
Uznesenie č. 21/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moravany konaného dňa 03.06.2022 

vo vyhradených priestoroch budovy Obecného úradu Moravany. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 1: Otvorenie a schválenie  programu rokovania Obecného zastupiteľstva 

v Moravanoch. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Moravany 

A) schvaľuje   

návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

                                                            Mgr. Vladimír Čeklovský, starosta obce, v. r.                                                                               

 

 

V Moravanoch, dňa 03.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 22/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moravany konaného dňa 03.06.2022 

vo vyhradených priestoroch budovy Obecného úradu Moravany. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 2:  Určenie zapisovateľa. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Moravany 

A)      berie na vedomie  

určenie za zapisovateľa pani Adrianu Makšimovú. 

 

 

 

                                                            Mgr. Vladimír Čeklovský, starosta obce, v. r.                                                                               

 

 

V Moravanoch, dňa 03.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 23/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moravany konaného dňa 03.06.2022 

vo vyhradených priestoroch budovy Obecného úradu Moravany. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 3: Určenie overovateľov zápisnice. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Moravany 

A) určuje  

za overovateľov zápisnice poslanca Jána Šoltésa a poslanca Marcela Hrica. 

 

 

 

 

                                                            Mgr. Vladimír Čeklovský, starosta obce, v. r.                                                                               

 

 

V Moravanoch, dňa 03.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 24/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moravany konaného dňa 03.06.2022 

vo vyhradených priestoroch budovy Obecného úradu Moravany. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 4: Voľba návrhovej komisie. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Moravany 

A)      volí  

         1)  za predsedu návrhovej komisie poslanca Lukáša Veselínyho, 

         2)  za členov návrhovej komisie poslankyňu Moniku Lašíkovú a poslanca 

Viliama Proceka. 

 

 

 

                                                            Mgr. Vladimír Čeklovský, starosta obce, v. r.                                                                               

 

 

V Moravanoch, dňa 03.06.2022 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 25/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moravany konaného dňa 03.06.2022 

vo vyhradených priestoroch budovy Obecného úradu Moravany. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 5: Kontrola uznesení. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Moravany 

A)     berie na vedomie     

kontrolu plnenia uznesení. 

 

 

 

                                                            Mgr. Vladimír Čeklovský, starosta obce, v. r.                                                                               

 

 

V Moravanoch, dňa 03.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 26/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moravany konaného dňa 03.06.2022 

vo vyhradených priestoroch budovy Obecného úradu Moravany. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 6: Prenájom pozemku. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Moravany 

A) schvaľuje  

zámer prenájmu pozemku na LV č. 1372, par. č. 358/1, vo výmere 631 m2, druh 

pozemku: záhrada. 

 

 

 

                                                            Mgr. Vladimír Čeklovský, starosta obce, v. r.                                                                               

 

 

V Moravanoch, dňa 03.06.2022 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 27/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moravany konaného dňa 03.06.2022 

vo vyhradených priestoroch budovy Obecného úradu Moravany. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 7: Cena splavov, zapožičanie bicyklov. 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Moravany 

A) schvaľuje  

nový cenník prenájmu kanoe: 

Trasa Cena s dopravou v EUR 

Moravany – Horovce 20,00 

Moravany – Zemplínske Hradište 45,00 

Moravany – Brehov 55,00 

Moravany – Borša 70,00 

Moravany – Borša/Tokaj 120,00 

Ceny platia pri prenájme 4 a viac kanoe. 

Občania s trvalým pobytom v obci Moravany majú 50 % zľavu. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Moravany 

B) schvaľuje  

prenájom bicyklov. Cena za 12 hodín prenájmu jedného bicykla je 10 EUR. 

Občania s trvalým pobytom v obci Moravany majú 50 % zľavu. 

 

                                                            Mgr. Vladimír Čeklovský, starosta obce, v. r.                                                                               

 

V Moravanoch, dňa 03.06.2022 



Uznesenie č. 28/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moravany konaného dňa 03.06.2022 

vo vyhradených priestoroch budovy Obecného úradu Moravany. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 8: Územný plán – doplnok. 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Moravany 

A) schvaľuje 

v zmysle § 17 odst. (2) bod c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, obstaranie Zmien a doplnkov 

č.1 Územného plánu obce Moravany pre lokalitu: 

- lokalita č.1: parcela C-KN č. 271, 4076/10 - zmena funkčného využitia z plochy 
rodinných domov  na polyfunkčnú plochu - bývanie a občianska vybavenosť z 
max. výškou zástavby 3NP a obytné podkrovie. 

 

B) poveruje starostu obce 

Zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Moravany v zmysle 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v platnom znení. 

Obecné zastupiteľstvo obce Moravany požaduje v zmysle §19 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom 

znení úhradu nákladov spojených s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie a to 

nasledovne: úhradu nákladov zaplatí Ing. et Ing. Viera Uličná Dulinová, MBA, bytom 

Národná Trieda 68, 040 01 Košice. 

 

                                                            Mgr. Vladimír Čeklovský, starosta obce, v. r.                                                                               

 

V Moravanoch, dňa 03.06.2022 

 

 

 

 



Uznesenie č. 29/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moravany konaného dňa 03.06.2022 

vo vyhradených priestoroch budovy Obecného úradu Moravany. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu č. 9: Valalské oslavy. 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Moravany 

A) schvaľuje 

realizáciu obecných Valalských osláv. 

 

 

 

                                                            Mgr. Vladimír Čeklovský, starosta obce, v. r.                                                                               

 

 

V Moravanoch, dňa 03.06.2022 

 

 


