
OBEC Kvetoslavov 

Obecný úrad Kvetoslavov 

Senecká ulica 258/31 

930 41 Kvetoslavov 

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4. písm. a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov  

 

Z V O L Á V A M 

 

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov v roku 2023, ktoré sa uskutoční dňa                    

26. januára 2023 o 18.00 hodine v budove Obecného úradu Kvetoslavov, číslo miestnosti 7.  

 

Návrh programu zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa. Schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Kvetoslavov na roky 2023 a 2024-2025.  

4. Návrh rozpočtu obce Kvetoslavov na roky 2023 a 2024-2025.  

5. Správa hlavnej kontrolórky obce Kvetoslavov o výsledkoch kontrolnej činnosti k 31.12.2022 

6. Kúpna zmluva so spoločnosťou LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 

7. Obstaranie motorového vozidla pre potreby obce formou operatívneho leasingu. 

8. Žiadosť Žanety Bačovej o zaradenie pozemku reg. „C“ parc. č. 324/21 do územného plánu obce 

za účelom výstavby rodinného domu. 

9. Žiadosť Jána Kováča o zaradenie pozemkov reg. „C“ parc. č. 307/2 a parc. č. 307/16 do 

územného plánu obce za účelom výstavby rodinného domu. 

10. Žiadosť Jána Kováča o zaradenie pozemku reg. „C“ parc. č. 307/6 do územného plánu obce za 

účelom rozšírenia predajnej plochy. 

11. Žiadosť Ing. Soni Lipeckej o zaradenie pozemkov reg. „C“ parc. č. 310/28 a parc. č. 310/5 do 

územného plánu obce za účelom výstavby rodinného domu. 

12. Žiadosť PharmDr. Miroslavy Šipošovej o zaradenie pozemkov reg. „C“ parc. č. 481/2 a parc. č. 

537/1 do územného plánu obce za účelom výstavby malopodlažných rodinných domov. 

13. Žiadosť Jána Maczalu o zaradenie pozemkov reg. „C“ parc. č. 279/137, parc. č. 279/138 a parc. č. 

279/139 do územného plánu obce za účelom výstavby rodinného domu. 

14. Žiadosť Ing. Miloša Salaya o zaradenie pozemkov reg. „C“ parc. č. 481/7, parc. č. 481/8 a parc. č. 

478/2 do územného plánu obce za účelom výstavby rodinných domov. 

15. Žiadosť Mgr. Štefana Muráňa o zmenu územného plánu obce (pozemky reg. „C“ parc. č. 446 

a parc. č. 449) za účelom výstavby rodinných domov. 

16. Žiadosť spoločnosti ZOKY a.s. o zmenu územného plánu obce (pozemky „C“ parc. č 286/5, 

par.č. 286/7 a par.č. 286/9) za účelom výstavby logisticko - výrobného areálu Kvetoslavov.  

17. Rôzne a diskusia 

18. Ukončenie zasadnutia. 

 

V Kvetoslavove  23. januára 2023 

 

 

________________________ 

      Ing. Soňa Franková 

starostka obce Kvetoslavov 

 

 

Program rokovania OZ  je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci OZ  hlasovaním na zasadnutí  

dňa  26. januára 2023. 

 


