
                                                              U Z N E S E N I E
                                prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Mojši
                                                     dňa 07.04.2011

UZNESENIE č. 6/6/2011
Obecné zastupiteľstvo v Mojši

I. Berie na vedomie:
1. Informáciu o plnení uznesení
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Mojš za   
    rok 2010
3. Žiadosť p. Ryboňovej, Lietava 87 o prenájom hostinca na ihrisku
4. Žiadosť p. Trnovcovej Mojš, o prenájom hostinca na ihrisku
5. Informáciu o predložených žiadostiach na správcu budov a informáciu o  
    príjmoch  zamestnancov OcÚ
6. Informáciu o projekte spoločnosti  Aktes  

II. Schvaľuje:
1. Záverečný účet obce Mojš za rok 2010  podľa zákona o rozpočtových  
    pravidlách  schvaľuje obecné zastupiteľstvo bez výhrad.
    
2. Žiadosť Ing. Michala Daneka o súhlas na využitie vodovodnej prípojky a  
    napojenie elektrickej energie
   
3. VZN č.20/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa MŠ a
    školského zariadenia so sídlom na území obce Mojš.
   
4. Schvaľuje pripravovanú PD štúdiu a DÚR Marína Mojš s.r.o
    OZ Mojš súhlasí so zmenou územného plánu v lokalite Pod Jarky a Hliny   
    a to tak, že za plánovaným obchvatom obce Mojš je plánovaná ochrana  
    izolačná zeleň v časti parcely KNC 99/116 katastra obce Mojš, súhlasíme
    s vybudovaním športovo-rekreačného zariadenia, tak ako je zakreslené
    v situácii DETSKÝ RAJ – MOJŠ. Zo strany zriaďovacej stanice Teplička
    nad Váhom investor zrealizuje výsadbu ochrannej izolačnej zelene, ako
    čiastočnú ochranu priľahlej obytnej zóny pred hlukom.
              Prístup k rekreačnému areálu bude miestnou komunikáciou a nebude slúžiť      
              na účely nákladnej dopravy nad 3,5t. V prípade ak by došlo k zmene účelu
              užívania, na iné účely než športovo-rekreačné, môže byť táto funkcia
              zmenená na bytové účely. S iným účelom využitia, než je uvedené v tomto
              uznesení obec nesúhlasí.
    Každý stupeň projektovej dokumentácie žiadame odsúhlasiť so stavebnou
    komisiou a starostom obce.



III. Ukladá:
1. Vyrubiť administratívny poplatok p. Danekovi v období využitia
     vodovodnej prípojky a  elekr. energie vo výške 30,-€ mesačne,
     Zodpovedný: OcÚ Mojš                             Termín: mesačne

2. Vrátiť finančné prostriedky, ktoré boli získané z odovzdania kovového šrotu  
    – elektrické bojlere z ihriska pracovníkmi OcÚ Mojš.
     Zodpovedný: starosta                                 Termín: 14.04.2011

3. Vypracovať zoznam platiteľov  za KO a previesť kontrolu vývozu za KO
     Zodpovedný:  OcÚ Mojš                            Termín: ihneď

4. Vyzvať Jednotu SD na vrátenie kľúča od WC v priestoroch OcÚ a upozorniť
    ich na likvidáciu odpadov za OcÚ – zákaz spaľovania igelitových obalov.
    Zodpovedný:   starosta                                 Termín: 14.04.2011

                                                                              

                                                                                  Ing. Svetko Štefan
                                                                                        starosta obce


