
  
 

STAROSTA OBCE MOČENOK 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

Vás pozýva 

na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2018,  

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 30. 05. 2018 o 17.30 hod.  

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

Návrh programu rokovania: 

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

2. Schválenie programu rokovania   

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

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

5.1. Návrhy VZN Obce Močenok  

- Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018 O určení názvov ulíc a verejných 

priestranstiev na území obce Močenok 

- Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2017 

O organizácii miestneho referenda 

- Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018 O pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky sluţieb na území obce Močenok 

5.2. Návrh a schválenie Zásad odmeňovania niektorých samosprávnych činností v obci 

Močenok 

 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2018 

6.2. Návrh a schválenie II. zmeny rozpočtu 

 

7. Hlavný kontrolór 

7.1. Správa z kontroly výdajových poloţiek v Materskej škole v Močenku realizovaných 

v roku 2017 – nákup za hotové 

7.2. Správa z kontroly vybraných výdajových poloţiek v Základnej škole v Močenku 

realizovaných cestou pokladne – nákup za hotové 

7.3. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 

 

8. Majetkové prevody, nájmy  

8.1. Ţiadosť o odpredaj obecných pozemkov – Ján Daniš 

8.2. Ţiadosť o odpredaj obecného pozemku – Jolana Szabóová 

8.3. Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva obce – Gabriela Nováková 

8.4. Schválenie predaja OP na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaţe 

8.5. Schválenie predaja OP pre Imricha Čvirika s manţelkou 



9. 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 kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

 

10. Rôzne 

10.1. Správa o činnosti obchodnej spoločnosti Kábel TV Močenok za rok 2017  

 

11. Diskusia 

 

 

 

Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta obce Močenok 

 


