OBEC BYSTRANY
okres Spišská Nová Ves, tel./fax : 053/ 4495 338
V Bystranoch, dňa 22.08.2019

Pozvánka
Starosta obce Bystrany v zmysle § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4, písm. a) zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel

zvoláva
46. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bystrany, ktoré sa uskutoční dňa:

28.08.2019 o 16:00 hod.
(streda)
v Zasadacej miestnosti obce Bystrany, č. 52
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu
4. Kontrola uznesení
5. Informácia o stave žiadosti na kanalizáciu a vodovod
6. Zriadenie bytovej komisie, schválenie predsedu a členov bytovej komisie
7. Schválenie vzniku obecnej firmy
8. Schválenie vypracovania kúpnopredajných zmlúv – zámenných zmlúv s obyvateľmi
v Rómskej osade
9. Schválenie dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo – Stavebný dozor MŠ 98 – Prístavba
10. Schválenie zmluvy na spoluprácu pre podanie žiadosti – Rekonštrukcia ciest.
11. Schválenie uzavretia zmluvy s výherným uchádzačom pre zákazku – Zateplenie
bytového domu č. 313.
12. Schválenie dodatku č. 2 k projektu PVP v MRK
13. Deratizácia a dezinsekcia verejných priestranstiev v obci
14. Schválenie KPZ na predaj pozemku pre kupujúcich Vojtech Žiga a Veronika Žigová
15. Informácia a schválenie realizácie prieskumu trhu pre zákazku - výmena garážovej
brány pre obecný traktor
16. Úprava rozpočtu pre obec a Základnú školu
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17. Žiadosti –
a) Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o poskytnutie finančnej pomoci
b) Žiadosť o vyregulovanie potoka za rodinnými domami – Brajerčík, Jurčišinová,
Truhanová, Dunka, Bystrany od č. d. 80 až 82
c) Žiadosť o odkúpenie pozemku, p. Pavol Polhoš
d) Žiadosť p. Jána Žigu o novú OVS – odkúpenie pozemkov prostredníctvom súťaže.
e) Výzva na vrátenie kúpnej zmluvy – Advokátska kancelária JUDr. JCLic. Tomáš
Majerčák, PhD.
f) Kresťanská misia MARANATA – žiadosť o prenájom zasadacej miestnosti
g) Prerokovanie vyčíslenia prác naviac na stavbe – Výmena žľabov v Rómskej osade
h) Prerokovanie vyčíslenia prác naviac na stavbe – chodník od pohostinstva do areálu
ZŠ.
18. Realizácia opravy multifunkčného ihriska.
19. Záver
František Žiga
starosta obce
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