
Obecný úrad Moškovec 

Zápisnica 

Zo zasadnutia Obecného  zasupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa  30.04.2020 

Prezentácia : Prítomný podľa prezenčnej listiny 

Neprítomný – Jozef Poništ – ospravedlnený 

Člen návrhovej komisie: Ing. Rastislav Boďa 

Overoveteľ zápistnice : Ing. Ondrej Staňo 

Zapisovateľ : Ing. Anna Staňová 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice a zapisovateľa 

3. Návrh VZN č.1 na miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na 

území obce Moškovec 

4. Riešenie obnovy verejného osvetlenia 

5. Schválenie Knižničného a vypožičného poriadku a cenníka poplatkov 

6. Schválenie Štatútu knižnice 

7. Rôzne 

8. Návrh a schválenie uznesení 

9. Záver 

 

K bodu č.1 a 2: Otvorenie zasadnutia a učenie návrhovej komisie a overovateľa zápisnice,  

program zasadnutia – schválenie. 

 

Zasadnutie OZ otvorila a prítomných privítala starostka Lucia Staňová. Do návrhovej  komisie bol 

určený Ing. Rastislav Boďa za  overovateľa zápisnice Ing. Ondrej Staňo. Za zapisovateľa určila Ing. 

Annu  Staňovú. Starostka ospravedlnila poslanca Jozefa Poništa s neprítomnosti zo zdravotných 

dôvodov.  Starostka prečítala program zasadnutie  a dala hlasovať. Program bol jednomyselne prijatý. 

 

K bodu č. 3  Schválenie návrhu VZN č 1/2020 na miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Moškovec. 

 

 



Starostka predložila návrh  VZN č 1/2020  na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Moškovec. 

 

Hlasovanie :  za 4  Zdržalo sa :  0   Proti:  0 

  

K  bodu č.4  Riešenie obnovy verejného osvetlenia. 

Starostka predložila na rokovanie možnosti .  Na obnovu bude z rozpočtu obce vyčlenených 2000 eur 

 Hlasovanie:    za 4                      Zdržalo sa:        0                                Proti:   0    

 

  

K bodu č. 5.  : Návrh a schválenie knižničného a vypožičného poriadku a cenníka poplatkov 

Návrh predložila Mgr. Elena Boďová 

Hlasovanie :    za 4                     Zdržalo sa : 0                                Proti:   0     

 

K bodu č. 6: Návrh  Štatút obecnej knižnice 

Návrh predložila Mgr. Elena  Boďová 

Hlasovanie:    za 4                      Zdržalo sa 0                                     Proti :0 

 

 

K bodu č.  7 Rôzne 

Starostka obce Lucia Staňová informovala : 

o skončení p.Bukového Vladimíra na VVP 

 o oznámení p. Ing. Jany Chester o plánovanej stavebnej úprave zvodu dažďovej vody 

o možnostiach zlepšenia separovania komunálneho odpadu vybudovaním zberného dvora 

o žiadosti p Bobčeka Jána o pomoc pri riešení situácie okolo strumu-lipy ktorá podľa jeho názoru je 

stara a ohrozuje chodcov a cestnú premávku. 

Návrh zastupiteľstva: konzultovať s okresným úradom životného prostredia. 

Poslanec Ing. Pastislav Boďa predniesol požiadavku oslobodenia hasičského vozidla IVEKO od 

mýtnych poplatkov a financovanie školenia poverených osôb 

  

  

K bodu č. 8 : Návrh a schválenie uznesení 



Zapisovateľ prečítal návrh uznesení. 

K bodu 9: Záver 

Starostka ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

Overovateľ zápisnice Ing. Ondrej Staňo   ........................................................ 

 

 

 

.....................................................     ................................................ 

              Lucia Staňová        Ing. Anna Staňová 

             Starostka obce        zapisovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBECNÝ  ÚRAD MOŠKOVEC 

UZNESENIE 1/2020. 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa 30.04.20 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN 1/2020  z 30.04.2020 na miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Moškovec 

                                                   UZNESENIE 2/2020 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa 

30.04.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obnovu verejného osvetlenia 

                                                   UZNESENIE 3/2020 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa 30.04.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Knižničný a vypožičny poriadok a cenník poplatkov obecnej 

knižnice.  

 

                                      UZNESENIE 4/2020 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Moškovec konaného dňa 

30.04.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Štatút obecnej Knižnice 

 

………………………………………………. 

                                                                                                         Lucia Staňová  starostka obce 



NAVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA č 1/2020 

z 30.04. 2020 na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Moškovec. 



 




