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POZVÁNKA
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 1. zasadnutie 30.01.2019

30.01.2019 o 17:30

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

 

Návrh programu:

1. Otvorenie a úvodné náležitosti

1.1 Zloženie sľubu novozvolených poslancov OcZ
1.2 Overenie zloženia sľubu mandátovou komisiou
1.3 Voľba návrhovej komisie,  overovateľov zápisnice,  určenie zapisovateľa zápisnice

2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ v roku 2018 a z Ustanovujúceho

zasadnutia OcZ
4. Interpelácie poslancov
5. Voľba predsedov komisií, člena OcR, člena komisie a poverenie sobášiacich

5.1 Voľba predsedu Komisie  pre územné plánovanie a investičnú činnosť a Komisie
pre životné prostredie a verejnoprospešné služby a verejný poriadok
5.2 Voľba člena OcR
5.3 Voľba člena Komisie na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca, starostu
a hlavného kontrolóra
5.4 Poverenie sobášiacich pre obdobie 2018 - 2022 

6. Delegovanie členov redakčnej rady a rady škôl
6.1 Voľba členov mediálnej rady
6.2 Delegovanie členov Rady školy pri Základnej škole
6.3 Delegovanie členov Rady školy pri Materskej škole
6.4 Delegovanie členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole

7. Rozpočet a financie
7.1 Návrh a schválenie  I. zmeny rozpočtu Obce Močenok na rok 2019
7.2 Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2019
7.3 Plán investícií na roky 2019 – 2022



8. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie
8.1 Návrh a schválenie VZN Obce Močenok č. 01/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Močenok
8.2 Návrh a schválenie VZN Obce Močenok č. 02/2019 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Močenok
8.3 Návrh a schválenie VZN Obce Močenok č. 03/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
Obce Močenok č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
8.4 Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2019
8.5 Schválenie sadzobníka poplatkov za miestne trhovisko
8.6 Návrh a schválenie doplnenia sadzobníka poplatkov za inzerciu a vyhotovovanie
prenosných médií

9. Hlavný kontrolór obce
9.1 Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Močenok za rok 2018
9.2 Správa z kontroly vybranej investičnej akcie „Technologické zhodnotenie hasičskej
zbrojnice v obci Močenok“, výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie
zverejňovanie zmlúv a faktúr.

10. Majetkové prevody a nájmy
10.1 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Terézia Šelméciová
10.2 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Peter Daniš
10.3 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Ing. Miloš Kútny

11. Správy o činnosti komisií za rok 2018

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

12. Zápisnice z komisií

Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť
Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok
Komisia pre sociálne veci, bytové otázky
Komisia pre školstvo, mládež a šport
Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy
Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára



13. Rôzne
 13.1 Informácia o spracovávaní osobných údajov poslancov OcZ

14. Diskusia

ZÁVER

 
PaedDr. Roman URBÁNIK
starosta obce Močenok
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