
                                             Z Á P I S N I C A
    zo zasadnutia obecného úradu, ktoré sa konalo dňa 27.12.2011 o 18.00 hod.

Počet poslancov: 7
Počet prítomných:5

K bodu č. 1 : Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice.
Pán starosta privítal prítomných poslancov, skonštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Prítomní poslanci nemali pripomienky k programu.
Overovatelia zápisnice: Ing. Repáň Tibor, Mičech Marián
Hlasovanie:                       Za: 5                       Proti: 0                Zdržal sa: 0

K bodu č. 2: Informácia o plnení uznesení:
Všetky uznesenia boli splnené. 
Pán starosta prerokoval s Ing. Batoryovou návrh zmluvy na vypracovanie žiadosti
projektu “ Na zlepšenie  energetickej hospodárnosti budov“ z EkoFondu a ponuku
projektových prác na obnovu OcÚ v Mojši od firmy Enerma s.r.o. V prípade
neschválenia žiadosti, ďalšiu žiadosť firma vypracuje bezplatne.

K bodu č. 3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu
obce Mojš na roky 2012 -2014 a k návrhu rozpočtu obce Mojš na rok 2012.
Obecnému zastupiteľstvu hlavná kontrolórka doporučila návrh rozpočtu na r. 2012
schváliť.
Hlasovanie:                       Za: 5                        Proti: 0                     Zdržal sa: 0

K bodu č. 4  Schválenie rozpočtu na rok 2012
Pán starosta predložil návrh rozpočtu na rok 2012 na diskusiu. Poslanci mali
pripomienky k niektorým položkám a urobili medzi nimi presuny.  
Rozpočet na r. 2012 poslanci schválili.
Hlasovanie:                       Za: 5                          Proti: 0                  Zdržal sa: 0
Ing. Repáň žiadal predložiť skutočné čerpanie rozpočtu   a porovnať jeho čerpanie
oproti plánu za rok 2011.
Zodpovedný:  starosta obce                                                             Termín: 26.01.2012

K bodu č. 5 Schválenie poslancami vyplatenie druhej polovici kúpnej ceny za
odkúpenie pozemkov pre OOM Mojš.
Poslanci schválili vyplatenie druhej polovice kúpnej ceny za odkúpenie pozemkov
určených pre obchvat obce Mojš, na základe dodatkov k tým uzatvorených zmluvám,
ktoré neboli z časových dôvodov správou katastra zavkladované a finančná dotácia
na tento účel poskytnutá sa môže čerpať iba do 31.12.2011.
Hlasovanie:                        Za: 5                         Proti: 0                   Zdržal sa: 0

K bodu č. 6 Organizačno technické zabezpečenie volieb do NR SR v roku 2012
Poslanci schválili vytvorenie jedného volebného okrsku, jednej volebnej miestnosti a
a návrh na vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pri voľbách do



NR SR.
Hlasovanie:                        Za: 5                          Proti: 0                   Zdržal sa: 0

K bodu č. 7 Rôzne
Poslanci vyslovili nespokojnosť s neustálne  plne obsadeným parkoviskom pred OcÚ.
Požiadali p. starostu o zabezpečenie existujúcich parkovacích miest vyhradiť len pre
návštevníkov OcÚ.  Žiadali upozorniť celodenných používateľov parkoviska o
zákaze parkovania počas pracovnej doby obecného úradu.
Zodpovedný: starosta                                                       Termín: ihneď

Pán starosta prečítal oznámenie o otvorení prevádzky Elektro p. Aleny Antošovej vo
vlastných priestoroch,  na adrese Mojš  222,  010 01 Žilina,  s prevádzkovou dobou
od 8.00 hod do 16.00 v pracovných dňoch. Poslanci prevádzkovú dobu schválili.
Hlasovanie:                         Za: 5                           Proti:0                 Zdržal sa: 0

Pán starosta informoval o možnosti odkúpenia pozemkov pod obecným úradom.
Poslanci navrhli listom osloviť údajných majiteľov o možnosť uzatvorenia dohody na
urovnanie ešte pred konaním  súdu dňa 16.02.2012.

Pán starosta navrhol odmeny pre poslancov za celoročnú aktivitu v komisiach vo
výške 100,- € na osobu.
Hlasovanie:                       Za: 5                            Proti: 0                 Zdržal sa: 0

Poslanci  odsúhlasili zvýšenie platu p. starostovi podľa zák. č. 154/2011 z dôvodu
dosiahnutého prebytku v roku 2011  od januára 2012 vo výške 1.777.- €. 
Hlasovanie:                       Za: 5                           Proti: 0                  Zdržal sa: 0     

Zapisovateľka: Ing. Kušnierová

                                                            Overovatelia: Ing. Repáň  …..........................

                                                                                  Mičech :    ................................


