulicou Veternou – stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku
Piešťany.
16. František Malý, bytom Nitra- Klokočina, Bizetova 456/23, - predaj nehnuteľnosti
parc.č. 3517/81 – trvalý tráv. porast o výmere 300 m2 a zriadenie vecného bremena
k parc.č. 3517/18 o výmere 316 m2 trvalé trávne porasty – právo prechodu a prejazdu

motorovými vozidlami pre novovytvorenú parc.č. 3517/81 o výmere 300 m2, trv.
trávne porasty, podľa GP č. 65/2016.
17. Kristína Bartková, Lehota 624 – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v rekreačnej
oblasti Remitáž parc.č. 3503/435 o výmere 472 m2 na výstavbu chaty.
18. Ivan Majerčák, Červeňova 21, Nitra – poverený zástupca Združenia chatárov
vodovodu Jelenec Remitáž – žiadosť o odkúpenie pozemku.
19. Diana Lelovitsová, Jelenec 1549 – žiadosť o dlhodobý prenájom nehnuteľnosti
v rekreačnej oblasti.
20. Informácie starostu obce:
a) kanalizácia obce ,
b) súdny spor ohľadom studne v rekreačnej oblasti,
c) výstavba chodníka pri štátnej ceste od kaštieľa po PD a od začiatku
zastavanej časti obce smerom od Nitry po pohostinstvo,
d) kamerový systém – realizácia a nová žiadosť,
e) verejné osvetlenie – výmena,
f) výrub stromov v rekreačnej oblasti Remitáž a pri ZŠ Jelenec,
g) rekonštrukcia rím. katolíckeho kostola,
h) prístup k mostu pri pošte,
i) oprava výtlkov v obci.
21. Diskusia.
22. Záver rokovania.

Ladislav Púchovský
starosta obce

