
                                                  U Z N E S E N I E
                        prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Mojši
                                                   dňa 13.11.2014

UZNESENIE 09/09/2014

I. Berie na vedomie:

1. Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
2. Návrh rozpočtu na rok 2015, výhľadovo na roky 2016, 2017
3. Návrh VZN  o miestnych daniach a poplatkoch na základe zmeny zákona č. 
    582/2004 zákonom č. 268/2014 o miestnych  daniach a poplatkoch
4. Dôvodovú správu k návrhu Zmeny a doplnku č. 3 územného plánu obce 
    Mojš ako i návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce a záväzných 
    častiach Zmeny a doplnku č. 3 územného plánu obce Mojš prednesenú      
    Ing.arch. Vladimírom Barčiakom, odborne spôsobilou osobou pre   
    obstarávanie ZaD č. 3 ÚPN-O Mojš

II. Konštatuje, že
1. Návrh Zmeny a doplnku č. 3 územného plánu obe Mojš vrátane jej 
    záväzných častí bol prerokovaný v súlade so zák. č. 50/76 Zb. v znení 
    neskorších predpisov ako i v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z.z.
2. Návrh Zmeny a doplnku č. 3 územného plánu obce Mojš vrátane jej 
    záväzných častí bol zverejnený v obci na uplatnenie pripomienok zo strany
    fyzických i právnických osôb podľa platnej legislatívy.
3. Do návrhu Zmeny a doplnku č. 3 územného plánu obce Mojš vrátane návrhu
    jej záväzných častí boli zahrnuté podľa „Vyhodnotenia pripomienkového 
    konania....“ všetky obcou akceptované pripomienky.
4. Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie 
    úz.plánovania vydal k návrhu Zmeny a doplnku č. 3 územného plánu obce 
    Mojš ako i návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce o záväzných 
    častiach  Zmeny a doplnku č. 3 územného plánu obce Mojš kladné   
    stanovisko.

III. Schvaľuje:
   1. Zmeny a doplnok č. 3  územného plánu obce Mojš
        Hlasovanie:                Za: 6                Proti: 0                     Zdržal sa: 0
   2.  Všeobecne záväzné nariadenie obce o záväzných častiach   
        Zmeny a doplnku č. 3 územného plánu obce Mojš       
        Hlasovanie:                 Za: 6                Proti: 0                     Zdržal sa: 0
   3.  Program  zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
         Hlasovanie:                Za: 6                Proti: 0                     Zdržal sa: 0
   4. Zverejnenie návrhu rozpočtu na rok 2015, vhľadovo na roky 2016,2017
         Hlasovanie:                Za: 6                Proti: 0                     Zdržal sa: 0
   5. Zmenu VZN č. 3/2014 o miestnych daniach na základe zmeny § 12 odst.1 



        zákona č. 582/2004 zákonom č. 268/2014 o miestnych daniach a 
        poplatkoch.
        Hlasovanie:                Za: 6                Proti: 0                     Zdržal sa: 0
    6. Finančný príspevok pre TJ Rozvoj Mojš vo výške 1000,- €
        Hlasovanie:                 Za: 4               Proti: 0                      Zdržal sa: 2
    7. Obecné zastupiteľstvo  navrhnutému prísediacemu p.   
        Radoslavovi Olašákovi neschválilo osvedčenie o zvolení.
        Hlasovanie:              Za:3              Proti:0                 Zdržal sa: 3

IV.Ukladá
    1. Obecnému úradu riadiť urbanisticko-architektonický rozvoj dotknutého 
        územia obce podľa schválených dokumentov.

                  Zodpovedný: starosta                                     Termín: trvale

                                                                                           Ing. Štefan Svetko
                                                                                              starosta obce


