OBEC OSTROVANY
O b e c n ý ú r a d v O s t r o v a n o c h, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo: OZ XXVI/2022
V Ostrovanoch dňa 7 . 7. 2022
POZVÁNKA
Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva
XXVI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň
11. júla 2022 /pondelok/ so začiatkom o 18,00 hodine,
ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch
s týmto programom :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Ustanovenie pracovných funkcií
Schválenie zverejneného programu rokovania
Schválenie doplňujúceho – upraveného programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Dopyty poslancov OZ podľa zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

7 . Návrh na schválenie investičnej akcii ( Prípojky – Ostrovany : Zlepšenie prístupu k pitnej
vode a odvodnenie splaškových vôd )
8. Rôzne
9. Podnety a návrhy od občanov
10. Diskusia
11. Závery z rokovania
12 . Záver

Mgr. Rastislav Popuša
starosta obce

UZNESENIA
z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ostrovany,
konaného dňa 11.07.2022 v priestoroch kultúrno-spoločenského
centra pri Obecnom úrade v Ostrovanoch
Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Ostrovany
č. 137/2022 zo dňa 11.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch po prerokovaní:
Berie na vedomie
A. Určenie zapisovateľky :
B. Určenie overovateľov zápisnice:

Martina Lukáčová
F. Červeňák
J. Dužda

C. Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda komisie:
Člen komisie:
Člen komisie:

V Ostrovanoch dňa 11.07.2022

R. Švec
M. Dužda
M.Jaco

Mgr. Rastislav Popuša v.r.
starosta obce

Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Ostrovany
č. 138/2022 zo dňa 11.07.2022

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch po prerokovaní:
schvaľuje
Zverejnený program rokovania OZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Ustanovenie pracovných funkcií
Schválenie zverejneného programu rokovania
Schválenie doplňujúceho – upraveného programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Dopyty poslancov OZ podľa zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

7 . Návrh na schválenie investičnej akcii ( Prípojky – Ostrovany : Zlepšenie prístupu k pitnej
vode a odvodnenie splaškových vôd )
8. Rôzne
9. Podnety a návrhy od občanov
10. Diskusia
11. Závery z rokovania
12 . Záver

Overovatelia: F. Červeňák
J.Dužda

Mgr. Rastislav Popuša v.r.
starosta obce

Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Ostrovany
č. 139/2022 zo dňa 11.07.2022

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch po prerokovaní:
schvaľuje
A. Schvaľuje
Investičnú akciu ( Prípojky – Ostrovany :Zlepšenie prístupu k pitnej vode
a odvodenie splaškových vôd )

Overovatelia: F. Červeňák
J.Dužda

Mgr. Rastislav Popuša v.r.

starosta obce

