
                                           Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mojši, ktoré sa konalo dňa 08.02.2011 o
17.00 hod. v budove OcÚ Mojš.

Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 6
Počet neprítomných: 1 Ing. Repáň – ospravedlnený
Kontrola uznesení:
Uznesenie č. 2/2/2011
                III.1. Splnené

 III.2 Splnené – obec prešla na elektronické bankovníctvo
 III.3 Splnené – JD navrhla p. J. Držíka
 III.4 Uznesenie trvá
 III.5 Splnené – starosta prečítal poslancom odpoveď na uvedenú výzvu od
           firmy BMI

K bodu č. 1: Otvorenie, schválenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice.
Zasadnutie otvoril p. starosta Ing. Svetko privítaním poslancov a ostatných
prítomných, skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomní poslanci
nemali pripomienky k programu.
Zapisovateľ: Ing. Kušnierová, podľa zvukového záznamu
Overovatelia zápisnice: Ing. Milo Juraj, Ing. Rolková Katarína

K bodu č. 2: Predstavenie nového zástupcu starostu.
Pán starosta Ing. Svetko predstavil poslancom svojho nového zástupcu starostu,
ktorým sa stal poslanec Zajaček Roman.

K bodu č. 3: Prerokovanie dohody o skončení nájmu s FC AJAX Slimáčik. 
Pán starosta predložil poslancom vypracovanú dohodu podpísanú zástupcom FC
AJAX Slimáčik  o skončení nájmu s dohodou  o vyrovnaní. Poslanec p. Milo Ľudovít
navrhol, aby uvedenú dohodu skontroloval právny zástupca obce. Hlavná kontrolórka
Ing. Kopasová nesúhlasila s bodmi 4., 5., a 6. predloženej dohody a ďalší poslanci sa
pridali k tomu, aby body 4., 5., a 6. boli vyčiarknuté . Bod č. 4 - zavlažovacie
zariadenie už prešlo do vlastníctva obce a nie je potrebné ho v dohode  uvádzať. Bod
č. 5 - poslanci boli proti tomu, aby nás bývalý nájomca zaväzoval k uzatvoreniu
zmluvy s p. Trnovcovou. Bod č.6 – na preregistrovaní hráčov sa dohodnú TJ Rozvoj
Mojš s FC AJAX Slimáčik.

K bodu č. 4: Žiadosť p. Solára P. a Solárovej A. o úľavu na poplatku za KO.
Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie a žiadosť zamietlo z dôvodu, že
vo Všeobecnom záväznom nariadení o odpadoch sa nepočíta s úľavami pre ZŤP.

K bodu č. 5: Žiadosť p. Oleša o inštaláciu verejného osvetlenia. OcZ žiadosť
zobralo na vedomie a schválilo ju. Pán poslanec Mičech Marián sa informoval v
akom stave je projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia z eurofondov.



K bodu č. 6: Zrušenie uzn.č.60/187/2010 a schválenie nového uznesenia.
Pán starosta informoval poslancov o zmene výšky spolufinancovania projektu, z toho
dôvodu bolo potrebné zrušiť staré uznesenie a prijať nové uznesenie, kde sa mení
spolufinancovanie o jeden cent .
OcZ schválilo:         
          a/ predloženie žiadosti o Finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej 

    spolupráce SR-ČR 2007-2013 na realizáciu mikroprojektu „Mojš a Salaš     
     partnerstvo  pre bezpečnosť a ochranu životného prostredia“,
b/  zabezpečenie realizácie predmetného projektu po jeho schválení,

          c/ spolufinancovanie projektu vo výške 722,99 EUR zo zdrojov obce

K bodu č. 7: Stanovisko stavebnej komisie k žiadostiam Ing. Kopasovej a firmy
BMI s.r.o. Na žiadosť firmy BMI s.r.o. /Zelené údolie Mojš/ vypracovala stavebná
komisia odpoveď, ktorú zaslala firme BMI, kde sa uvádza, že na území, kde sa počíta
s obchvatom obce sa nemôže stavať. 
Žiadosť p. Kopasovej Anny, Dušana Milu, Ričku  Bohdana, Solárovej  Heleny a
Gibasovej  Terézie vypracovala stavebná komisia odpoveď, ktorú obecný úrad zašle
žiadateľom. 
Na základe  žiadosti o pomoc pri riešení problému s hranicou pozemku na   zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 08.02.2011, Ing. Kopasová  vysvetlila poslancom svoju
žiadosť o  riešenie  problému s pozemkom: V minulosti  jej  nebohý manžel Tomáš
Kopas  pri budovaní oplotenia  prihradil časť pozemku, ktorý  patril Slovenskému
pozemkovému fondu. Spoločnosť MARINA s.r.o., ktorá je nájomcom cesty od Slov.
pozemkového  fondu žiadala  od  Ing Kopasovej  zbúranie  plotu  a  prestavanie  ho v
hranici ich pozemku. Ing. Kopasová  s týmto súhlasila, ale na žiadosť p. Ing. Sýkoru,
ktorý nesúhlasil  so zrezaním stromov v okolí oplotenia  sa dohodli, že p. Sýkora
odpredá časť svojho pozemku p. Ing. Kopasovej, aby zostala prístupová komunikácia
v šírke min.  4 metrov, s  tým že v kúpnopredajnej zmluve medzi p. Sýkorom a p.
Kopasovou by bola uvedená odkúpená časť cesty už vo vlastníctve obce. Obec už
požiadala  Slov.  pozemkový  fond  o  prevedenie  ciest  vo  vlastníctve  Slov.
pozemkového fondu na obec Mojš.
S takto uvedeným riešením obecné zastupiteľstvo súhlasí.
K bodu č. 8: Prejednanie správy o kontrolách v r. 2010. Hlavná kontrolórka Ing.
Kopasová uviedla podstatné zo správ o kontrole za rok 2010. Vzhľadom k tomu, že
personálna situácia sa na obecnom úrade zmenila, zvýšil sa aj počet poslancov, sú
zriadené v  obci komisie,  časť práce z príprav vnútorných aktov obce by malo prejsť
práve tam a aj sledovanie legislatívnych zmien môže už zabezpečovať obecný úrad.
Ostáva nesplnené opatrenie z poslednej vykonanej kontroly: prijať smernicu pre
používanie motorových vozidiel.
Poslanec Ing. Rolko mal otázku, prečo nebola uvedená správa zaslaná poslancom.
Pán starosta uviedol, že hl. kontrolórka sa vyjadrila, že tieto správy nie sú verejné a
preto ich odovzdala iba starostovi obce, ale v prípade, že si to poslanci budú
vyžadovať, môžu byť im tieto správy poskytnuté.



K bodu č. 9: Správa o kontrole vykonanej v januári 2011
Hlavná kontrolórka Ing. Kopasová prečítala správu o kontrole za január 2011, kde
požaduje vypracovanie registratúrneho poriadku a vykonať vytriedenie, vyradenie,
prípadne odovzdanie spisov v príručnom archíve do prideleného štátneho archívu.    

K bodu č. 10: Žiadosť obyvateľov bytovky Borovice o správcovanie ich bytovky
obecným úradom. Pán starosta uviedol, že uvedený bod OcZ nebude prejednávať, z
dôvodu, že obec nie je podnikateľský subjekt a nemôže spravovať cudzí majetok.

K bodu č. 11: Návrh nového člena dozornej rady do spoločnosti Žilina Invest.
Pán starosta prečítal list od spoločnosti Zilina Invest  s.r.o. v ktorom sa obracajú na
obec či dôjde k zmene člena dozornej rady Žilina Invest  ako zástupcu obce. Doteraz
bol členom Ing. Ladislav Šebo, ale nakoľko už nie je poslancom OcZ, poslanci
navrhli, aby bol členom dozornej rady poslanec  Ing. Peter Rolko.

K bodu č. 12: Prerokovanie daňového priznania Žilina Invest. Pán starosta
uviedol, že spoločnosť Žilina Invest s.r.o. podala daňové priznanie, v ktorom
priznáva sumu o cca 20 000 € nižšiu oproti minulému roku. Rozdiel je zapríčinený
tým, že Žilina Invest s.r.o. sa nepovažuje za spoločnosti KIA a MOBIS. Obec vo
VZN neurčuje pre zvýšené daňové zaťaženie spoločnosti, ale lokalitu. Pozemky
spololočnosti Žilina Invest s.r.o. sa nachádzajú v lokalite KIA a MOBIS.  Poslanci sa
zhodli na tom, že je potrebné jednať so  zástupcami  spločnosti Žilina Invest s.r.o. o
podaní  nového  opravného daňového  priznania. 

K bodu č. 13: Informácia o nedoplatkoch plynu za rok 2010.  Poslanci obdržali
vyúčtovanie spotreby plynu  do 19.12.2010 vo výške 3 816,49 € a nedoplatok  za
obdobie od 19.12.2010 do 31.12.2010 vo výške 2 053,36 € Poslanci prijali uznesenie
na výberové konanie správcu budov, ktorý bude okrem iného pravidelne kontrolovať
spotrebu plynu vo všetkých  objektoch patriacich obci.  Ďalej prijali uznesenie o
namontovaní regulačných ventilov na radiatory na OcÚ a MŠ.

K bodu č. 14: Diskusia - rôzne 
V rôznom otvoril pán starosta diskusiu o určení termínu osláv 80.výročia založenia
Dobrovoľného hasičského zboru v Mojši. Poslanci sa nezhodli na termíne, ani na
spôsobe ako bude prebiehať oslava. Dohodli sa, že zoberú do úvahy názory
samotných hasičov, ktoré odznejú na výročnej členskej schôdze dňa 18.02.2011.
Ďalej pán starosta uviedol, že je niekoľko žiadateľov o zmenu nájomcu obecnej
bytovke. Poslanci sa zhodli na tom, aby sa uvedený stav dal do poriadku a v
zmluvách boli uvedení nájomcovia, ktorí v bytoch skutočne aj bývajú.
Občan, pán Štefan Milo poukázal na to, že bolo chybou dať výpoveď Občianskemu
združeniu FC AJAX Slimáčik a má obavu z toho, aby TJ Rozvoj Mojš neriadili
občania Mojša.
Pán starosta na záver pozval všetkých poslancov aj prítomných občanov na verejné
prerokovanie  Zámeru: Termické zhodnocovanie odpadu v spoločnosti VAS Žilina –
Mojšová Lúčka, ktoré sa bude konať 14.02.2011 v zasadačke OcÚ Mojš. 



Zapisovateľ: Ing. Kušnierová                         Overovatelia: 
                                                                         Ing. Rolková Katarína …................... 

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


