
                                             Z Á P I S N I C A
   z mimoriadneho zasadnutia obecného  zastupiteľstva v Mojši, ktoré sa konalo
                                              dňa 21.04.2011
Počet poslancov: 7  
Počet prítopmných: 5
Počet neprítomných: 2      /p. Zajaček, Ing. Repáň/
K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie progrmu, voľba návrhovej komisie,
overovateľov zápisnice.
Mimoriadne zasadnutie otvoril p. starosta Ing. Svetko, privítal prítomných poslancov
i občanov a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci nemali
pripomienky k programu zasadnutia.
Overovatelia zápisnice: p. Ľudovít Milo, Ing. Juraj Milo
Hlasovanie:                       Za: 5                         Proti:0                      Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Vyhodnotenie žiadosti o prenájom pohostinstva na ihrisku.
Na doplňujúce informácie  zverejnené na webovej stránke obce, do daného termínu
uzavretia žiadostí, t.j. do 20.04.2011 reagovala iba jedna žiadateľka, Erika
Trnovcová, ktorá aj priložila novú ponuku. Zdvihla splátku nájmu na 230,- € mesačne
+ úhrada energií s podružným meraním, ponúkla upratovanie v celej budove, vrátane
šatní a pranie dresov pre TJ Mojš. Zaviazala sa upravovať areál ihriska, ako aj
zabezpečenie odbornej starostlivosti o futbalové ihrisko. Priamo na zasadnutí
predložil ponuku p. Marián Ďurana. Ponúkol nájom 250,- mesačne, s tým že ešte nie
je rozhodnutý na čo bude uvedené priestory využívať. Poslanci trvali na tom, aby sa
dodržal termín prijímania žiadostí, a preto  schválili ponuku p. Eriky Trnovcovej.
Hlasovanie:                         Za: 5                       Proti: 0               Zdržal sa: 0

K bodu č. 3 Informácia o predložených  žiadostiach na správcu budov a výber
správcu.  Poslanci vyberali správcu zo 7 žiadateľov, vzhľadom k tomu,  aby mohol 
správca nastúpiť do práce od 01.07.2011 museli poslanci rozhodnúť už na tomto
zastupiteľstve, aby mohol dať žiadateľ vo svojej terajšej práci výpoveď. Poslanci do
užšieho výberu za správcu vybrali p. Hreusa Pavla
Hlasovanie:                              Za: 5                   Proti: 0                           Zdržal sa:  0
a p. Jána Rolku
Hlasovanie:                              Za: 4                   Proti: 0                           Zdržal sa: 1
Finančná komisia prepočíta možnosti výšky platu správcu poprípade dvoch správcov.
Zodpovedný: predseda finančnej komisie Termín: ihneď
                             
K bodu č. 4  Informácia o zložení komisie výberového konania na verejné
obstarávanie Pán starosta navrhol  doplniť za  člena výberovej komisie: Ing.
Rastislava Samca, pracovníka  AGRA Váh s.r.o., z dôvodu jeho odbornosti v danej
problematike.      
Hlasovanie:                         Za: 5                     Proti: 0                        Zdržal sa: 0

K bodu č. 5 Schválenie zmluvy o právnej pomoci, odpoveď Vodohospodárskej
výstavbe vo veci návrhu zriadenia vecného bremena. Zmluvu o právnej pomoci s



JUDr. Šurinovou poslanci schválili. Pani JUDr. Šurinová bude obec zastupovať v
spore s Vodohospodárskou výstavbou a.s.
Hlasovanie:                         Za: 5                         Proti: 0                   Zdržal sa: 0

K bodu č. 6 Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákonnosti v oblasti
pracovno-právnych vzťahov – dodatok. Pán starosta informoval prítomných o
správe hlavnej kontrolórky Ing. Kopasovej, ktorá doporučila s okamžitou platnosťou
pozastaviť vyplácanie odmeny podľa zákona o sociálnej pomoci a s výplatou začať
po splnení všetkých podmienok uvedených  v zákone č. 488/2008 Z.z. o sociálnych
službách. Na základe tohto p. starosta pozastaví vyplácanie mzdy opatrovateľom,
ktorí nemajú požadovanú odbornosť. 
Hlasovanie:                         Za: 5                          Proti: 0                    Zdržal sa: 0

K bodu č. 7 Diskusia – rôzne
P. Martina Milová podala sťažnosť na hustú premávku automobilov okolo jej domu a
vyzvala poslancov, aby zakázali prejazd automobilov cez obec. K tomu je pripravená
urobiť petíciu obyvateľov obce. Poslanci poverili p. starostu, aby zistil u Dopravnej
polície či je možné v obci inštalovať dopravné značky Zákaz prejazdu a spôsob
kontroly.
Zodpovedný: p. starosta                                                         Termín: 11.05.2011 

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

                                                                                  

                                                                                         Ing. Juraj Milo …..................


