
                                              Z á p i s n i c a
       zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mojši, ktoré sa konalo 
                                              dňa 30.06.2011  
Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 5    /Ospravedlnení: p. Mičech Marián, p. Milo Ľudovít/

K bodu č. 1: Otvorenie, schválenie programu, overovateľov zápisnice.
Pán starosta Ing. Štefan Svetko otvoril zasadnutie, privítal prítomných poslancov,
skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a z programu vylúčil bod č. 9.
Žiadosť p.Milu Milana o zmenu využitia stavby . Prítomní  poslanci nemali k
programu žiadne pripomienky.
Overovatelia zápisnice: Ing. Rolková, Ing. Milo
Hlasovanie:                 Za: 5                          Proti: 0                   Zdržal sa: 0

K bodu č. 2: Informácia o plnení uznesení.
UZN 9/9/2011   III/1 Vydať Rozhodnutia  o sociálnej  pomoci o poskytovaní
opatrovateľskej služby. Po konzultácii s odbornou pracovníčkou bolo potrebné najprv
vydať VZN o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške
úhrady za opatrovateľskú službu a na základe tohto VZN sa môžu vydať Rozhodnutia
o sociálnej pomoci. 
                            III/2 Preveriť na katastri vlastníkov pozemkov od cintorína po
kaplnku.                                                                                        Úloha splnená.
Dodatočne treba upresniť s majiteľmi domov jednotlivé vstupné príjazdové
komunikácie, zabezpečiť výberové konanie na zhotoviteľa chodníka a rozpočet.
                            III/3 Prepracovať kúpnu zmluvu so Zeleným údolím – verejné
osvetlenie. Listom upozorniť firmu Zelené údolie o prevádzkovaní VO bez
kolaudačného rozhodnutia a potrebných revízií.
                            III/4 Vypracovať finančnú analýzu k návrhu riaditeľky MŠ na
zmenu v organizácii prevádzky.                                                    Úloha splnená. 
 
K bodu č. 3 Schválenie  platu starostu podľa zákona č.154/2011. Poslanci
schválili plat starostu podľa zákona č. 154/2011, v tej výške, ako mu bol schválený v
januári 2011, t.j. 1549,- €
Hlasovanie        Za:5                          Proti: 0                             Zdržal sa: 0

K bodu č. 4 Určenie pracovnej náplne a platu správcu budov. Pracovná náplň
bola poslancami upresnená bodom 10. a 11., a to zodpovednosťou  za všetky kľúče,
kontrolou spotreby energií a zabezpečením jej maximálneho šetrenia. Plat správcu
bol určený v 7 Tr, 12 PS, tj. 495,- € + osobné ohodnotenie 42%.
Pán poslanec Ing. Repáň pripomenul nutnosť zmeny úpravy rozpočtu. Zrušiť dohody.

K bodu č. 5 Žiadosť o odpredaj obecného pozemku pri rod. domoch súp.č.237-
240. Poslanci sa dohodli na obhliadke za prítomnosti   majiteľov uvedených  domov
dňa 06.07.2011 o 18.00 hod.



K bodu č. 6 Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu MŠ. Poslanci spolu
so starostom  navrhli stretnutie priamo v materskej škôlke za účasti p. riaditeľky, kde
sa dohodnú  na konkrétnej realizácii rekonštrukcie MŠ.  Stretnutie sa uskutoční  dňa
06.07.2011 o 17.00 hod.

K bodu č. 7 Prerokovanie návrhu VZN č. 21/2011 o podmienkach poskytovania
opatrovateľskej služby o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľské služby.
Poslanci návrh VZN č. 21/2011 schválili.
Hlasovanie:                   Za: 5                               Proti:0                  Zdržal sa:0

K bodu č. 8 Oznámenie o schválení žiadosti o finančný príspevok  vo výške
11.441,56 €. v rámci výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika. 
Pán starosta oboznámil poslancov s predbežným harmonogramov pripravovaných
akcií. 

1. Návšteva obce Salaš /Neckyáda/ v dňoch 23. a 24. 07. 2011
2. Hody v Mojši a 80.výročie založenia DHZ v Mojši, v dňoch 30. a 31. 07.2011
3. Turistika v okolí Mojša  27.08.2011  
4. Turistika v okolí obce Salaš 28.10.2011

K bodu č. 9  Vypustil sa z programu

K bodu č. 10 Ponuka na uzavretie zmluvy so  SSE ŽA. Poslanci ponuku schválili s
pripomienkou, že treba požiadať SSE o sponzorský dar pre MŠ.
Hlasovanie:                       Za: 5                          Proti:0                       Zdržal sa: 0

K bodu č. 11 Preplatenie právnych úkonov JUDr. Karmana v súdnom spore
Rolček a spol.  Obecné zastupiteľstvo žiada JUDr. Karmana o vysvetlenie
účtovníctva pri zaúčtovávaní právnych služieb za r. 2006, 07, 08, 09, 10.

K bodu č. 12 Určenie poplatku za používanie viacúčelového ihriska pre
miestnych a cudzích užívateľov. Poplatky boli určené a cenník bude vyvesený  na
informačnej tabuli pri areály viacúčelového ihriska spolu s prevádzkovým
poriadkom, ako aj na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 
Hlasovanie                    Za: 5                              Proti:0                      Zdržal sa: 0

K bodu č. 13 Rôzne
Pán starosta informoval poslancov o faktúre na sumu 1.416,- € ktorá vznikla za
rozšírenie rozhlasu o 2 hniezda a poslanci  schválili jej preplatenie.
Hlasovanie                    Za:5                                    Proti:                         Zdržal sa:0
-Poslanci boli pánom starostom informovaní o predbežnom programe, ktorý sa
pripravuje pri príležitosti 80. výročia DHZ a každoročných hodov. Program spolu s
pozvánkou bude zverejnený na webovej stránke, na úradnej tabule obce Mojš ako aj
plagátmi na území obce Mojš.
-Pán starosta oboznámil poslancov , že žiadané dopravné značky po jednaní s



riaditeľom SSC Ing. Hyllom Antonom nám dodá Slovenská správa ciest.
-Poslanci navrhli, aby sa vyzvali súkromní podnikatelia v oblasti pohostinstiev o
spoluprácu pri organizovaní hodov a podielaní sa pri zabezpečovaní a financovaní
jednotlivých účinkujúcich.
-Pán poslanec Zajaček dal návrh na zakúpenie ozvučenia. Poslanci ho poverili o
predloženie cenovej kalkulácie.

K bodu č. 14 Záver
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Ing.Kušnierová                           Overovatelia: Ing. Rolková …...................
                         

                                                                                          Ing. Milo J.    …...................  


