OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

POZVÁNKA
V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

12. septembra 2016 /pondelok/ o 13,00 hod.
v zasadačke Robotníckeho kultúrneho domu v Sučanoch.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Správa o plnení uznesení OcZ
Správy z vykonaných kontrol
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Sučany určeného na výstavbu obytného
domu na ul. Hrabinská spoločnosti SOAR, spol. s r.o. Žilina
7. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Sučany Verejnou obchodnou súťažou na
Námestí SNP (oproti Pamätníku SNP)
8. Zámer prenajať hnuteľný majetok obce Sučany zastrešenie pódia spoločnosti
Elektronik stage system s.r.o. Martin
9. Prestavba reštaurácie Gól na komunitné centrum - výzva na čerpanie financií z
operačného programu, informácia o projektoch týkajúcich sa komunitného centra a
terénnej sociálnej práce
10. Miestna komunikácia Pod Bukovinou - prevod majetkových práv časti pozemku a
cesty v prospech obce (Igor Žilka)
11. Slovenské elektrárne - predaj prebytočného nehnuteľného majetku (pozemky pod
kurtami, komunikácia a pozemok na Ul. Fatranská)
12. Prevody a prenájmy nehnuteľného majetku obce (kúpa pozemkov Baláž formou
dražby, kúpa pozemkov rod. Brveníková – lokalita pod Skalou, žiadosť o kúpu
pozemku Jednota, zámer výstavby vysielač Telekom, prenájom pozemku Hlobeňová)
13. Zadanie ÚPN-O Sučany - informácia
14. Výročná správa Sučany za konsolidovaný celok za rok 2015 so Správou audítora a
Dodatkom správy audítora
15. Správa o fin. plnení rozpočtu obce a ZŠ za 1. polrok 2016
16. Zmena rozpočtu obce a ZŠ na rok 2016
17. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok
18. Komunitný plán sociálnych služieb obce Sučany na roky 2016-2020
19. Informácia o riešení vstupov a oplotení cintorína a informácia o riešení rozšírenej časti
cintorína
20. Informácia o zámere Slovak Telekomu vybudovať optickú sieť v obci Sučany

21. Informácia o zmenách Organizačnej štruktúry Obce Sučany
22. Správy o činností komisií
23. Rôzne
24. Interpelácie
25. Záver

Sučany 7. 9. 2016
Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

O 17.40 hod. je vyčlenený priestor pre verejnosť v zmysle čl. 13 ods. 6 Rokovacieho poriadku
OcZ Sučany

