
                                             Z Á P I S N I C A
            zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mojši, ktoré sa konalo 
                                               dňa 28.07.2011 

Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 6                Ospravedlnený: 1. Ing. Repáň T.

K bodu č.1 Otvorenie, schválenie programu, overovateľov zápisnice.
Pán starosta Ing. Svetko Štefan otvoril zasadnutie, privítal prítomných poslancov,
skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prítomní poslanci nemali k
programu žiadne pripomienky.
Overovatelia zápisnice:  Ing. Rolko Peter,  Mičech Marián
Hlasovanie :                Za: 6               Proti: 0                         Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Plnenie uznesení.
– Pán starosta oboznámil poslancov o jednaní so Zeleným údolím. Toho času je

osvetlenie vypnuté, preto ku kolaudačnému  rozhodnutiu nedošlo. Revízne
správy sú predložené, treba naplánovať obhliadku.

– Obhliadka za účelom predaja pozemkov pri súp. číslach 237-240 sa
uskutočnila, stavebná komisia spolu so starostom  a poslancami OcZ
skonštatovala, že  predaj pozemkov neovplyvní premávku na komunikácii.V
priebehu 2 týždňov sa uskutoční  stretnutie  všetkých zainteresovaných, kde sa
dohodnú na predajnej cene za 1 m2. 

– Výzva súkromných podnikateľov k spolupráci pri organizovaní a
spolufinancovaní hodových slávností. 
Poslanci sa dohodli na tarife za stánky s predajom  alkoh.a nealkoholických
nápojov sumu 40,- €  a ostatné stánky 15,- € 
Hlasovanie:                    Za:6                     Proti: 0                    Zdržal sa: 0

– Vyvolať stretnutie s riaditeľkou MŠ – úloha splnená. Pani riaditeľka si mnohé
veci financovala sama  sponzorstvom.

K bodu č. 3 Informácie o stave príprav hodových slávností. Pán starosta sa
zúčastnil členskej schôdze hasičov a s podrobným programom oboznámil  poslancov
a následne ich informoval aj o nedeľnom  programe. Záverom ich srdečne pozval na
tieto slávnosti.  

K bodu č. 4 Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011
Poslanci plnenie rozpočtu zobrali na vedomie.

Po tomto bode programu, poslanec Milo Ľudovít z pracovných dôvodov opustil
zasadnutie a jeho ďalšia neúčasť na tomto zasadnutí bola ospravedlnená. 



K bodu č. 5 Rôzne  
 1 OcZ schvaľuje prijatie úveru vo výške 93.337,50 € na prefinancovanie  

    projektu: „Výstavba  detského ihriska v  obci Mojš“, 
                    „Výmena okien na obecnom úrade Mojš“, financovaného z  
                      Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
                      OcZ schvaľuje zabezpečenie úverovej linky vlastnou blanko
                      zmenkou obce.     

    Hlasovanie:              Za: 5                  Proti: 0                 Zdržal sa:  0
           2.Žiadosť p. Ďuranu, ktorý  listom zo dňa 28.7.2011 žiada o okamžité    
              vypovedanie nájomnej zmluvy p. Eriky Trnovcovej z prenajatých priestorov.
               Pán starosta navrhol, že sa listom vyzve p. Trnovcová o písomné     
               vysvetlenie daného stavu a zároveň celú záležitosť odovzdá právničke OcÚ
               Mojš o posúdenie a vydanie návrhu  riešenia daného prípadu.
               Hlasovanie:            Za: 4                    Proti: 0                  Zdržal sa:    1   
            3.Poslankyňa pani Ing. Rolková navrhla, aby jedna sada  kľúčov od Požiarnej
               zbrojnice  ako aj kľúče   od   hasičského auta boli uložené na OcÚ.
               Hlasovanie:             Za: 5                    Proti:  0                 Zdržal sa:     0   

K bodu č. 6 Záver
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva  ukončil.

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

                                                                              Mičech Marián  …..........................


