Pozvánka na VII. obecné zastupiteľstvo
Pozývam Vás na VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa
uskutoční v stredu 29. mája 2019 o 17:00 s nasledovným návrhom
programu:












Otvorenie zasadnutia
o Schválenie programu zasadnutia OZ.
o Určenie overovateľov zápisnice.
o Určenie zapisovateľa zápisnice.
Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
Návrh VZN obce Moravany nad Váhom č. 5/2019 o udržiavaní
čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev
a verejnom poriadku
Žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu detského ihriska v obci
o Návrh znenia dodatku VZN o určení výšky mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach obce Moravany nad Váhom
Žiadosť o zaradenie školského zariadenia do siete
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce zámennou zmluvou
z dôvodu osobitného zreteľa
7.) Interpelácie poslancov
8.) Záver.

Moravany nad Váhom 24. 05. 2019
Ing. Peter Hulman
starosta obce

VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva ,
konané dňa 29. mája 2019
Zasadnutie zvolal:

Ing.Peter Hulman - starosta obce

Typ zasadnutia:

zák.SNR č.369/1990 Zb.- riadne

Predsedajúci:

Ing. Peter Hulman - starosta obce

Overovatelia:
Overovatelia:

Milan Baláž
Mgr. Daniela Bujnová

Zapisovateľ:

Ing. Jana Nezbedová

Poslanci

Podpis

Prezencia
Ján Forgáč

………………………………

Milan Baláž

………………………………

JuDr. Juraj Jurovský

………………………………

Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.

………………………………

Mgr. Daniela Bujnová

………………………………

Pavol Gabriš

………………………………

Mgr. Daniela Starovičová

………………………………

Mgr. Andrea Tomášiková

……………………………...

PaedDr. Miroslav Kazík, Dipl. polit., PhD., MBA

………………………………

Pozvaní:
Kontrolór:

Ing. Viera Krištofíková

1. Predsedajúci Ing. Peter Hulman, starosta obce oznámil, že riadne
Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané a že všetci poslanci Obecného
zastupiteľstva boli pozvaní, ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9
poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov
Obecného
zastupiteľstva,
teda
zasadnutie
Obecného
zastupiteľstva je v zmysle § 12 odst.7 zákona SNR č. 369/1990 O
obecnom zriadení uznášaniaschopné.
a) Schválenie programu zasadnutia
b) Určenie overovateľov zápisnice: Milan Baláž
Mgr. Daniela Bujnová
c) Určenie zapisovateľa zápisnice: Ing. Jana Nezbedová

2. Kontrola uznesení z minulého OZ:

Č. 38/2019 – Schválenie hlavného kontrolóra obce - prijaté
Č. 39/2019 – VZN obce Moravany nad Váhom č. 5/2019 o udržiavaní
čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev a verejnom
poriadku - prijaté
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
4. Správa zo zasadnutia kultúrnej komisie
UZNESENIE ČÍSLO 40/2019

Obecné zastupiteľstvo V Moravanoch nad Váhom po prerokovaní
schvaľuje návrh kultúrnej komisie na:
- Zriadenie kovovej informačnej vitríny 100 x 150 za cenu 528 €
- Zabezpečiť smerové tabule na uliciach
- Zabezpečiť rekonštrukciu pomníku padlých v 1. svetovej vojne
(Martin Lacko)
HLASOVALI ZA
9

HLASOVALI PROTI
0

ZDRŽALI SA
0

Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 ods. 7 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznesenie 40/2019 bolo prijaté.
5. Návrh VZN obce Moravany nad Váhom č. 5/2019 o udržiavaní čistoty,
ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev a verejnom poriadku
UZNESENIE ČÍSLO 41/2019

Obecné zastupiteľstvo V Moravanoch nad Váhom po prerokovaní
schvaľuje VZN č. 5/2019 o udržiavaní čistoty, ochrany zelene
a údržby verejných priestranstiev a verejnom poriadku.
HLASOVALI ZA
9

HLASOVALI PROTI
0

ZDRŽALI SA
0

Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 ods. 7 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznesenie 41/2019 bolo prijaté.
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu detského ihriska v obci
Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom po prerokovaní žiadosť
o poskytnutie dotácie na výstavbu detského ihriska v obci berie na vedomie.

7. Návrh znenia dodatku VZN č. 6 o určení výšky mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach obce Moravany nad Váhom.
Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom po prerokovaní návrh
znenia dodatku VZN č. 6 o určení výšky mesačného príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
obce Moravany nad Váhom berie na vedomie.

8. Žiadosť o zriadenie centra voľného času a jeho zaradenie do siete
školských zariadení
UZNESENIE ČÍSLO 42/2019
Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom po prerokovaní schvaľuje
žiadosť o zaradenie školského zariadenia do siete
HLASOVALI ZA
HLASOVALI PROTI
ZDRŽALI SA
9
0
0

Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 ods. 7 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznesenie 42/2019 bolo prijaté.
9. Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce zámennou zmluvou
z dôvodu osobitného zreteľa
UZNESENIE ČÍSLO 43/2019
Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom po prerokovaní schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Ing. Kataríne Majerskej
zámennou zmluvou z dôvodu osobitného zreteľa
HLASOVALI ZA
HLASOVALI PROTI
ZDRŽALI SA
9
0
0

Podľa výsledku hlasovania s prihliadnutím na §12 ods. 7 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznesenie 43/2019 bolo prijaté.
10. Interpelácie poslancov
Poslankyňa Daniela Starovičová informovala o potrebe opravy ciest v obci.

Poslanec Juraj Jurovský navrhol predať nevyužitý pozemok p. Kopúnovi,
navrhol umiestniť tabuľu s označením "hlavná cesta” na križovatke ulíc
Vážska, Krížna a Školská.

________________________________
Milan Baláž
________________________________
Mgr. Daniela Bujnová
______________________________
Ing. Peter HULMAN
starosta obce

