Obec: M o č a

Zápisnica
z 12. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa
5. septembra 2019

Zápisnica z 12. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Moči zo dňa
5.9.2019
Prítomní:
Starostka obce: Ing. Eszter Tóth
Poslanci : 1. Ing. Tibor Bábi
2. Zsolt Bóna
3. Andrea Jókai
4. Tomáš Miklós
5. Mgr. Kornélia Szalaiová
Hostia podľa prezenčnej listiny.

Program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Leader – 7.4 – rekonštrukcia domu smútku – celkové náklady cca 38 000
Nevitel - odsúhlasenie umiestnenia stavby
Iné
Záver

Otvorenie zasadnutia
Dvanáste verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Moči otvorila a viedla
starostka obce Ing. Eszter Tóth, ktorá privítala všetkých prítomných – poslancov.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla za zapisovateľku Mgr. Emese Simonovú – referentku
obecného úradu.
HLASOVANIE:

za: 5

zdržal sa: 0

Návrh bol jednohlasne schválený.
Ako overovateľov zápisnice starostka navrhla nasledovných poslancov :


Zsolt Bóna, Tomáš Miklós

proti: 0

HLASOVANIE prebehlo nasledovne:

za: 3

zdržalo sa: 2

proti: 0

3. Schválenie programu zasadnutia OZ
Starostka obce prítomných oboznámila s programom zasadnutia. Poslanci OZ
jednohlasne schválili program.
HLASOVANIE:

za: 5

zdržalo sa: 0

proti: 0

4. Leader – 7.4 – rekonštrukcia domu smútku – celkové náklady cca 38 000

Poslanci OZ hlasovali o tom, aby celá budova domu smútku bola zastrešená, ďalej aj
priestor pred ňou. Potrebujeme ešte statiku, požiarnu ochranu.
HLASOVANIE:

za: 5

zdržalo sa: 0

proti: 0

5. Nevitel - odsúhlasenie umiestnenia stavby
Poslanci OZ schválili jednorázovú sumu prenájmu pre spoločnosť Nevitel a.s. v mene
spoločnosti O2 2750,- EUR pre bud. stavbu „Stavba elektronickej komunikačnej siete na
existujúcom objekte KNMOC Moča, vežokontajner Slovak Telekom” na pozemku par. č.
880/38 v k. ú. Moča, LV č. 932. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do 31.12.2030. Po
skončení Dohody je Podnik povinný uzatvárať nájomnú zmluvu resp. sa dohodnúť
o podmienkach ďalšieho užívania nehnuteľnosti.
HLASOVANIE:

za: 5

zdržalo sa: 0

proti: 0

6. Iné


Pán poslanec Tomáš Miklós upozornil starostku na pokosenie pozemku, ktorého obec
dostala darom, lebo susedia sú už nahnevaný.

7. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a dvanáste zasadnutie OZ vyhlásila za
ukončené.

Zapisovateľka:

.....................................
Mgr. Emese Simonová

Overovatelia:

Starostka:

.................................
Zsolt Bóna

..............................
Ing. Eszter Tóth

..................................
Tomáš Miklós

