
                                              Z Á P I S N I C A 
z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mojši, ktoré sa konalo   
                 dňa 14.04.2011 o 17.00  hod. v budove OcÚ Mojš 
Počet poslancov: 7 
Počet prítomných: 6 
Počet neprítomných: 1   Ing. Milo Juraj 
 
K bodu č. l. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, 
overovateľov zápisnice. 
Mimoriadne zasadnutie otvoril p. starosta Ing.Svetko, prítomných poslancov a 
občanov privítal a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Pán Mičech 
navrhol doplňujúci bod programu , a to nákup trávnika do MŠ. Poslanci program aj s 
doplňujúcom bodom schválili. 
Overovatelia zápisnice: Ing. Repáň, p. Mičech. 
Hlasovanie:                  Za: 6                           Proti:0                      Zdržal sa:0 
 
K bodu č. 2 Vyhodnotenie žiadosti o prenájom pohostinstva na ihrisku 
Do výberového konania sa zapojilo viacero žiadateľov, ktorí žiadali o doplňujúce 
údaje. Poslanci sa dohodli, že doplňujúce údaje sa zverejnia  na webovej stránke obce 
Mojš,   uzávierka žiadostí bude  dňa 20.04.2011 a  výber sa uskutoční 21.04.2011. 
 
K bodu č. 3 Informácia o predložených žiadostiach na správcu budov a výber 
správcu.  Do výberového konania sa prihlásilo 7 žiadateľov, osobne prišlo na OcZ  5 
žiadateľov.Poslanci sa  informovali na ich kvalifikáciu, možnosť nástupu a predostre- 
li im prípadné platové podmienky. Výberové konanie presunuli na 21.04.2011. 
 
K bodu. č. 4 Predloženie cenovej ponuky a formátu Pamätnice DHZ k 80. 
výročiu založenia. Pán starosta predložil ponuku od p. Majerčíka na zhotovenie 
Pamätnice v cenovej ponuke 1.362,- € za 200 ks, alebo 1.398,- za 300 ks + DPH. Po-  
slanci s predloženou ponukou nesúhlasili a Pamätnicu vypracuje obec svojpomocne.  
 
K bodu č. 5 Informácia o zložení komisie výberového konania na verejné 
obstarávanie. Do komisie výberového konania boli schválení všetci poslanci. Právo 
hlasovať budú mať iba odborníci k danej problematike, a to je Ing. Juraj Milo, Ing. 
Štefan Svetko a p. Marián Mičech. 
 
K bodu č. 6 Zakúpenie trávnatého koberca do MŠ. Poslanci so zakúpením 
nesúhlasili z dôvodu, že po uložení tohto trávnika, sa nesmie 6 týždňov po ňom 
chodiť. Keďže o  dva  mesiace začínajú prázdniny a predpokladá sa , že by mali 
začať práce na výstavbe detského ihriska, poslanci nákup trávnika neodporučili a dali 
p. starostovi  zistiť možnosť nákupu umelého trávnika. 
 
Zapisovateľ: Ing. Kušnierová                       Overovatelia:  Ing. Repáň …....................          
 
                                                                                            p. Mičech   ….................... 


