
                                                     Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mojši, ktoré sa konalo dňa 07.04.2011
                                o 18.00 hod. v budove OcÚ Mojš

Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 7

K bodu č. 1: Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, 
overovateľov zápisnice.
Zasadnutie otvoril p. starosta Ing. Svetko, privítal poslancov aj prítomných občanov a 
skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomní poslanci nemali 
pripomienky k programu.

Overovatelia zápisnice: Ing. Rolko, p. Zajaček
Hlasovanie:                      Za: 7                         Proti: 0                          Zdržal sa: 0

K bodu č. 2: Informácia o plnení uznesení č.5/5/2011:
1. Preveriť možnosti právneho zastupovania obce vo veci daňovej povinnosti pre
ŽSR                                                                                               úloha splnená
2. Poveriť stavebnú komisiu na kontrolu zastavaných plôch           úloha splnená

K bodu č. 3 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
Hlavná kontrolórka Ing. Kopasová Anna odporučila predložený záverečný účet obce 
Mojš za rok  2010 schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách .

K bodu č. 4 Schválenie  záverečného účtu za r. 2010
Pán poslanec Ing. Repáň- predseda finančno stavebnej komisie nesúhlasil so 
schválením záverečného účtu, nakoľko si myslí, že niektoré položky boli 
nehospodárne prečerpané a nebyť úspory na zimnej údržbe komunikácií obec by 
skončila v strate. Skonštatoval, že pre rok 2010 platila výnimka z dôsledku 
hospodárskej krízy, že financie sa mohli presúvať podľa potreby, bez súhlasu 
obecného zastupiteľstva, čo už v r. 2011 nebude platiť.
Pán starosta argumentoval tým, že obec sa riadi programovým rozpočtom, kde sa 
financie presúvajú z jednotlivých kapitol, tak, že v ktorej sa ušetria financie, použijú 
sa v inej kapitole, ktorá je prečerpaná. Obec prijíma vyrovnaný rozpočet, ale i napriek 
kríze skončila prebytkom.  
Poslanci obecného zastupiteľstva  po diskusii na odporučenie hlavného kontrolóra 
schválili záverečný účet obce Mojš za rok 2010 výrokom: celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje bez výhrad.
Hlasovanie:                     Za: 6                       Proti: 0                         Zdržal sa: 1



K bodu č. 5: Žiadosť Ing. Daneka o súhlas s využitím vodovodnej prípojky a 
napojenie  elektrickej energie z VO pre stánok s občerstvením  poslanci súhlasili, 
ale s podmienkou zaplatenia administratívneho poplatku  30,- € mesačne po dobu 
využívania prípojky a elek.energie.
Hlasovanie:                    Za:  7                       Proti: 0                           Zdržal sa: 0

K bodu č. 6: Schválenie VZN č.  20/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy na dieťa MŠ. Poslanci obecného zastupiteľstva  VZN č.20/2011 schválili.
Hlasovanie:                    Za: 7                       Proti:0                              Zdržal sa: 0

K bodu č. 7, 8 Žiadosti o prenájom hostinca na ihrisku – poslanci sa dohodli, že sa 
rozhodnú  14.04.2011 na samostatnej schôdzi s tým, že oznam o prenájme  sa 
zverejní ešte dodatočne aj na  webovej  stránke obce Mojš.

K bodu č. 9: Informácia o predložených žiadostiach na správcu budov: Poslanci 
sa dohodli na výberovej komisie z radov poslancov. Výber s pozvanými uchádzačmi 
sa uskutoční dňa 14.04.2011 o 18.00 hod. Uchádzači budú  telefonicky na toto  
zastupiteľstvo pozvaní.

K bodu č. 10: Schválenie prípravy Pamätnice DHZ k 80.výročiu založenia. 
Poslanci sa informovali o výške cenovej ponuky za zhotovenie Pamätnice. Pán 
starosta ponúkol možnosť ukážky aj cenovú ponuku za vyhotovenie Pamätnice                                                    
                                                                                                     Termín:  14.04.2011

K bodu č.11: Návrh členov do komisie výberového konania na verejné 
obstarávanie “Zlepšenie systému zberu v obci Mojš“. Poslanci požiadali pána 
starostu o preverenie u p. Kelemena, či môže do výberovej komisie obec nominovať 
celé  zastupiteľstvo obce  a zistiť či je nutné, aby mali členovia  komisie  vzdelanie  
iba strojného zamerania.

K bodu č. 12: Stanovisko obce k pripravovanej PD štúdii a DÚR Marína Mojš, 
s.r.o.
OZ Mojš súhlasí so zmenou územného plánu v lokalite Pod Jarky a Hliny a to tak, že 
za plánovaným obchvatom obce Mojš je plánovaná ochrana izolačná zeleň v časti 
parcely KNC 99/116 katastra obce Mojš, súhlasíme s vybudovaním športovo-
rekreačného zariadenia, tak ako je zakreslené v situácii DETSKÝ RAJ – MOJŠ. Zo 
strany zriaďovacej stanice Teplička nad Váhom investor zrealizuje výsadbu ochrannej 
izolačnej zelene, ako čiastočnú ochranu priľahlej obytnej zóny pred hlukom.
Prístup k rekreačnému areálu bude miestnou komunikáciou a nebude slúžiť na účely 
nákladnej dopravy nad 3,5t. V prípade ak by došlo k zmene účelu užívania, na iné 
účely než športovo-rekreačné, môže byť táto funkcia zmenená na bytové účely. S 
iným účelom využitia, než je uvedené v tomto uznesení obec nesúhlasí.
Každý stupeň projektovej dokumentácie žiadame odsúhlasiť so stavebnou komisiou 
a starostom obce.



K bodu  č.13: Žiadosť firmy AKTES s.r.o. o vyjadrenie k projektu. Firma Aktes 
s.r.o. predložila situáciu osadenia novostavby Bufet na parcele 129/45, kde plánuje 
zriadenie bufetu s terasou, detské ihrisko, dve plážové ihriská, oddychovú zelenú časť 
a 5 parkovacích miest. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie.

K bodu č. 14: Diskusia – rôzne
      -   Pán Milo  žiadal o sponzorské pre TJ za účelom kúpy práčky na pranie dresov.     
          Pán poslanec Ing. Repáň ponúkol vlastnú vyradenú, ale funkčnú práčku. Pán     
          Milo takisto žiadal, aby sa namiesto starých elektrických bojlerov
zakúpil bojler na plyn, ktorý v budúcnosti ušetrí financie na energiách. Poslanci so 
zakúpením bojlera  a jeho namontovaním súhlasili.
– Pani Trnovcová dáva ponuku OcZ – výmena časti  pozemku, ktorý je súčasťou 
futbalového ihriska za pozemok pri autobusovej zastávke Milo. Poslanci poverili p. 
starostu, aby podal žiadosť na nájom uvedeného pozemku od Vodohospodárskej 
výstavby pre obec.
– OcZ Mojš žiada  vrátenie finančných prostriedkov zo šrotovného  od 
pracovníkov OcZ, ktoré získali  z predaja vyradených  bojlerov.
– Pán starosta Ing. Svetko informoval poslancov o novej výzve: „Ochrana 
ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy“, ktorá spočíva v 
nákupe čistiacej techniky, zazelenanie miest, budovanie záchytných parkovísk.
– Ing. Repáň požiadal o zoznam platiteľov KO a zoznam domov, ktoré sú 
skolaudované a obyvatelia nie sú prihlásení k trvalému pobytu, ale bývajú v obci.
– Upozornil, že firma Eurovia neplatí poplatky za reklamné tabule umiestnené na 
majetku obce
Požiadal p. starostu o preverenie u exekútora vo veci vymáhania pohľadávky od p. 
Juraja Milu
– Vyzvať Jednotu SD o zaplatenie nájomného za používanie sociálnych 
priestorov, upozorniť ich na zákaz pálenia igelitových obalov za OcÚ obce
– Pán starosta informoval o súdnom spore Jozef Macák a spol. o zaplatení 
nájomného
– Oboznámil poslancov o  spracovanej predbežnej štúdii pripravovanej  bytovky,  
poslanci sa informovali ako dlho bude trvať príprava projektu a termín podania 
žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠFRB, nakoľko je tam ešte časová rezerva, 
odporučili s prípravou projektu počkať. Poslanci nesúhlasili s uzatvorením. Zmluvy o 
poskytovaní služieb s Občianskym združením Región 2007-2013
– Pán starosta prečítal petíciu občanov obecnej bytovky proti voľne 
pohybujúcich sa  troch psov. Majiteľ psov, pán Mičech sľúbil, že zjedná nápravu.

Zapisovateľ: Ing. Kušnierová                  Overovatelia: Ing. Rolko:  …........................

                                                                                        p. Zajaček: ….........................


