
                                                    Z á p i s n i c a
              z mimoriadneho zasadnutia obecného úradu, ktoré sa konalo
                                              dňa12.12.2011
Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 5
Počet neprítomných: 2 
K bodu č. 1 Otvorenie,  schválenie programu a overovateľov zápisnice.
Pán starosta privítal poslancov, hlavnú kontrolórku a občanov, určil overovateľov
zápisnice. Poslanci nemali pripomienky k bodom programu.
Overovatelia zápisnice: Milo Ľudovít, Zajaček Roman
Hlasovanie:                   Za: 5                   Proti: 0                          Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Oznámenie o výsledku auditu obce za rok 2010
Pán starosta prečítal  správu k účtovnej uzávierke audítora, v ktorom konštatuje, že
účtovná uzávierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a
merný obraz finančnej situácie obce Mojš k 31.decembru 2010 a výsledky jej
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so
zákonom o účtovníctve.
K bodu č. 4 Schválenie VZN č. 23/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a
domu smútku.
Poslanec Ing. Repáň navrhol, že v prípade obnovy hrobového miesta, treba písomne
opovedomiť prevádzkovateľa o realizácii stavebných úprav.
Pán starosta upozornil, že v § 8,  bod f/ treba doplniť úhradu energie podľa výšky
spotrebovanej energie  pri rekonštrukcii hrobového miesta.
Hlavná kontrolórka Ing. Kopasová, navrhla vložiť do VZN 23/2011 v § 8,  bod i/
termín uzatvorenia zmluvy na staré hrobové miesto do 31.12.2012.
Hlasovanie:                      Za: 5                    Proti: 0                        Zdržal sa: 0
K bodu č. 5 Schválenie VZN č. 24/2011 o podmienkach poskytovania dotácie z
rozpočtu obce.
Hlavná kontrolórka informovala poslancov o tom, kto má nárok na dotáciu, akým
spôsobom treba o ňu požiadať a na aký účel sa môže použiť dotácia. Navrhla
vypustiť z tohto VZN §5 zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny z dôvodu,
že porušenie je riešené v § 3, v bode 11.  Poslanci sa dohodli na tom, že v prípade
porušenia finančnej disciplíny, prijímateľ  vráti dotáciu. 
Hlasovanie:                             Za: 5                 Proti: 0                         Zdržal sa:0
K bodu č. 6 Schválenie VZN 25/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Mojš na kalendárny rok
2012. 
Poslanci žiadali upresniť počet detí v MŠ
Hlasovanie:                               Za: 5                Proti: 0                         Zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Schválenie VZN 22/2011 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Mojš.
Pán starosta oboznámil poslancov s niekoľkými možnými variantmi určenia výšky
dane z nehnuteľnosti. Uviedol, že v zákone na rok 2012 je určená ročná sadzba dane
z pozemkov na 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov oproti r. 2011
keď bol maximálny 20 násobok. Obec s týmto prišla o 2/3 výšky výberu finančných



prostriedkov za pozemky. Ani 100 % navýšenie sadzby za pozemky pre občanov,
nenahradí ani polovicu výberu daní z roku 2011. Vláda tlačí obce, aby zvyšovali dane
pre občanov a snaží sa o likvidáciu malých obcí. Poslanci preto schválili ročnú
sadzbu za pozemky na 1 % zo základu dane.  Prečítal písomnú pripomienku  Ing.
Kopasovej, ponechať  dane z pozemkov pre obyvateľov starších ako 75 rokov a
držiteľom preukazu  ZŤP  tak ako v r. 2011. 
Ročnú sadzbu dane zo stavieb ponechali nezmenenú. 
OcZ pridalo k lokalitám obce aj Vodohospodársku výstavbu.
Hlasovanie:                                Za:5                   Proti: 0                      Zdržal sa: 0
K bodu č. 7  Schválenie podania žiadosti na mikroprojekt cezhraničnej
spolupráce . 
Pán starosta predložil poslancom na schválenie žiadosť 

a) o finančný  príspevok  v rámci  výzvy  číslo  06/FMP  Programu  cezhraničnej
spolupráce SR-ČR 2007-2013 na realizáciu mikroprojektu  s názvom  „Obce
Mojš a Salaš rozvíjajú vzájomnú cezhraničnú spoluprácu.“  

b) zabezpečenie realizácie predmetného projektu po jeho schválení,
c) spolufinancovanie mikroprojektu vo výške min.  5% celkových oprávnených

výdavkov na mikroprojekt, t.j. vo výške 748,50 EUR z vlastných zdrojov obce
v rámci schváleného rozpočtu v príslušnej rozpočtovej kapitole.

Hlasovanie:                                 Za: 5                  Proti: 0                    Zdržal sa:  0
K bodu č. 8 Rôzne
Zateplenie fasády obecného úradu, pivníc a strechy.  Poslanci projekt odsúhlasili, ale
preplatenie externého managmentu schválili až po odsúhlasení projektu.
Poslanec Ing. Repáň,  upozornil  na zdemolované dopravné značky pred obcou Mojš
zo smeru od Žiliny.
Prítomní občania, pán Dušan Milo s manželkou a p. Daniel Rička sa prišli
informovať v akom stave je príprava výstavby obchvatu a cesty za Kopasovcami z
dôvodu, že sa chcú dostať na svoje pozemky. Starosta a poslanci ich ubezpečili, že po
tejto ceste sa môžu dostať k svojim pozemkom a využívať i okrem tejto aj obchvat.
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska , listom požiadala o poskytnutie finančného
príspevku pre svoju činnosťna rok 2012 a taktiež žiada o poskytnutie priestorov na
ich činnosť. Majú záujem o miestnosť na prízemí v budove OcÚ. Miestnosť by chceli
využívať ako klub.
K bodu č. 9 Záver
Pán starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a pripomenul, že
posledné zastupiteľstvo v tomto roku bude 27.12.2011

Zapisovateľ: Ing. Kušnierová                                Overovatelia: ….............................
                                                                                                       Milo Ľudovít

                                                                                                       …............................
                                                                                                        Zajaček Roman


