
                                                Z Á P I S N I C A
        zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Mojš, ktoré sa konalo 
                                                 dňa 25.08.2011

Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 7

K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice.
Pán starosta Ing. Svetko  privítal všetkých poslancov, ako aj prítomných občanov,
oboznámil ich s programom zasadnutia a skonštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Prítomní poslanci nemali k programu pripomienky.

Overovatelia zápisnice: Milo Ľudovít
                                       Zajaček Roman
Hlasovanie:                Za: 7                           Proti: 0                          Zdržal sa : 0

K bodu č. 2 Informácia o plnení uznesení.
K sťažnosti p. Ďuranu na prevádzkovanie pohostinsta p. Eriky Trnovcovej, pán
starosta prečítal vyjadrenie prevádzkovateľa – p. Trnovcovej, ako aj vyjadrenie
právničky JUDr. Šurinovej.
Jednotliví poslanci sa vyjadrili nasledovne:
Ing. Rolková, Ing. Rolko a Ing. Milo boli za vyslovenie upozornenia za porušenie
zmluvy.
Pán Mičech Marián sa pýtal, prečo sa zúčastnila výberového konania,keď mala
pozastavenú činnosť. 
Poslanec Ing. Repáň sa vyjadril v tom zmysle, že názor právničky berie plne na
vedomie, obec o peniaze neprišla a výberové konanie nebolo porušené. 
Pán starosta prečítal dalšie vyjadrenie od p. Ďuranu, ktoré bolo doručené tesne pred
zahájením obecného zastupiteľstva a dal hlasovať, kto je za rozviazanie nájomnej
zmluvy , alebo vyslovenie upozornenia z porušenia  nájomnej zmluvy. 
Poslanci hlasovali za porušenie nájomnej zmluvy napomenutím.
Hlasovanie:              Za: 6                               Proti:  1                        Zdržal sa: 0

Zabezpečenie jednej sady kľúčov od Požiarnej zbrojnici na obecnom úrade – úloha
splnená.  Náhradné kľúče od požiarnickeho auta sú v kancelárii Požiarnej zbrojnice.

K bodu č. 3 Žiadosť p. Milu Ľubomíra o schválenie prístavby k RD.
Každá prístavba domu je stavbou, pre ktorú je potrebné vydať stavebné povolenie.
Stavba musí spĺnať odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov a súlad s
územným plánom obce. Náčrt predložený nespĺňa tieto kritéria, preto poslanci OcZ
jednohlasne zamietli schválenie tejto prístavby.

K bodu č. 4 Prednostné pridelenie 2 uvoľnených  bytov
Poslanci sa jednohlasne dohodli na zverejnení na webovej stránke obce ako i na
verejnej tabuli informáciu o výberovom konaní na uvoľnené byty v obecnej bytovke



a v prípade väčšieho počtu záujemcov prebehne losovanie  za prítomnosti notárky.

K bodu č. 5 Predloženie vyúčtovania TJ Rozvoj Mojš
Ročný rozpočet TJ Rozvoj Mojš je 2100 €, vyčerpané je takmer 2117 €. Poslanci
hlasovali , či zakúpenie novej pračky  bude financované z rozpočtu obce
Hlasovanie:                  Za: 0                 Proti: 4                 Zdržal sa: 3

K bodu č. 6 Voľba nového hlavného kontrolóra.
Pán starosta informoval poslancov, že na výzvu výberového konania na funkciu
hlavného kontrolóra sa nik neprihlásil. Pán starosta oslovil hl. kontrolóra zo Strečna a
Stráňav p. Lingeša, ale menovaný danú ponuku neprijal. Na návrh poslancov, bol
predĺžený termín výberového konania do 15.09.2011. Bol podaný návrh, aby bola
oslovená aj bývalá hlavná kontrolórka p. Ing. Kopasová. Pán starosta ju osloví.

K bodu č. 7 Rôzne

– Žiadosť p. Schveigertovej a Remekovej  o vrátenie parciel, ktoré obec vykúpila
zo štátnych prostriedkov poslanci neschválili. 

– Pán starosta informoval poslancov o zistení nedostatkov pri kontrole VO na
zabezpečenie dodávateľa zákazky „Zlepšenie separovaníého zberu v obci
Mojš“, na základe ktorého sme sa rozhodli, že vypíšeme novú verejnú súťaž.

– Pán starosta informoval o pripravovanom zájazde do Čiech dňa 03.a 04.
sept.2011

– Pán poslanec,Ing. Repáň žiadal o kontaktovanie p. Randu o povolenie
vypúšťania delobuchov a žiadal, aby Ponorkovému klubu bolo zakázané
používanie pyrotechniky.

– Poslanci upozornili na reklamné tabule umiestnené na dopravných značkách.
– Poslanci žiadajú o zlegalizovanie  vyvesenej reklamy realitnej kancelárie

MGM na lávke Vodného diela.
– Poslanci upozornili na neudržiavané pozemky v obci a urgovať nápravu  na

Obvodnom pozemkovom úrade.
– Pán poslanec Marián Mičech sa informoval o oprave auta Fiat Ducato. Pán

starosta oznámil, že auto je ešte v servise.

 K bodu č. 8 Záver
          Pán starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

  Zapisovateľ: Ing. Kušnierová                  Overovatelia: Zajaček Roman ….................

                                                                                          Milo Ľudovít    ….................
                                   


