Pozvánka
na 15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rudine vo funkčnom období 20182022, ktoré sa uskutoční v pondelok 14.09.2020 zo začiatkom o 17,00 hodine v sále
kultúrneho domu.

Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisnice
Tibor Janec : A/ – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcela KN C 559/1 vo
vlastníctve obce Rudina – novovytvorená parcela KN C 599/1 – osobitný zreteľ
B/ Odpredaj novovytvorenej parcely KN C 625/2 o výmere 3m2 , kultúra záhrady za
1,00 €
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Správa z kontrolnej činnosti HKO obce
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
9. Komisia podľa zákona č. 357/2004 Z. z. ústavný zákon o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov – podanie
správy predseda Ing. Jozef Turianik
10. Informácia o stave financií a čerpaní rozpočtu k 31.08.2020
11. Rozpočtové opatrenie č. 7/2020
12. Informácia o súdnom spore: žalobkyňa JUDr. Danica Birošová ako správkyňa úpadcu
MIGAREAL s. r. o. v konkurze a žalovaná: Obec Rudina
13. Zmluva o prevode cenných papierov: Biomasa, združenie právnických osôb v likvidácií
14. Peter Slíž a manželka Bc. Martina Slížová – žiadosť o odkúpenie časti pozemku
v majetku obce časť parcely KN C 412- novovytvorená parcela KN C 412/2 –
schválenie, prípadne doplnenie osobitného zreteľa
15. Žiadosť PaedDr. Viera Janásiková – schválenie zámeru vybudovať na vlastné náklady
prístupovú komunikáciu k pozemku KN C 1005
16. Viliam Fábik – žiadosť o výstavbu nového oplotenia cintorín
17. Roman Mozoľ – žiadosť o odkúpenie časti pozemku KN C 524 v majetku obce
18. Gabriela Jančigová – zástupca vlastníkov pozemkov - žiadosť o vybudovanie
vodovodu v novej stavebnej lokalite Zadky
19. Vlastníci pozemkov v lokalite Dúbrava - Žiadosť o zrušenie regulatívov ÚP obce
20. Interpelácie poslancov
21. Diskusia
22. Záver
Ing. Anna Mičianová
starostka obce

