
  
 

STAROSTA OBCE MOČENOK 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

Vás pozýva 

na II. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2017,  

v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1, zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať v stredu  

dňa 29. 03. 2017 o 17.30 hod.  

v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok. 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

2. Schválenie programu rokovania   

3. Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OZ v roku 2017  

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

5.1. Schválenie VZN Obce Močenok č. 1/2017 o podmienkach prideľovania a bývania  

v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných 

prostriedkov 

5.2. Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017 Požiarny poriadok Obce Močenok 

5.3. Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017 O organizácii miestneho referenda 

5.4. Návrh Štatút Obce Močenok 

5.5. Návrh Program rozvoja bývania obce Močenok 

5.6. Na vedomie Smernica - Zásady pre poskytovanie informácií 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.12.2016 

6.2. Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečného účtu Obce Močenok za rok 2016 

6.3. Správa audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva 

k 31.12.2016 

6.4. Záverečný účet Obce Močenok za rok 2016 

6.5. Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2016 

6.6. Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2016 

6.7. Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2016 

6.8. Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2016 

7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2016 

7.1. Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

k 31.12.2016 



7.2. Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so 

stavom k 31.12.2016 

7.3. Zápisnica z rokovania vyraďovacej inventarizačnej komisie zo dňa 01.03.2017 

8. Hlavný kontrolór 

8.1 Správa z kontroly účtovania a poskytovania cestovných náhrad na obecnom úrade 

v Močenku, účasť na školeniach zamestnancov obecného úradu v Močenku  

za vybrané mesiace roku 2016 

8.2  Záznam z kontroly správnosti účtovania cestovných náhrad a poplatkov za školenia 

v Materskej škole v Močenku v roku 2016. Kontrola príjmov materskej školy. 

9. Majetkové prevody, nájmy  

9.1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Roman Lenčéš 

9.2. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Filip Vörös 

9.3. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ing. Ladislav Szabo 

9.4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Emil Packa s manželkou 

9.5. Schválenie odpredaja obecného pozemku Slavomír Malík (záhrada) 

10. Správy o činnosti komisií za rok 2016 

10.1. Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

10.2. Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

10.3. Komisia pre školstvo, mládež a šport 

10.4. Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

10.5. Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

10.6. Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku 

10.7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára 

11. Zápisnice z komisií 

11.1. Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

11.2. Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

11.3. Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

11.4. Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku 

11.5. Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

12. Rôzne 

12.1  Schválenie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacity 

Materskej školy Močenok“ a spoluúčasť pri realizácii projektu s výškou 

celkového spolufinancovania zo strany žiadateľa 5% z celkových oprávnených 

výdavkov. 

12.2      Schválenie projektového zámeru budovanie cyklotrasy 

12.3      Žiadosť Penzión Seniorov ORLÍK o odstránenie azbestovej krytiny 

12.4      Schválenie návrhu poplatkov za prenájom priestorov a inzerciu   

12.5      Žiadosť Penzión Seniorov ORLÍK o vybudovanie chodníka 

 

13. Diskusia 

Záver 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta obce Močenok 


