Uznesenia
z 28. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva Mostová
zo dňa 29. januára 2014
Uznesenie č. 222/OZ/2014
OZ v Mostovej
BERIE NA VEDOMIE

Žiadosti DELTA Stone s.r.o. Čierna Voda v zast. Ladislava Királya s tým, že pri schvaľovaní
VZN v tomto roku žiadosť ešte raz prerokujú v mesiaci november.
Uznesenie č. 223/OZ/2014
OZ v Mostovej
BERIE NA VEDOMIE

Správu konateľa spoločnosti o rekonštrukčných prácach
Uznesenie č. 224/OZ/2014
OZ v Mostovej
BERIE NA VEDOMIE

Kontrolu uznesení z 27. Zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 225/OZ/2014
OZ v Mostovej
A.schvaľuje

Prílohu č.1 VZN Obce Mostová č. 1/2013 o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení zriadených na území obce Mostová
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej a inej právnickej
osoby alebo fyzickej osoby
B. ukladá

Obecnému úradu vyvesiť na oznamovaciu tabuľu prílohu č.1 VZN obce Mostová č. 1/2013
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských
zariadení zriadených na území obce Mostová v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby
Uznesenie č. 226/OZ/2014
OZ v Mostovej
SCHVAĽUJE

Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na ďalšie roky bez programovej štruktúry
UKLADÁ

OcÚ v Mostovej v upravenej podobe zverejniť návrh rozpočtu na rok 2014 v obci obvyklým
spôsobom po dobu 15 dní a následne predložiť na ďalšie zasadnutie OZ na schválenie.
Uznesenie č. 227/OZ/2014
OZ v Mostovej
BERIE NA VEDOMIE

Ponuku spoločnosti ELEKTRO DEMAR plus s.r.o. s tým, že uvedená ponuka bude ešte raz
prejednaná na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 228/OZ/2014
OZ v Mostovej
SCHVAĽUJE
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Poskytnutie bankovej záruky ŠFRB OTP Bankou Slovakia a.s., so sídlom Štúrova 5, 81354
Bratislava, IČO: 31318916, na zabezpečenie pohľadávky vo výške 711374,37 € do doby
splatenia úveru.
POVERUJÚ

Starostku obce vybavením bankovej záruky
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