
Obecný úrad Moškovec 

Zápisnica 
 

Zo zasadnutia Obecného  zasupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa 18.12.2020 

Prezentácia : Prítomný podľa prezenčnej listiny 

Neprítomný – Ing. Anna Staňová 

Člen návrhovej komisie: Ing. Ondrej Staňo 

Overoveteľ zápistnice : Jozef Poništ 

Zapisovateľ : Ing. Ondrej Staňo 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie rozpočtu obce Moškovec na rok 2021 

4. Vyplatenie odmien poslancom 

5. Vladimír Bukový – odpad 

6.Riešenie situácie – odvodnenie pozemkov, pre dažde , Murgaš, Zelienka 

7. Rôzne 

8. Schválenie uvznesení 

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 Jozerf  Ponišť  za  overovateľa zápisnice Karol Kuzmány. Za zapisovateľa určila Ing. Ondreja 

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

 

K bodu č. 3  Schválenie rozpočtu obce Moškovec na rok 2021 

 

Starostka predložila  rozpočet obe Moškovec na roky 2021 -2023 v Eurách, ktorý bol 

vyvesený dňa . K rozpočtu nebili žiadne pripomienky 

 

Starostka vyzvala k hlasovaniu: 

Hlasovanie :  za 4  Zdržalo sa :  0   Proti:  0 

 

K bodu č. 4. Vyplatenie odmien poslancom 

 



Starostka vyplatila odmeny poslancom za  daný rok, poďakovala za veľkú spoluprácu hlavne pri troch 

kolách celosplošného testovania v našej obci a pri pomoci pri záplavách ohrozeným obyvateľom našej 

obce hlavne Dobrovoľnému hasičskému zboru obce. 

 

Poslanci zobrali na vedomie 

 

5. Vladimír Bukový – odpad 

 

Starostka objasnila situáciu, ktorá bola riešená dňa 04.12.2020. a 09.12.2020. Poslancom prečítala 

záznam a postup aký zvolila pri riešení situácie. Poslanci zobrali na vedomie a viedla sa diskusia ako 

danú situáciu riešiť ak by sa zopakovala. Záznamy s daných dní budú priložené k zápisnici. .Poslanci 

navrhli v prípade ak by sa situácia opakovala  zavolať orgány v strestnom konaní. Starostka súhlasila.  

 

Starostka vyzvala k hlasovaniu: 

Hlasovanie :  za 4  Zdržalo sa :  0   Proti:  0 

 

 

6. Riešenie situácie – odvodnenie pozemkov, pre dažde , Murgaš, Zelienka 

 

K slovu prišiel pán Marián Zelienka, ktorý objasnil situáciu ktorá sa deje pravidelne par krát do roka 

pri prudkých dažďoch v našej obci okolo jeho pozemkov. Pri nárazových dažďoch steká z priľahlého 

poľa vrstva vody a blata ktorá zaplaví obecnú cestu, pozemok pána Zelienku, Pozemok pána Murgaša 

a okolie domu pána Ondrašoviča. Majitelia pozemkov sa zhodli na spoločnom riešení a to vyzvať 

družstvo, ktoré obrába priľahlé pole na riešenie situácie a to buď zatrávnením časti poľa alebo 

spravením hlbokého valu ktorý bude viesť vodu cez cestu, tým sa voda vyhne zaplaveniu celej cesty, 

nasledne na vlastne náklady spravia odvodňovací kanál ktorý pomôže vode stiecť do potoka a tak 

nevytopiť celé pozemky. Pre to budú potrebovať pomoc obce s prevedením vody cez obecnú cestu. 

Zasdzupitelstvo sa dohodlo že sa prvý krok bude písomné vyzvanie družstva o spoluprácu , a po jeho 

stanovisku sa zastupitelstvo opäť stretne pre premyslenie ďalších krokov. 

 

Starostka vyzvala k hlasovaniu: 

Hlasovanie :  za 4  Zdržalo sa :  0   Proti:  0 

 

 

Poslanci zobrali na vedomie. 

  

K bodu č. 7 Rôzne 

 

Starostka predložila návrh použitia rezervného fondu v sume 2052,75 z rezervného fondu na úhradu 

týchto bežných výdavkov – stavebný úrad, revízia hasičského auta, poplatky za smeti a plechový 

prístrešok pre separovaný odpad.  

 

Starostka vyzvala k hlasovaniu: 

Hlasovanie :  za 4  Zdržalo sa :  0   Proti:  0 

 



 

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 Karol Kuzmány   ........................................................ 

 

 

 

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

              Lucia Staňová        Ing. Anna Staňová 

             Starostka obce        zapisovateľ 
 

 

OBECNÝ  ÚRAD MOŠKOVEC 

UZNESENIE 13/2020. 

 
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa  18.12.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  rozpočet obce Moškovec na roky 2021 -2023. 

 

 

UZNESENIE 14/2020. 

 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa  18.12.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  postup starostky so situáciou pána Vladimírom Bukovím 

a schvaľuje ďalší postup v prípade ak sa situácia zopakuje.  

 

UZNESENIE 15/2020. 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa  18.12.2020. 



 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje postup riešenia odvodnenia pozemkov pána Zelienku, 

Murgaša, Ondrašoviča a obecnej cesty  a ná pomoc obce pri riešení situácie.  

 

UVZNESENIE 16/2020. 
 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa  18.12.2020 

 

Obecné zastupitelstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov 

v sume 2052,75 eur. 

 

 
 

………………………………………………. 

                                                                                                         Lucia Staňová  starostka obce 

 

 

 

 


