
                                                Z Á P I S N I C A
     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16.12.2013 
                            o 18.00 hod. v budove obecného úradu

Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 6     
Ospravedlnený Ing. Repáň Tibor
Overovatelia: Ing. Milo Juraj, Mičech Marián
                       
K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice.  Pán
starosta privítal poslancov a občanov, oboznámil ich s programom , skonštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné a dal hlasovať o programe a overovateľov
zápisnice.
Hlasovanie:                       Za: 6                             Proti: 0                     Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Informácia o plnení uznesení.
Pán Zajaček prečítal plnenie uložených uznesení. Všetky boli splnené.
Pani Ing. Rolková sa informovala o výsledku kontroly použitých finančných
nákladov pri rekonštrukcii sociálnej budovy TJ. Pán starosta oboznámil ostatných
poslancov, že rekonštrukcia nie je ešte ukončená a k vyhodnoteniu použitých
finančých prostriedkov sa ešte vrátime na najbližšom zasadnutí OcZ.

K bodu č. 3 Schválenie VZN 6/2013 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Mojš. Návrh VZN bol vyvesený 15 dní na úradnej
tabule i webovej stránke, pán starosta informoval o zmene sadzby dane oproti r. 2013.
Poslanci nemali pripomienky a VZN 6/2013 schválili.
Hlasovanie:                       Za:6                           Proti: 0                         Zdržal sa:0

K bodu č. 4 Schválenie rozpočtu obce Mojš na r. 2014, 2015, 2016. Hlavná
kontrolórka p. Lorincová prečítala Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
obce Mojš na roky 2014-2016, kde skonštatovala, že návrh rozpočtu bol spracovaný
v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce, bol
verejne prístupný v obci spôsobom obvyklým, t.j. 15 dní pred jeho schválením v
súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a odporúča  obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.
Poslanci rozpočet na roky 2014, 2015 a 2016 schválili.
Hlasovanie:                         Za: 6                        Proti:0                         Zdržal sa: 0

/Poslanec Ing. Rolko Peter o 18.30 hod. opustil zasadnutie zo súkromných dôvodov./

K bodu č.  5 Určenie náhradníka v prípade uvoľnenia nájomného bytu.  
Pán starosta oboznámil poslancov , že v nájomnej bytovke boli dané neplatičom dve
výpovede a v prípade uvoľnenia týchto bytov je potrebné určiť spôsob výberu
náhradníkov. Poslanci žiadali postupovať podľa platného VZN. Pán starosta predložil
VZN č. 1/2007 zo dňa 12.10.2007, kde sú určené podmienky pre zaradenie  do



zoznamu žiadateľov a postup pri udeľovaní bytov. Výber žiadateľov sa uskutoční po
predložení všetkých dokladov a  v prípade ich nepredloženia bude žiadateľ z výberu
vyradený. Uchádzačka p. Remeková Oľga sa zaviazala , žev prípade pridelenia bytu,
uhradí všetky podĺžnosti po predchádzajúcom nájomcovi. 
 
K bodu č. 6 Rôzne
Pán starosta predniesol požiadavku stavebníkov p. Kubištu a Lišku o riešenie
inžinierskych sietí – cez prístupovú komunikáciu k Domu smútku k novostavbám za
cintorínom.
Pán Kubišta oboznámil poslancov s projektom vedenia plynového,vodovodného a
kanalizačného vedenia . Oboznámili poslancov s viacerými možnosťami napojenia
týchto sietí s tým, že bude napojený i Dom smútku. Poslanci žiadali aby uvedená
stavba bola dobre naplánovaná a bola ukončená rýchlo z dôvodu že 2 x  do týždňa je
v Dome smútku sv. omša.  Poslanec p. Mičech nesúhlasil, aby bol vodomer na
začiatku obecného pozemku a obec by prefaktúrovala  vlastníkom domov spotrebu
vodného a stočného. Poslanci navrhli do spoločnej šachty pred cintorínom dať dva
vodomery. Jeden pre OcÚ a jeden pre novovznikajúce 3 stavebné pozemky a v tomto
zmysle zmeniť projekt.

ZO Jednoty dôchodcov  v obci Mojš predložila žiadosť o poskytnutie finančného
príspevku. Poslanci žiadosť zobrali na vedomie. V rozpočte je schválená suma 500 €
a táto môže byť v priebehu roka zvýšená na požadovaných 700 € v prípade dobrej
finančnej situácie obce.

Pán starosta vyzval poslancov aby si navrhli výšku odmien za uplynulý rok .
Poslanci navrhli odmeny vo výške minuloročných odmien, t.j. 100,- € na poslanca.
Hlasovanie:                           Za:5                           Proti:0                     Zdržal sa: 0

Hlavná kontrolórka prečítala návrh, že podľa  novely č. 583/2013 o rozpočtových
pravidlách územných samosprávnych celkov, obce do 2000 obyvateľov nemusia
predkladať programový rozpočet členený do programových štruktúr. Poslanci
schválili zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry.
Hlasovanie:                            Za: 5                          Proti: 0                  Zdržal sa: 0

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 prečítala hl. kontrolórka. Poslanci schválili
takto predložený plán činnosti.
Hlasovanie:                            Za:5                           Proti: 0                 Zdržal sa: 0

Pán poslanec M. Mičech sa informoval o obnovení zmluvy o prenájme s CVČ
Juventa, nakoľko  zmluva končí 31.12.2013. Hlavná kontrolórka obce bola poverená
preveriť činnosť CVČ Juventa, návštevnosť, počet prihlásených a rodičmi
podpísaných detí.
Zodpovedný: Lorincová Alena                                                   Termín: 30.1.2014

Záverom pán starosta  pozval poslancov na vianočnú kapustnicu, ktorú organizuje



obecný úrad  spolu s MŠ Mojš a podávať sa bude 20.12.2013 . Srdečne pozval
všetkých na Silvestrovskú zábavu a informoval, že pripravujeme dňa 4.1.2014
uvítanie detí do života, a po tejto akcii vystúpi o 18.00 hod. ochotnícky divadelný
súbor zo Strečna s divadelnou komédiou Pohreb od Ivana Holuba. Záverom
poďakoval všetkým  za účasť.

                                                                    Overovatelia:      ….................................
Zapísala: Ing. Kušnierová                                                             Marián Mičech

                                                                                                …..................................
                                                                                                        Ing. Juraj Milo


