
Správa 

z kontroly ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva v Močenku za rok 2017 a 1. polrok 2018. 

 

    V roku 2017 bolo celkom 10 rokovaní obecného zastupiteľstva v Močenku  z toho 2 dve mimo 
plánu  a to 12.1. a 26.6.2017 Na týchto rokovaniach bolo prijatých celkom 125 uznesení obecného 
zastupiteľstva. Z uvedeného počtu bolo 51 ukladacích, z čoho do najbližšieho rokovania obecného 
zastupiteľstva bolo splnených 50. Nesplnené bolo uznesenie a nie je splnené ani k 30.6.2018  č.8.5. 
z 27.9.2017 ktoré sa týkalo predaja obecného pozemku COOP Jednota Nitra. 

Plneniu uznesení v roku 2017 bola venovaná zo strany starostu, poslancov i zamestnancov obecného 
úradu náležitá pozornosť . 

V roku 2018 sa konali nasledovné zastupiteľstva i počtami prijatých uznesení : 

Termín konania             celkový počet uznesení     z toho ukladacie         nesplnené do najbližšieho OZ 

31.1.2018                                         16                                    5                                    1 

Ukladacie uznesenia boli : 5.1,6.2,8.2,8.3, a 8.4.. Do najbližšieho zasadnutia boli okrem uznesenia 6.2 
splnené všetky  toto sa týkalo poverenia starostu na podpis zmluvy o úvere so Slovenskou záručnou 
a rozvojovou bankou na rozšírenie kapacity Materskej školy Močenok. Úverová zmluva bola 
podpísaná a zverejnená na webovej stránke obce Močenok 26.4.2018. 

28.3.2018                                         28                                     8                                  1 

Ukladacie uznesenia boli  tieto : uz.č.2,uzn.5.1,uzn.6.2,uzn.6.5, uzn.9.3.,uzn.9.4,uzn.9.5 a 9.7..Do 
najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva boli splnené všetky okrem uznesenia 9.4, ktoré sa 
týkalo zámeru predaja pozemku pre žiadateľku Mgr.  Evu Lukačovičovú. Toto bolo splnené 
zverejnením záveru predaja na webovej stránke obce Močenok dňa 6.6.2018. 

30.5.2018                               19                                      5                                   - 

Ukladacie uznesenia boli tieto 5.1.,8.1.,8.3.,8.4., a 8.5. 

Do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva boli splnené všetky uznesenia. 

26.6.2018                                          4                                       -                                  - 

Celkom na 4 zasadnutiach obecného zastupiteľstva bolo prijatých 77 uznesení . Z tohto počtu bolo 18 
ukladacích. Do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva neboli splnené iba dve a to 6.2. 
z 31.1.2018 a 9.4. z 28.3.2018. k 17.7.2018 bolo splnených všetkých 18 ukladacích uznesení prijatých 
v 1. polroku 2018 

Záver : 

- Dňom 1.9.2018 splnenie uznesení písomne vyznačovať aj v „Uzneseniach zo zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Močenku „  

- Obecné zastupiteľstvo k 31.8.2018 ruší všetky uznesenia staršie ako 6 mesiacov ak tieto 
neboli splnené v lehote 6 mesiacov. 

- Uznesenia prijaté po 1.8. 2018 strácajú platnosť  ak nebudú splnené v lehote 6 mesiacov od 
ich prijatia a lehota na splnenie nebude súčasťou prijatého uznesenia. 

V Močenku 18.7.208 


