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POZVÁNKA
Obecné zastupiteľstvo - 5. zasadnutie 26.09.2018

26.09.2018 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 zo IV. zasadnutia OcZ v roku 2018
4. Interpelácie poslancov
5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

5.1 VZN Obce Močenok č. 05/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o spôsobe
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v
rámci opatrovateľskej služby
5.2 Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020
5.3 Návrh a schválenie Zriaďovacej listiny Domova dôchodcov Močenok

 
6. Ekonomika a majetok

6.1 Návrh III. zmeny rozpočtu Obce Močenok na rok 2018
6.2 Konsolidovaná výročná správa Obce Močenok za rok 2017
6.3 Prerokovanie žiadostí o odpustenie úrokov z omeškania  nájomného za byt
Koppa a Koppová
6.4 Prekovanie žiadosti o napojenie na verejné osvetlenie NKP Kaštieľ – správcom:
Komunita kráľovnej pokoja
6.5 Prerokovanie a schválenie zmluvy o spolupráci medzi Obcou Močenok a Slovak
Telekomom

 



7. Hlavný kontrolór

7.1 Správa z kontroly jednej vybranej investičnej akcie realizovanej v roku 2018, výber
dodávateľa, financovanie diela, zmluvný vzťah so zhotoviteľom diela, fakturácia

 

8. Majetkové prevody, nájmy

8.1 Prerokovanie kúpy nehnuteľností od navrhovateľky p. Gabriely Novákovej
8.2 Schválenie predaja obecných pozemkov pre manželov Danišových
8.3 Schválenie predaja obecných pozemkov pre manželov Lenických
8.4 Schválenie predaja obecných pozemkov pre p. Emíliu Straňákovú
8.5 Schválenie predaja obecných pozemkov na základe vyhodnotenia cenových
ponúk priameho predaja
8.6 Budúci zámer odpredaja obecného pozemku pre Jakuba Peca
8.7 Budúci zámer odpredaja obecného pozemku pre manželov Móryiových, resp. 
prehodnotenie zriadenie VB
8.8 Budúci zámer zámeny pozemkov manželia Mikušoví
8.9 Prerokovanie zriadenia vecného bremena manželia Mikušoví
 
 

9. Zápisnice z komisií

Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok.

10. Rôzne

10.1 Petícia za zachovanie detského ihriska pri 14 b. j. M. R. Štefánika
10.2 Záznam o výsledku kontroly sociálnych služieb pre seniorov – Domov dôchodcov
Močenok

 
11. Diskusia

ZÁVER
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