
                                        Z Á P I S N I C A
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojši, ktorá sa konala
dňa 17.01.2011 o 17.00 hod. v budove OcÚ Mojš

Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 6
Počet neprítomných: 1 -   p. Mičech Marián 

K bodu č. 1: Otvorenie, schválenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice.
Zasadnutie otvoril pán starosta Ing. Svetko privítaním poslancov,  skonštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné a prítomní poslanci nemali pripomienky k
programu.
Overovatelia zápisnice: Ing. Repáň, p. Zajaček
Hlasovanie:               Za: 6                  Proti:0                       Zdržal sa: 0

K bodu č. 2: Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2011
V diskusii o rozpočte bola prizvaná p. Pazúrová, spracovateľka návrhu rozpočtu,
ktorá podala vysvetlenia k jednotlivým položkám. Po rozprave poslanci rozpočet
schválili.
Hlasovanie:                Za: 6                 Proti: 0                       Zdržal sa: 0

K bodu č. 3: Diskusia – rôzne
– Pán starosta prečítal list z Ministerstva životného prostredia, v ktorom nám

Ministerstvo oznámilo schválenie nenávratného finančného príspevku vo
výške 131 145,81 € /3.950.899,- Sk/ z Operačného programu životné
prostredie, prioritná os č. 4 – Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1 –
Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, Operačný cieľ 4.2. Podpora
aktivít na zhodnocovanie odpadov, s názvom žiadosti: Zlepšenie systému
separovaného zberu v obci Mojš. Spolufinancovanie obce je vo výške 6 902,41
€ / 207 942,- Sk/. 

– Pán starosta predložil žiadosť p. Petra Solára o schválenie projektu stavby -
Bungalov v Mojši. Nakoľko je stavba v tesnej blízkosti miestnej komunikácie
a môže byť poškodená zimnou údržbou, stavebná komisia vykoná obhliadku
miesta stavby dňa 18.01.2011 o 14.00 hod.

– Pán starosta požiadal o súhlas  vystaviť objednávku pre projektanta Ing. Staška
– Inplan na vypracovanie projektu na výstavbu nájomnej bytovky. Ing. Staško
vypracoval  návrh umiestnenia bytového domu s parkoviskami. Poslanec, Ing.
Repáň  a k nemu sa pridali i ďalší  poslanci s objednávkou nesúhlasili z
dôvodu, že obec nemá dostatok financií na vypracovanie projektu a je
dostatočná časová rezerva pre podanie žiadosti pre ŠFRB a projekt môže byť
vypracovaný až v II.polroku 2011, ak  bude finančná situácia obce
priaznivejšia.  Starosta Ing.Svetko uviedol že obec má približne 14 žiadostí o
pridelenie nájomného bytu. Poslankyňa Ing. Rolková uviedla, že ak dá obec
výpovede neplatičom, uvoľní sa dostatočný počet bytov pre nových žiadateľov.



K bodu č. 4: Záver
Pán starosta poďakoval všetkým za účasť a za uznesenie dal hlasovať.
Hlasovanie:                  Za: 6                 Proti:0     Zdržal sa: 0

Zapísala: Ing. Kušnierová             Overovatelia:    Ing. Repáň ….........................

                                                                                 Zajaček    …............................       


