
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia OcZ v Mojši, ktoré sa konalo dňa 07.03.2018 o 18.30 hod v                                                  

zasadačke OcÚ  

Počet poslancov:7 

Počet prítomných:7  

Ospravedlnení: 0 

Zapisovateľka: Ing.Kušnierová – na základe zvukovo kamerového systému 

Overovatelia: Rolko, Ing. Chovanová  

K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a 

zapisovateľa. Pán starosta privítal prítomných poslancov a občanov, určil 

overovateľov a dal hlasovať o predložený program, tak ako bol uvedený v 

pozvánke. Pani Ing. Chochlíková požiadala o doplnenie programu: bod. č. 3 

interpelácie, bod č.4 Predaj pozemku Ing. Rolkovej a bod č. 5 Zmluva so 

SEVAKom. 

Pán starosta nesúhlasil, aby tieto body boli zaradené na začiatok programu 

zastupiteľstva, ale až na koniec po vyčerpaní všetkých bodov programu do bodu 

č.15 Rôzne. S tým Ing. Chochlíková a Ing. Rolková nesúhlasili, preto starosta 

postupoval podľa článku 8 Rokovacieho poriadku, tieto body nezaradil do 

programu a budú zaradené do programu budúceho zastupiteľstva.  

Hlasovanie:    Za:4    Proti:3    Zdržal sa:0 

   Ing.  Chovanová   Ing. Chochlíková 

                     Rolko R.  Ing. Vršanský  

                     Mičech  M.  Ing. Rolková  

                             Zajaček  R. 

K bodu č. 2  Plnenie uznesení. Z posledného obecného zastupiteľstva nebolo 

žiadne uznesenie.  

K bodu č. 3 Schválenie zapojenie sa do výzvy Nadácie Kia Motors 

s projektom „ Detské ihrisko“ vo výške 15, 000,-€ 

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlásila výzvu na predkladanie projektov 

v komunitnom programe, cieľom je podnietiť a podporiť verejnoprospešné 

projekty, ktoré prinášajú úžitok miestnej komunite. Na základe predbežných 

rokovaní s nadáciou, ktoré projekty možno podporiť starosta predložil projekt na 

vybudovanie „Detského ihriska“ v priestoroch športového areálu. Pre presnejšie 

umiestnenie a počet preliezok pán starosta predložil vypracovaný projekt 

k nahliadnutiu. Poslanci však upozornili, na nutnosť oplotenia tohto areálu. Po 

predchádzajúcich skúsenostiach, keď do nadácie volala Ing. Chochlíková, že 



predchádzajúci projekt vyhliadkovej veže poslanci neschválili, preto dal  starosta 

poslancom hlasovať schválenie tohto projektu.  

Hlasovanie:   Za: 7   proti:0  zdržal sa : 0 

 

K bodu č. 4 Žiadosť p. Jozefa Solára o spätné odkúpenie parc. 124/208 

Na žiadosť p. Solára Jozefa o odkúpenie pozemku C – KN parc. 124/208 – TPP 

o výmere 880 m2, kat. úz. Mojš odpovedal p. starosta listom zo dňa 05.01. 2018, 

v ktorom jeho žiadosť zamieta z dôvodu že na uvedenom pozemku obec plánuje 

výstavbu miestnej komunikácie C2-MOU 7,5/40.Poslanci sa na predchádzajúcich 

zasadnutiach zhodli v tom že uvedené parcely obec nemôže predávať, ale na 

základe toho, že poslankyňa Ing. Rolková povedala p. Solárovi, že starosta 

nepredložil túto žiadosť poslancom dal p. starosta hlasovať kto je za predaj tohto 

pozemku.  

Hlasovanie :  Za:0   Proti:7  Zdržal sa:0 

K bodu č. 5 Schválenie preplatenie permanentiek pre deti od 2-10 rokov na 

návštevy JUNGLE Park vo výške 5,231,-€ 

P. starosta dal hlasovať za schválenie preplatenia permanentiek pre deti s trvalým 

pobytom v Mojši, vo veku od 2 do 10 rokov na návštevy JUNGLE Parku. S týmito 

podmienkami: poskytnutých bude 160 pernanentiek na 10 neobmedzených 

celodenných vstupov, platnosť týchto pernanentiek bude do 31.12.2018. Pôvodná 

hodnota pernanentky je 50€, ale pani Hlavová poskytla zľavu 30€. Obecný úrad 

poskytuje p.Hlavovej zoznam všetkých detí, ktoré splňajú uvedené kritéria 

a pernamentky bude vydávať Jungle park, nie obecný úrad.  

Hlasovanie:  Za:7  Proti:0   Zdržal sa:0  

K bodu č. 6 Ponuka na kúpu Kolumbária pre urny na miestny cintorín 

Poslanci schválili nákup kolumbária pre urny 21 ks z predloženého materiálu, 

resp. cenovej ponuky,  z dôvodu že miesto pre ukladanie urien na cintoríne chýba.  

Hlasovanie :   Za:7   Proti:0  Zdržal sa:0  

K bodu č. 7 Schválenie VZN 01/2018 o určení dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa MŠ a dieťa predškolského zariadenia so sídlom na území obce na 

r.2018 

Poslanci VZN 01/2018 schválili  

Hlasovanie :   Za:7  Proti:0  Zdržal sa:0 



K bodu č. 8 návrh doplnku č. 2 k VZN č. 8/2015 o podmienkach určovania 

a vyberania miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady § 5 – 

sadzba poplatku  

P. starosta zistil že jeden občan, ktorý má 4-člennú rodinu používa dve 240 litrové 

nádoby. Preto mu starosta zakázal vyviesť druhú 240 litrovú nádobu. Po incidente 

občana s pracovníkmi T+T riešila spor polícia. Občan sa odvolával na to, že vo 

VZN č. 8/2015 nie je presne určený počet nádob, ktorý môžu občania používať. 

Aby nedochádzalo v budúcnosti rozporom starosta predložil návrh dodatku č. 2, 

kde je určený presný počet nádob na jeden rodinný dom 

. Poslanci rokovali o iných možnostiach ako viesť evidenciu o vývoze 

komunálneho odpadu, pričom spomenuli systém so skenovaním, resp. 

štítkovaním odpadových nádob.  

Hlasovanie:  Za:5        Proti:0   Zdržal sa :2 

  Ing. Chovanová      Ing. Chochlíková  

          Rolko R.       Ing. Rolková  

                   Mičech M. 

                   Zajaček R.  

           Ing. Vršanský  

 

K bodu č. 9 Schválenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou Žilina Invest s. r. o.  

za dielo „Dažďová kanalizácia SO 310“ za kúpnu cenu za dielo 1,20 s DPH. 

P. starosta informoval o jednaní akcionárov Žilina Invest. Väčšinový vlastník 

mesto Žilina by chcelo čím najskôr spoločnosť zrušiť. Na základe toho sa musí 

spoločnosť zbaviť všetkého majetku, a preto ponúka obci objekt 

dažďovej  kanalizácie, ktorá prechádza katastrom obci Mojš na odkúpenie za cenu 

1,20 s DPH. Poslanci s odkúpením diela „ Dažďová kanalizácia SO 310“ 

nesúhlasili z dôvodu možných stav. úprav v budúcnosti, rekonštrukcií 

a starostlivosti o uvedenú kanalizáciu, pričom obec Mojš ju ani nevyužíva, ani 

nikdy nebude využívať. Vznikli by tým len zbytočné výdavky z obce. Rozpočtu. 

Hlasovanie:   Za: 0   Proti :7   Zdržal sa :0 

K bodu č. 10 schválenie VZN č. 2/2018 o verejnom poriadku 

Poslanci sa zaoberali VZN č. 2/2018 s tým že v obci je veľa nepokosených plôch, 

ktoré spôsobujú zdravotné a estetické problémy. P. starosta uviedol na základe 

informácie poslanca NR Ing. Chomu, že sa pripravuje nový tzv. Burinový zákon. 

Po schválení tohto zákona sa poslanci k VZN č. 2/2018  vrátia.  



K bodu č. 11 Schválenie zmeny účelu časti pozemku 65/1 (65/65) 

Majiteľ parciel C65/60 a C92/18 p. Holienčík požiadal obec o schválenie zmenu 

účelu v časti pozemku C65/1 na miestnu komunikáciu z dôvodu prístupu na 

uvedenej parcele. Poslanci žiadajú o upresnenie čo chce p. Holienčík na 

uvedených parcelách stavať.  

K bodu č. 12 Schválenie vyplatenia  z peňažného fondu za vypracovanie 

posúdenia vplyvov pre „Miestnu komunikáciu obslúženú MC2“ vo výške 5 

500,- € Schválenie vyplatenia z peňažného fondu za kúpu pozemku od 

Trnovcovej Ľuboslavy a Trnovcovej Lenky spolu v sume 6.678,- €. 

Schválenie vyplatenia z peňažného fondu na výmenu podkladu dvora v MŠ 

vo výške 9100,- € schválené uzn. 07/07/2017/II/4 

Tieto položky neboli doteraz vyplatené z viacerých dôvodov , miestna 

komunikácia obslužná MC2 –EIA ešte nebola ukončená. Spracovateľ firma 

ENVICONSULT Žilina uvádza dôvod: Ministerstvo životného prostredia SR, 

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 34 Bratislava, 

list č. 1940/2017-1.7/rs, zo dňa 03.02.2017 vydalo Rozhodnutie z konania 

o podnete pre navrhovanú činnosť „Miestna komunikácia – obslužná C2, Mojš“ 

vyplývajúce z podnetu od občanov obce Mojš zastúpených splnomocnenom p. 

Rastislavom Bulejom, že predmetná stavba podlieha posudzovaniu podľa zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Obec Mojš podala voči uvedenému rozhodnutiu Rozklad v zastúpení Mgr. Soňa 

Grošaftová, Hodžova 13, 010 01 Žilina zo dňa 28.2.2017, ktoré bolo zo strany 

MŽP SR zamietnuté a zostalo v platnosti rozhodnutie č. 1940/2017-1.7/rs zo dňa 

03. 02. 2017. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia sa malo 

postupovať podľa §30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP.  

MŽP SR ako príslušný orgán do tohto obdobia v predmetnej veci v zmysle §30 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP nezačalo konať ani po 

viacerých urgenciách a z uvedeného dôvodu je celý proces posudzovania vplyvov 

na životné prostredie predmetnej stavby pozastavený, resp. utlmený a nie z viny 

obce Mojš termín  28.2. 2018 nebolo možné dodržať. Hlavným dôvodom sú 

personálne zmeny osôb, ktorým bola uvedená činnosť pridelená.   

Pozemok Trnovcovej Ľuboslavy a Trnovcovej Lenky nebol odkúpený, vzhľadom 

k tomu, že na záujmových parcelách je vecné bremeno. 

Výberové konanie pre výmenu podkladu dvora MŠ ešte prebieha.  






