
  
 

STAROSTA OBCE MOČENOK 
     PaedDr. Roman URBÁNIK 

 

Vás pozýva  

na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2019  

v zmysle ust. § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, ktoré sa bude konať v stredu dňa 27. 03. 2019 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 I. zasadnutia OcZ v roku 2019 

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

5.1. Zapojenie obce do projektu: Zelené obce Slovenska 

5.2. Zapojenie obce do projektu: Multifunkčné ihrisko spája športových nadšencov 

5.3. Schválenie zániku spoločnosti Múzeum a galéria 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečného účtu Obce Močenok za rok 2018 

6.2. Záverečný účet Obce Močenok za rok 2018 

6.3. Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2018 

6.4. Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2018 

6.5. Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2018 

6.6. Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2018 

6.7. Správa o činnosti Kabel TV Močenok a hospodárenie za rok 2018 

7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2018 

7.1. Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 

7.2. Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom 

k 31.12.2018 

7.3. Zápisnica z vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2018 a Protokol 

o návrhu na vyradenie majetku za rok 2018 

7.4. Zápisnica z vykonania fyzickej inventúry kniţiek v Kniţnici Močenok a návrh na vyradenie kniţiek 

8. Hlavný kontrolór 

8.1. Správa z kontroly poskytovania odmien na základnej a materskej škole v Močenku v rokoch 2017 

a 2018 

8.2. Správa z kontroly daňových nedoplatkov k 31. 12. 2018 v obci Močenok 

 

9. Majetkové prevody, nájmy  

9.1. Ţiadosť o zámenu pozemkov – JUDr. Silvia Karásiková a sestry 

9.2. Schválenie odpredaja obecného pozemku pre Jakuba Peca 

9.3. Schválenie odpredaja obecného pozemku pre Petra Daniša 

9.4. Schválenie odpredaja obecných pozemkov pre Teréziu Šelmeciovú 

 

 



10. Zápisnice z komisií 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

 Komisia pre školstvo, mládeţ a šport 

 Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

 

11. Rôzne 

11.1. Informácia o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 

12. Diskusia 

 

Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta obce Močenok 

 


