
 

                                                                                                    Mojš,  22.06.2020 

 

P o z v á n k a 
 

na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mojš 

dňa 25.06.2020 (štvrtok) 

 

Na základe § 13 odst.4, písm. a/ zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré  

sa uskutoční 

 

                           dňa 25.06.2020 (štvrtok) o 18.00 hod. 

                              v sále KD obce Mojš 

Program: 

 
1. Otvorenie  

    a) Schválenie programu rokovania 

   b) Určenie overovateľov zápisnice 

   c) Určenie zapisovateľa 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Schválenie nájomnej zmluvy s COOP Jednota Žilina na prenájom    

   pozemku pod výstavbu nového obchodného domu z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

4. Schválenie prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného    

    Zreteľa - COOP Jednota Žilina. 

5. Schválenie výstavby obecného skladu - vyhlásenie výberového konania 

6. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva 

   a) komisia finančná 

   b) komisia kultúrno – športová a sociálna 

   c) komisia verejného poriadku  

   d) komisia stavebná 

 



7. Rozpočet obce-čerpanie obce ku dňu 31.05.2020 – informácia 

   a) Rozpočet bežných príjmov 

   b) Rozpočet bežných výdavkov 

   c) Kapitálový rozpočet ( príjmy a výdavky) 

   d) Rozpočet finančných operácií 

8. Schválenie záverečného účtu obce Mojš za rok 2019 a rozbor    

    hospodárenia obce za rok 2019 

9. Schválenie tvorby rezervného a peňažného fondu obce z prebytku za    

      rok 2019 

10. Oprava uznesenia číslo 19/2019 

11.  Schválenie organizačnej smernice o používaní  kamerového systému  

       a technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. 

12. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj- schválenie 

13. Návrh na asfaltovanie cesty- cenové ponuky 

14. Schválenie dohody o zriadení Spoločného obecného úradu v sekcii     

     sociálne služby- opatrovateľská služba. 

15. Doručené podania 

 a) Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti a výstavby oplotenia- Mgr. Ján Priesol      

    a JUDr. Michaela Priesolová, schválenie zverejnenia zámeru z dôvodu    

   hodného osobitného zreteľa 

 b) Žiadosť o prerokovanie ponuky a schválenie kúpy pozemkov  ponúkane od    

    p. Kataríny Trpišovej – p. Daniel Mikoláš 

16. Interpelácie poslancov na starostu obce  

17. Rôzne 

18. Záver  

 

                                                                                         Ing. Štefan Svetko 

                                                                                            starosta obce 


