
                                             Z Á P I S N I C A
          zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mojši, ktoré sa konalo
                                              dňa 16.05.2011

Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 5
Počet neprítomných: 2     /Ing. Rolková Katarína, Ing. Milo Juraj/ obaja sa  
                                          ospravedlnili 

K bodu č. 1: Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie,
overovateľov zápisnice.
Zasadnutie otvoril p. starosta Ing. Svetko, privítal prítomných poslancov i občanov a
skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. K programu nemali prítomní
poslanci  žiadne pripomienky.
Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Rolko, Roman Zajaček
Hlasovanie:                   Za: 5                        Proti: 0                         Zdržal sa: 0

K bodu č. 2:Informácia o plnení uznesení 2/2/2011/III/4 
                Za  účelom vybudovania  chodníka od kaplnky k cintorínu preveriť    
                na katastri všetkých vlastníkov pozemkov v uvedenej lokalite a získať  
                súhlas vlastníkov pozemkov na vybudovanie chodníka.
                    Informácia o plnení uznesení 4/ 4/2011/II/1
                Žiadosť p. Oleša o inštaláciu verejného osvetlenia, ktorá bola schválená 
                Uzn. 4/4/2011/II/1 – prácu treba  zrealizovať    
                     Informácia o plnení  uznesení 6/6/2011
             1. Vyrúbiť administratívny poplatok p. Danekovi                     - úloha splnená
             2. Vrátiť  fin. prostriedky z odovzdania kov.šrotu                     - úloha splnená
             3. Vypracovať zoznam platiteľov za KO a previesť kontrolu.    
                  Opätovne žiadať firmu T+T o doklad fakturovania KO pre súkromné 
                  firmy a zabezpečiť pracovníka OcÚ pri vyvážaní KO, ktorý usmerní 
                  pracovníkov firmy T+T a upozorní na  domy, z ktorých KO nebude 
                  vyvezený, nakoľko nemajú zaplatený odvoz KO.
             4. Vyzvať Jednotu COOP na vrátenie kľúča od WC                  - úloha splnená
                  Pán starosta bol poverený preveriť m2 a  vodné, stočné  sa COOP   
                 Jednote fakturuje v časovej zhode s faktúrami od SEVAKu. 
                     Informácia o plnení uznesení 7/7/2011
              1.Doplniť inf. o prenájme pohostinstva na webovú stránku     - úloha splnená
              2.Preveriť cenovú ponuku na položenie  trávnatého koberca  
                 Obec má vybudované viacúčelové ihrisko s umelou trávou, ktoré je plne k 
                 dispozícii deťom z MŠ. Pani riaditeľka o tejto možnosti nevedela. Pán 
                 starosta odovzdal p. riaditeľke kľúče od ihriska, aby ho maximálne 
                 využívali. Výhodou je, že sa môže používať aj po dažďoch.
              3.Presunúť výberové konanie na správcu budov                      - úloha splnená
                       Informácia o plnení uznesení 8/8/2011 1.
              1. Preveriť vyplácanie odmien podľa zákona o soc.pomoci . Bola podpísaná 



                  zmluva s posudkovým lekárom MUDr. Tompošom.  Opatrovateľky by 
                  mali absolvovať školenie do konca roka v počte 220 hodín .        
                  Pán starosta zabezpečí sociálnu sestru, ktorá na základe zistenia 
                  posudkového lekára vypracuje Rozhodnutie o sociálnej pomoci o 
                  poskytovaní opatrovateľskej služby a následne uzatvorí s opatrovateľkami
                  Dohodu o prac.  činnosti.
                  činnosti.   Naďalej je   zákaz vyplácania odmien za soc. služby
              2. Preveriť možnosť inštalácie dopravných značiek                 - úloha splnená
                  Pán starosta informoval o schválení dopravných značiek v počte 14   
                  kusov. Prebieha jednanie v akej finančnej čiastke sa bude obec Mojš na  
                  tejto inštalácii podielať.
               3.Opätovná požiadavka o zabezpečení podružného merania spotreby plynu
                   a elektrickej energie pre Pohostinstvo na ihrisku. Obec zakúpi merače 
                  spotreby plynu a elektrickej energie  a zabezpečí ich namontovanie

4. Chýba dokončiť oplotenie viacúčelového ihriska. V prípade
nezabezpečenia tejto práce pracovníkmi obecného úradu, je nutné
osloviť športový klub o pomoc pri dokončení  oplotenia, alebo
zabezpečiť inú firmu.

5. Informácia o dĺžnikoch v nájomnej bytovke- dvaja nájomníci dostali
výpoveď z nájmu a daľší štyria nájomníci obdržali upomienku
pohľadávky voči nim  k 30.04.2011.

6. Doriešiť s p. Staníkom fakturáciu za odhŕňanie snehu v zimných
mesiacoch

7. Pretrvávanie problému „čiernych stavieb“, ich dôslednejší postih  za
tieto stavby a zapojiť do riešenia stavebnú komisiu.

8. Zabezpečenie kúpy odvetrávacích komínkov a ich následné namonto-
vanie na budovu TJ Mojš.

9. Preveriť stav vymoženia exukúcie  od p. Milu Juraja

K bodu č. 3 Prerokovanie Dohody medzi obcou Mojš a firmou Zelené údolie.
Firmu Zelené údolie s.r.o. vyzvať listom o úpravu kúpnej zmluvy v tom zmysle, že
stavba  bude obci Mojš predaná za 1,- €  pod podmienkou, že musí byť
skolaudovaná, s uvedenou  zárukou 2 rokov a  musí byť zabezpečený prístup k dielu.
Hlasovanie:                     Za:5                           Proti:    0                           Zdržal sa: 0

K bodu č. 4 Návrh riaditeľky MŠ na zmenu v organizácii MŠ v škol.r.2011/2012
Pán starosta bol poverený vypracovať finančnú analýzu a v prípade  nedostatočného
krytia finančných nákladov pristúpiť k druhej alternatíve, a to, že matkám na
materskej  dovolenke sa vydá rozhodnutie o umiestnení dieťata v MŠ iba v
dopoludňajších hodinách + obed a v čase poobednajšieho spánku si dieťa zoberie
domov.
Hlasovanie:                     Za: 5                           Proti:  0                            Zdržal sa:0

K bodu č. 5 Žiadosť p. Ľubici Ričkovej  o zmenu autobusového spojenia z Mojša
Skôr ako stihlo OcZ zasadnúť a žiadosť p. Ričkovej schváliť, Slovenská autobusová



doprava Žilina na základe kópie žiadosti túto žiadosť posúdila a vyhovela jej.

K bodu č. 6 Prerokovanie návrhu výstavby nájomného bytu 7 b.j.
Poslanci sa dohodli, že sa k návrhu vyjadria až po vyhodnotení rozpočtu za  prvý
polroku 2011.

K bodu č.7 Správa o výsledku finančnej kontroly dodržiavania zákonnosti,
hospodárnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.
Správu  podala hlavná kontrolórka Ing. Kopasová a poslanci ju zobrali na vedomie.
Na požiadanie poslancov  vykonala plnenie rozpočtu  za 1 – 3 /2011, kde
skonštatovala, že niektoré položky sú  prekročené a podľa zákona to malo schváliť
OcZ. Poslanci tiež skonštatovali, že došlo k porušeniu zákona. Starosta argumentoval
VZN č. 14/2010 o nakladaní s finančnými prostriedkami obce Mojš, kde v čl. 5, v
bode 16 je, že o rozpočtových opatreniach vo výške do 9.960,- € rozhoduje starosta
obce. V bode 18 sa uvádza presuny rozpočtových prostriedkov medzi položkami a
podpoložkami v rámci rozpočtu  možno realizovať prostredníctvom starostu obce.
Poslanci žiadajú preveriť či toto VZN je v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

K bodu č. 8 Žiadosť p. Milana Milu o prehodnotenie výšky dane z nehnuteľnosti
VZN  č.16/2010 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na
území obce Mojš, neumožňuje poskytnúť úľavu na dani, alebo výnimku z daňovej
povinnosti. 

K bodu č. 9 Ukončenie prac. pomeru hlavnej kontrolórky Ing. Kopasovej
Poslanci zobrali na vedomie ukončenie jej pracovného pomeru a snažili sa ju
presvedčiť či by mohla vykonávať prácu i naďalej. Pani Ing. Kopasová súhlasila, že
ak sa bude zdravotne cítiť v poriadku, funkciu hlavnej kontrolórky opäť prijme.

K bodu č. 10 Diskusia – rôzne
K žiadosti p. Pariša Petra o vyjadrenie k možnosti výstavby rodinného domu na
parcele 82/14 sa poslanci vyslovili kladne
Hlasovanie:                        Za :5                   Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Zapisovateľ: Ing. Kušnierová         Overovatelia: p. Ing. Peter Rolko …..................

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


