Uznesenia
z 27. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva Mostová
zo dňa 2. decembra 2013

Uznesenie č. 207/OZ/2013
OZ v Mostovej
berie na vedomie
požiadavky riaditeľa ZŠ s MŠ s VJM
Uznesenie č. 208/OZ/2013
OZ v Mostovej
berie na vedomie
kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ Mostová konaného dňa 20.09,2013 a 07.10.2013.
Uznesenie č. 209/OZ/2013
OZ v Mostovej
A.
schválilo
úpravu rozpočtu na rok 2013
B.
ukladá
účtovníčke obce spracovať do účtovníctva schválenú úpravu rozpočtu na rok 2013.
Uznesenie č. 210/OZ/2013
OZ v Mostovej
A. schválilo
pridelenie bytu v bytovom dome so súp.č. 589 pre Žanetu Benkovičovú
B. Ukladá
Obecnému úradu vypovedať nájomnú zmluvu s. pánom Benkovičom ku dňu 20.07.2014
Uznesenie č. 211/OZ/2013
OZ v Mostovej
A. Schválilo
Príspevok na dopravné mesačne 10,00 € mesačne pre Bianku Helmecziovú, žiačku 6. Roč. ZŠ
s MŠ Mostová, na školská rok 2013/2014.
B.Ukladá
Obecnému úradu zaplatiť mesačne 10,00 € na príspevok na dopravné pre Bianku
Helmecziovú žiačku 6.roč. ZŠ s MŠ Mostová.
Uznesenie č. 212/OZ/2013
OZ v Mostovej
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A.Schválilo
Podpísanie nájomnej zmluvy s p. Anitou Kissovou, bytom Čierna Voda 461 s tými istými
podmienkami aké mal p. Attila Kubík.
B.Ukladá
OcÚ v Mostovej vyhotoviť nájomnú zmluvu s Anitou Kissovou na prevádzkovanie novinové
stánku po p. Attilovi Kubíkovi
C.Poveruje
Poveruje starostku obce podpísaním nájomnú zmluvu na prevádzkovanie novinového stánku
po Attilovi Kubíkovi s tými istými podmienkami.
Uznesenie č. 213/OZ/2013
OZ v Mostovej
A.Neschválilo
Žiadosť č. 1108/2013 zo dňa 29.11.2013 spoločnosti DELTA –Stone s.r.o – o zníženie výšky
nájomného za užívanie spevnenej cesty na rok 2014.
B.Ukladá
Oznámiť spoločnosti uznesenie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 214/OZ/2013
OZ v Mostovej
A.Neschválilo
Žiadosť č. 1107/2013 zo dňa 29.11.2013 spoločnosti DELTA-Stone –s.r.o. o poskytnutie
daňovej úľavy z povinností dane z nehnuteľnosti o zníženie výšky nájomného za užívanie
spevnenej cesty na rok 2014
B.Ukladá
Oznámiť spoločnosti uznesenie obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 215/OZ/2013
OZ v Mostovej
A.Neschválilo
Ponuku advokáta JUDr. Martina Hudáka na prácne poradenstvo pre obyvateľov obce
Mostová.
B.Ukladá
OcÚ v Mostovej oznámiť JUDr. Martinovi Hudákovi uznesenie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 216/OZ/2013
OZ v Mostovej
A.Schválilo
Žiadosť pána Attila Lukovicsa o povolenie k úprave verejného priestranstva pred budovou so
súp.č. 111.
B.Ukladá
OcÚ v Mostovej oznámiť p. Lukovicsovi uznesenie obecného zastupiteľstva
C.Poveruje
Starostku obce kúpiť novú informačnú tabuľu, namiesto pôvodnej, ktorá sa nachádza pred
budovou súp.č. 111.
Uznesenie č. 217/OZ/2013
OZ v Mostovej
A.Navrhuje
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Žiadateľovi p. Haverovi predloženie Geometrického plánu na základe ktorého OZ rozhodne
o predaji časti verejného priestranstva.
B.Ukladá
OcÚ v Mostovej oznámiť p. Haverovi uznesenie obecného zastupiteľstva .
Uznesenie č. 218/OZ/2013
OZ v Mostovej
A.Berie na vedomie
Návrh starostky obce na vykonanie fyzickej inventarizácie hmotného a nehmotného majetku
obce.
Uznesenie č. 219/OZ/2013
OZ v Mostovej
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie I. polroka 2014.
Uznesenie č. 220/OZ/2013
OZ v Mostovej
A.Schvaľuje
Odmenu hlavnej kontrolórke obce 13. plat za II. polrok 2013
B.ukladá
OcÚ v Mostovej poukázať schválenú odmenu na účet hlavnej kontrolórke.
Uznesenie č. 221/OZ/2013
OZ v Mostovej
A.Berie na vedomie
informáciu starostky obce
B.Ukladá
1. OcÚ v Mostovej vyhotoviť každému nájomníkovi dodatok ku zmluve s uvedením
dátumu splatnosti do 30.októbra
2. Doručiť upomienku Zuzane Klempovej, aby do 10 dní zaplatila nájomné za roky 2012
a 2013 lebo od 1.1.2014 bude jej vypovedaná nájomná zmluva.

3

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

