
                                            Z  Á P I S N I C A

        zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Mojš, ktoré sa konalo
                                             dňa 22.09.2011

Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 5

 K bodu č. 1: Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice. 
Pán starosta privítal prítomných poslancov, občanov, ako i prítomnú p. notárku JUDr.
Chodelkovú Ľudmilu. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prítomní
poslanci mali pripomienky k programu bodu č. 6.  Pán starosta dal hlasovať o
programe zasadnutia 
Hlasovanie:                     Za: 2                    Proti: 2                  Zdržal sa: 1
OcZ pokračovalo v programe bez bodu č. 6, ktorý bol zaradený do bodu č. 7 Rôzne
Overovatelia zápisnice: Ing. Rolko Peter, Ing. Milo Juraj

K bodu č. 5 Pridelenie uvoľnených bytov v nájomnej bytovke
Jednoizbový byt obecné zastupiteľstvo pridelilo jedinému uchádzačovi, ktorý splnil
podmienky výberu,  p. Milovi Miroslavovi.
Hlasovanie:                           Za: 5                     Proti:0                 Zdržal sa: 0
Dvojizbový byt nebol pridelený žiadnemu uchádzačovi, nakoľko nie je po právnej
stránke ešte voľný. Nájomca, Zdenka Milová musí požiadať o odstúpenie od
nájomnej zmluvy a až potom môže dôjsť k prideleniu novému uchádzačovi.
                                         
K bodu č. 2 Plnenie uznesení
Všetky uznesenia boli splnené.

K bodu č. 3 Informácia o spolufinancovaní jednotlivých obcí do združenia MTD
poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č. 4 Žiadosť p. Chovanovej + 20 vlastníkov domov o spevnenie
komunikácie. Majiteľom uvedenej komunikácie je Pozemkový fond. Poslanec Ing.
Repáň upozornil na skutočnosť, že p. Flimel budoval siete a cestu nedal do
pôvodneho stavu. Treba vyzvať p. Flimela o okamžitú nápravu, ako aj majiteľa domu
p. Michnáča a majiteľa American Food s.r.o.-  Mareka Horvátha. Upozorniť listom
podpísaných žiadateľov, aby cestu, ktorú rozkopali pri stavebných prácach, dali do
pôvodného stavu.
Zodpovedný: starosta                                                    Termín: do konca septembra
K bodu č. 6 – bol z programu vylúčený do bodu č. 7 Rôzne

K bodu č. 7 Rôzne 
– Žiadosť rodičov žiakov zaregistrovaných v FC AJAX Slimáčik Mojš o riešenie

otázky preregistrácie do TJ Rozvoj Mojš. Požiadavka FC Ajax o zaplatenie fa
za spotrebu elektrickej energie vo výške 1.200,- €. 



Po diskusii medzi občanmi a poslancami,  OcZ schválilo dotáciu pre TJ Rozvoj
Mojš o 600,- €. O túto  sumu sa na rok   2012 zníži  dotácia pre TJ . 

          Hlasovanie:              Za: 5                            Proti:  0                         Zdržal sa:0
      
        - Žiadosť p. Ing. Martiny Olešovej o prenájom obecného pozemku na parc. 65/2 
           na obdobie 5 – 10 rokov na zriadenie Večierky. OcZ má záujem o prenájom    
           uvedeného pozemku za účelom zriadenia Večierky. Návrh výšky prenájmu    
           500,- € ročne, od manžela p. Olešovej, p. Oleša Jána,  OcZ zobralo na vedomie
           a vyjadrí sa po prekonzultovaní so  stavebno-finančnou komisiou.
           Hlasovanie:            Za.5                               Proti: 0                        Zdržal sa:0

– Žiadosť p. Repáňovej a Fančovičovej o stanovisko k výstavbe rod.
domov sa presúva na riešenie stavebnej komisie obce Mojš.

– K odpovedi na list p. Rolku Rudolfa OcZ zaujalo stanovisko v tom
zmysle, aby si p. Rolko Rudolf dal vytýčiť  vlastnícke hranice vlastným
geodetom, prizval zástupcu obecného úradu, a zo stretnutia vyhotovil
zápis o vytýčení vlastníctva, ktorý dá na vedomie pre OcÚ Mojš.

– Pán poslanec Ing. Repáň  žiadal, aby obec dala požiadavku na Dopravné
odd. PZ o meranie rýchlosti  v obci Mojš.
Zodpovedný: starosta                                     Termín: do konca septembra

– Poslanci  mali námietky na prejazd traktorov cez obec, nakoľko do obce
je zákaz vjazdu  nákladných automobilov a dopravná obsluha nebola z
obce Mojš, ale z inej obce. Upozorniť listom firmu AGRA Váh, aby v
budúcnosti využila iné cesty na zber úrody, z dôvodu vysokého
opotrebovania a znečisťovania miestnych komunikácii.
Zodpovedný: starosta                                    Termín: so konca septembra

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

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


