
  
 

STAROSTA OBCE MOČENOK 
     PaedDr. Roman URBÁNIK 

Vás pozýva  

na III. 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 29. 05. 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 II. zasadnutia OcZ v roku 2019 

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

5.1. Návrh VZN Obce Močenok č. 4/2019 o hazardných hrách 

5.2. Návrh VZN Obce Močenok č. 5/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov 

5.3. Návrh VZN Obce Močenok č. 6/2019 o spôsobe určenia, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady 

za sluţby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok 

5.4. Návrh a schválenie zámeru na zriadenia registrovaného sociálneho podniku Obcou Močenok 

5.5. Návrh a schválenie zámeru podania ţiadosti projektového zámeru pre avizovanú výzvu OP IROP 2, 

Ľahší prístup k efektívnejším verejným sluţbám, 2.1.2 Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry 

za účelom integrácie PZD 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Správa audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2018 

6.2. Správa audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018 

6.3. Konsolidovaná výročná správa Obce Močenok za rok 2018  

6.4. Výročná správa Domova dôchodcov milosrdného samaritána za rok 2018 

6.5. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2019 

6.6. Návrh a schválenie II. zmeny rozpočtu 

7. Hlavný kontrolór 

7.1. Správa z kontroly hospodárenia v domove dôchodcov so zameraním na výdavky cestou pokladne 

i bezhotovostných platieb  

7.2. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 

8. Majetkové prevody, nájmy  

8.1. Ţiadosť o dlhodobý prenájom pozemkov – p. Odrášková 

8.2. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Ing. Pavol Tököly, PhD. 

8.3. Ţiadosť o prenájom vinice a ornej pôdy – Vinársky spolok Urban Močenok, o. z. 

8.4. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Rastislav Benčík 

8.5. Ponuka na odkúpenie plynového zariadenia – Distribúcia SPP a.s. 

8.6. Schválenie zámeny pozemkov – JUDr. Karásiková a sestry 

8.7. Schválenie zámeru zriadenia vecného bremena - ZsVS – pozemok v ul. Mlynská 

8.8. Schválenie zámeru zriadenia vecného bremena - ZsVS – pozemok v ul. B. Klucha 

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 



 Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára 

 

10. Rôzne 

10.1. Informácia o zmene zapisovateľky v komisii financovania, správy majetku a podnikateľskej 

činnosti 

  10.2. Návrh architektonickej štúdie Centrum obce 

 

 

11. Diskusia 

 

Záver 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta obce Močenok 


