
Obecný úrad Močenok
Sv. Gorazda 629/82
951 31 Močenok

Telefón: 037/655 23 74
E-mail sekretariat@mocenok.sk
Web: www.mocenok.sk

POZVÁNKA
Obecné zastupiteľstvo - 2. zasadnutie 28.03.2018

28.03.2018 o 17:30

Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
Školská č. 1690, 951 31 Močenok

 

Návrh programu:

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

2. Schválenie programu rokovania  

3. Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ v roku 2018

4. Interpelácie poslancov

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie
     5.1 Schválenie VZN Obce Močenok č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 O obecnom prospechovom
štipendiu

6. Ekonomika a majetok
6.1 Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečného účtu Obce Močenok za rok 2017
6.2 Správa audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2017
6.3 Záverečný účet Obce Močenok za rok 2017
6.4 Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2017
6.5 Návrh a schválenie I. zmeny rozpočtu na rok 2018
6.6 Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2017
6.7 Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2017
6.8 Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2017
6.9 Návrh a schválenie použitia finančných prostriedkov z fondu opráv

7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2017
7.1 Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2017
7.2 Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o.
so stavom k 31.12.2017
7.3 Zápisnica z vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2017 a Protokol o návrhu na vyradenie
majetku za rok 2017

8. Hlavný kontrolór



8.1 Správa z kontroly úhrad nájomného za byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce Močenok k 31.12.2017

9. Majetkové prevody, nájmy 
9.1 Žiadosť o predaj RD pre Jolanu Szabóovú
9.2 Žiadosť o predaj RD pre Helenu Stojkovú
9.3 Žiadosť o predaj OP pre Imricha Čvirika s manželkou
9.4 Žiadosť o predaj OP pre Mgr. Evu Lukačovičovú
9.5 Schválenie odpredaja obecného pozemku pre Annu Leššovú, rod. Vavrincovú
9.6 Odsúhlasenie zriadenia vjazdu z ul. M. R. Štefánika na súkromný pozemok
9.7 Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – predaj obecných pozemkov
9.8 Schválenie prenájmu poľovných pozemkov a udelenie plných mocí na zastupovanie
9.9 Návrh na zámenu/resp. uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s Biskupským úradom Nitra

10. Správy o činnosti komisií za rok 2017

Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti
Komisia územného plánovania a investičnej činnosti
Komisia pre školstvo, mládež a šport
Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy
Komisia pre sociálne veci a bytové otázky
Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára

11. Zápisnice z komisií

Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti
Komisia územného plánovania a investičnej činnosti
Komisia pre sociálne veci a bytové otázky
Komisia pre školstvo, mládež a šport
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára

 
12. Diskusia
 

Záver
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          PaedDr. Roman URBÁNIK
                                                                                             starosta obce Močenok
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