
                                    Z  Á  P  I  S  N  I  C  A
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mojši, ktoré sa konalo dňa 13.01.2011 o
17.00 hod. v budove OcÚ Mojš.

Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 7

K bodu č.1 : Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie a
overovateľov zápisnice.
Zasadnutie otvoril pán starosta Ing. Svetko privítaním všetkých poslancov, hlavnú
kontrolórku ako aj prítomných občanov obce Mojš. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášania schopné, prítomní poslanci k programu nemali pripomienky a program
schválili.
Overovatelia zápisnice: Ing. Rolko P., Milo Ľ.
Hlasovanie:               Za: 7                Proti: 0                       Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 : Informácia o plnení uznesení.
Uzn.č.60/187/2010 – pripraviť Všeobecné záväzné nariadenie o čiernych stavbach.
Problematika čiernych stavieb sa rieši „ Evidenciou priestupkov“, na špecialných
tlačivách, ktoré sú zavedené v obci Mojš a pripravené pre stavebno – finančnú
komisiu.

K bodu č. 3:  Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2011. K rozpočtu na rok 2011 sa
vyjadrila hlavná kontrolórka Ing. Kopasová a doporučila rozpočet na rok 2011
obecnému zastupiteľstvu schváliť. Nakoľko mali viacerí poslanci  pripomienky a
chceli podrobnejšie informácie k niektorým položkám rozpočtu, bolo schválenie
rozpočtu presunuté na pondelok 17.01.2011 o 17.00 hod . 

K bodu č. 4: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre činnoť ZO JDS
Mojš.  Obecné zatupiteľstvo schválilo pre ZO JDS Mojš príspevok vo výške 500,-€.
Poskytnutie 9-miestneho auta, len za podmienky, že si určia 2 vodičov, ktorí
absolvujú, alebo absolvovali  špeciálne školenie a majú tak oprávnenie na vedenie
referentského motorového vozidla. Obecný úrad musí pripoistiť aj všetky sedadlá.
Hlasovanie:                 Za: 7               Proti:0                               Zdržal sa: 0

K bodu č. 5: Žiadosť ZO JDS Mojš o riešenie bezpečnosti miestnych
komunikácií a zriadenia lekárskej služby. Poslanci sa dohodli na návrh p. starostu
vyznačiť priechody pre chodcov pri cintoríne a autobusovej zastávke, doplniť značky
s obmedzenou rýchlosťou 30 km/hod., osadiť značku pri moste smerom na Varín
„prednosť v jazde“ a vyvolať rokovanie so Slovenskou správou ciest o zriadení
chodníka od cintorína ku kaplnke.
K zriadeniu lekárskej služby – pán starosta preverí na VÚC a u lekára možnosť
pravidelnej lekárskej služby.



K bodu č. 6: Oboznámenie o organizačnom poriadku obce Mojš. Pán starosta
prečítal nový organizačný poriadok obce Mojš. Oboznámil poslancov s novou
funkciou prednostu, ktorú chce zriadiť na obecnom úrade, ale je potrebné zistiť, či je
to v súlade so zákonom. Poslanci mali pripomienky k obsadeniu postu „údržbára“.
Navrhli  výberové konanie pre správcu všetkých budov. Vyslovili aj nespokojnosť s
pracovnou náplňou p.  Ľudmily Kyselovej. Bude sa tým zaoberať Rada MŠ , prijme
záver a potom sa budú poslanci s týmto problémom opätovne zaoberať.

K bodu č. 7: Smerovanie TJ Rozvoj Mojš.  Pán starosta oboznámil prítomných, že
odstupuje z funkcie predsedu TJ Rozvoj . Pani hlavná  kontrolórka Ing. Kopasová
navrhla riešiť túto záležitosť na športovej komisii. Pán starosta pozve na zasadnutie
športovo – kultúrnej  komisie záujemcov o vedenie TJ Rozvoj Mojš. 

K bodu č. 8: Schválenie nových členov Rady MŠ.  Nakoľko dvaja členovia Rady
MŠ už nie sú poslancami obecného zastupiteľstva, boli prijatí noví členovia Rady
MŠ: p. Mičech Marián a p. Ing. Milo Juraj.
Hlasovanie:             Za: 7                        Proti: 0                          Zdržal sa: 0

K bodu č. 9: Stav súdnych sporov. Pán starosta informoval o súdnych sporoch.
Súdny spor o pozemok  pod obecným úradom je v pojednávaní a 25.01.2011 sa koná
obhliadka pozemkov za obecným úradom.
Súdny spor s p. Milom  Jurajom.  Pán Milo je podľa právoplatného rozhodnutia
povinný uhradiť obce sumu 2.000 € . Nakoľko nereagoval na toto rozhodnutie, bude
OcÚ nútený pristúpiť k exekučnému vymáhaniu.

K bodu č. 10: Informácia k platbe daní v objekte bývalého Poľnohosp .družstva.
Po diskusii sa poslanci dohodli dodatočne so spätnou platnosťou podľa dátumu
nadobudnutia vyrubiť daň za stavby. 

K bodu č. 11: Plán kontrolnej činnosti. Plán kontrolnej činnosti obecné
zastupiteľstvo schválilo.
Hlasovanie:                     Za:7                        Proti:0                       Zdržal sa: 0

K bodu č. 12: Diskusia – rôzne.
– Pán poslanec Ing. Rolko prečítal list od obyvateľov súp. č. 215 – 225, v ktorom

vyjadrujú sťažnosť na neskolaudované  VO a miestnu komunkáciu firmy
MAXX Global s.r.o. /Zelené údolie s.r.o./. Starosta prisľúbil napísať v mene
obce list a žiadať od firmy dodržanie stanoviska obce Mojš, ktoré firma
obdržala od obce dňa 29.04.2008/143 pod bodom č. 9 – stavebník odpredá obci
po kolaudácii komunikácie a verejné osvetlenie skôr ako požiada o kolaudáciu
domov stavebný úrad.

– Pán starosta navrhol, aby predsedovia jednotlivých komisií predložili plán
stretávania  sa.

– Pán starosta informoval poslancov o novom zákone zverejňovania zmlúv,



faktúr a objednávok. 
–  Poslanec Ing. Repáň upozornil na povinnosť aktualizácie webovej stránky, 

 požiadal  o doriešenie umiestňovania hrobových miest.
–  Poslanec p. Mičech  sa zaujímal o dokončenie oplotenia a osvetlenia     

 novovybudovaného viacúčelového ihriska. Pán starosta  informoval o 
 pripravovanej realizácii dokončenia tohto viacúčelového ihriska.

–  Poslanci sa zaujímali aj o neplatičoch obecnej bytovky. Nakoľko zverejnenie   
 menovitých občanov nie je v súlade so zákonom, boli informovaní,že dlžoba 
 od neplatičov predstavuje   sumu 1.580,- € a boli upomienkou vyzvaní k 
 splneniu si svojich povinností.

–  Poslanec Ing. Milo Juraj  upozornil o potrebe vyfakturovať odhřnanie snehu   
  ku bytovke p. Staníka, poslanci skonštatovali, že  táto cesta je  súkromná a 
  musia si ju odhŕňať na vlastné náklady.

K bodu č. 13 : Záver 
Pán starosta  Ing. Svetko poďakoval všetkým prítomným za účasť a za uznesenie,
ktoré  prečítala p. Ing. Rolková dal hlasovať.
Hlasovanie :                   Za:7                   Proti:                  Zdržal sa:  0

Zapísala: Ing. Kušnierová                 Overovatelia : Ing. Rolko P.  …..........................

                                                                                   Milo Ľ.          …..........................


