Ladislav Híves, starosta obce Nenince
Lukanénye Község Polgármestere
---------------

-------------------------------------------------------------------------------------Nenince, 18.03.2021
Lukanénye, 2021.03.18.

Pozvánka - Meghívó
Podľa ustanovenia § 13 odseku (4) zákona SNR č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nenince, ktoré
sa koná dňa
30. marca 2021 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného domu v Neninciach. V súvislosti s výskytom a šírením COVID-19
a nariadenia hlavného hygienika SR sa zasadnutie koná bez prítomnosti verejnosti. Prosím
poslancov a poslankyne, aby nevstupovali do rokovacej miestnosti bez rúška a dôkladnej
dezinfekcie rúk! Za pochopenie vopred ďakujem.
Az 1990. évi 369 Tt. sz. a községekről szóló hatályos törvény 13. §-a 4. bekezdése
értelmében ezennel meghívom Önt a Lukanényei Községi Képviselő - testület ülésére, amelyre
2021. máricus 30-án 17.00 órai
kezdettel kerül sor a Lukanénye-i Községháza tárgyalótermében.
Prezentácia poslancov: od 16,30 do 17,00hod.
Prezentáció: 16,30-tól – 17,00 ó-ig
Návrh program / Javasolt program:
1. Otvorenie – Megnyitó
2. Schválenie programu rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva –
Testületi ülés programjának elfogadása
3. Zvolenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a návrhovej komisie
A hitelesítők,, jegyzőkönyvvezető, és a javaslóbizottság megválasztása
4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva z predošlého zasadnutia
A képviselő-testület legutóbb hozott határozatainak ellenőrzése
5. Prejednanie žiadostí:
- č. sp. 263/2020- Jozef Juhász – odpredaj pozemku,
- č. sp. 268/2020 – Máté Török – Žiadosť o odpustenie platby nájmu a výpoveď zmluvy
o nájme na prevádzkovanie ŠPORT Baru Štadion Nenince,
- č.sp. 16/2021 – Žiadosť o prenájom pozemku „pod Viničom“ pre Makra Gold s.r.o.
Nenince,

- č.sp. 11/2021 – Zlepšenie energetickej náročnosti Obecného úradu a Kultúrneho domu
Nenince
Kérvények megtárgyalása
- 263/2020-as ikt.sz. – Juhász Jozef – földterület eladása
- 268/2020-as ikt.sz. – Török Máté – Bérleti szerződés felmondása és bérlet fizetésének
elengedése – Sport bar stadion Nenince
- 16/202-es ikt.sz. – Lukanényei Makra Gold s.r.o kérvénye – földterület bérlése a „szőlők
alatt”
- 11/2021-es ikt.sz. – A helyi kultúrház és községi hivatal energiahatékonyságának javítása
6. Rôzne
Egyéb
7. Diskusia
Vita
8. Schválenie uznesení
Határozatok jóváhagyása
9. Záver
Befejezés

Ladislav Híves
starosta - polgármester

