
Obecný úrad Moškovec 

Zápisnica 
 

Zo zasadnutia Obecného  zasupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa 03.10.2020 

Prezentácia : Prítomný podľa prezenčnej listiny 

Neprítomný – Ing. Anna Staňová 

Člen návrhovej komisie: Ing. Rasťo Boďa 

Overoveteľ zápistnice : Kuzmány Karol 

Zapisovateľ : Ing. Ondrej Staňo 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice a zapisovateľa 

3. Výstavba zberného dvora pre separovaný odpad 

4. Organizovanie obecnej brigády 

5. Schválenie uvznesení 

6. 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 Kuzmány Karol. Za zapisovateľa určila Ing. 

Ondreja Staňu. Starostka ospravedlnila podstarostku Ing . Annu Staňovú s neprítomnosti zo 

zdravotných dôvodov.  Starostka prečítala program zasadnutie  a dala hlasovať. Program bol 

jednomyselne prijatý. 

 

K bodu č. 3  Výstavba zberného  dvora pre separovaný odpad 

 

Starostka informovala o nutnosti výstavby zberného separovaného dvoja. Starostka navrhla 

výstavbu za autobusovou zástavkou, ktorá sa nachádza pri ceste ale je potrebne miesto 

pripraviť. Poslanci jednohlasne súhlasili s umiestnením zberného dvoja ako najlepšie 

riešenie. Starostka predložila nacenenú ukážku plechovej garáže s ktorou poslanci následne 

súhlasili. 

 

Starostka vyzvala k hlasovaniu: 

Hlasovanie :  za 4  Zdržalo sa :  0   Proti:  0 

 

  



 K bodu č.4: Organizovanej obecnej brigády 

 

Starostka navrhla zorganizovať obecnú brigádu a to na 10.11.2020 v prípade priaznivého počasia. 

Vykonávať sa budú úpravy okolia autobusovej zastávky, na prípravu zberného dvoja, taktiež 

zveľadenie obecného parku a potoka. 

 

Hlasovanie:   Za: 4  Zdržalo sa:  0  Proti : 0 

 

K bodu č. 5: Návrh a schválenie uznesení 

Zapisovateľ prečítal návrh uznesení. 

 

K bodu 6: 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 11/2020. 

 
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa  03.10.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu zberného dvora pre separovaný odpad. 

 

 

 

 
 

………………………………………………. 

                                                                                                         Lucia Staňová  starostka obce 

 

 



 

 




