
Obecný úrad Moškovec 

Zápisnica 

Zo zasadnutia Obecného  zasupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa  30.06.2020 

Prezentácia : Prítomný podľa prezenčnej listiny 

Neprítomný – Jozef Poništ – ospravedlnený 

Člen návrhovej komisie: Karol Kuzmány 

Overoveteľ zápistnice : Ing. Rastislav Boďa 

Zapisovateľ : Ing. Anna Staňová 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice a zapisovateľa 

 

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

na území obce Moškovec 

 

4. Schválenie Záverečného účtu obce 

5. Schválenie výberového konania na nákup materialu za dotáciu pre DHZ 

6. Rôzne 

7. Návrh a schválenie uznesení 

8. 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 Karol  Kuzmány za  overovateľa zápisnice Ing. Rastislav Boďa. 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  VZN č 1/2020 na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Moškovec. 

 



 

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. 4: Starostka predložila na schválenie záverečný účet obce Moškovec 

Hlasovanie :    za 4                      Zdržalo sa : 0                                Proti:   0     

K bodu č. 5.  Nákup materiálu pre DHZ financovaný dotáciou z MV 

na nákup materiálu bola vybraná firma FLORIÁN 

Hlasovanie:   za 4                          zdržalo sa: 0                                    proti: 0 

 

 

K bodu č. 6 Rôzne 

– informácia o nákladoch na obnovu verejného osvetlenia viď príloha 

- lipa u p. Bobčeka riešenie opílenia na odbornú firmu 

- riešenie separovaného zberu, umiestnenie 

- predaj AVIE cez ponuku na internete cena minimálne 500 eur 

 

 

  

  

  

K bodu č. 7: Návrh a schválenie uznesení 

Zapisovateľ prečítal návrh uznesení. 

K bodu 8: Záver 

Starostka ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť. 



 

 

Overovateľ zápisnice Ing. Rastislav Boďa   ........................................................ 

 

 

 

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

              Lucia Staňová        Ing. Anna Staňová 

             Starostka obce        zapisovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBECNÝ  ÚRAD MOŠKOVEC 

UZNESENIE 5/2020. 

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa 30.06.2020 

 

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

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Moškovec 

 

 

                                                   UZNESENIE 6/2020 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa 

30.06.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 

 

 

                                                   UZNESENIE 7/2020 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa 30.06.2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  dodávateľa materialu pre DHZ financované ministerstvom 

vnútra  

 

                                     

 

………………………………………………. 

                                                                                                         Lucia Staňová  starostka obce 



 

 

 

 



 



§ 79 

Kontrola 

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom príslušnej 

komisie pri obecnom zastupiteľstve. 

 

§ 80 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 1/2020 na miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Moškovec zverejnený na 

úradnej tabuli obce dňa 30.04.2020 a na internetovej stránke obce od 30.04.2020 do 

15.05.2020. 

2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Moškovci dňa 30.06.2020 a schválilo ho uznesením 5/2020 

3. VZN č. 1/2020 nadobúda účinnosť dňa 01.07.2020. 

4. VZN č. 1/2020 bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom 

úrade v Moškovec a na internetovej stránke obce Moškovec. 

 

 




