
                                         Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mojši, ktoré sa konalo dňa 10.03.2011
                              o 17.00 hod. v budove OcÚ Mojš

Počet poslancov:   7
Počet prítomných: 5
Počet neprítomných: 2   /p. Zajaček  R. a p. Milo Ľ.  - ospravedlnení/

K bodu č. 1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, 
overovateľov zápisnice.
Zasadnutrie otvoril p. starosta Ing.Svetko, privítal poslancov a skonštatoval, že 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Oznámil poslancom, že z programu sa vypúšťa  
bod  č.8 – predloženie návrhu  VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na 
dieťa  MŠ, z dôvodu, že návrh nebol vyvesený 15 dní pred zasadnutím OcZ. Prítomní 
poslanci nemali pripomienky  k programu.

Overovatelia zápisnice:  Ing. Repáň, p. Mičech
Hlasovanie:                                Za: 5                Proti: 0                  Zdržal sa: 0

K bodu č. 2. Informácia o plnení uznesení č. 4/4/2011
– Prerokovanie dohody o skončení nájmu s AJAX Slimáčik  - úloha splnená
– Vypracovanie registratúr. poriadku a uvedenie do praxe      - úloha splnená
– Zabezpečenie termostatov pre OcÚ a MŠ                             - úloha splnená
– Vyhlásenie výber.konania na správcu budov na OcÚ           - úloha splnená
           Informácia o plnení uznesení č. 59/186/2011
– Vypracovať Vnútornú smernicu pre používanie motor.vozidla – úloha splnená
– Pán starosta oboznámil poslancov o jednaní so Slovenskou správou ciest, 
ohľadne chodníkov a prechodov ciest. So Slov.správou ciest sa dohodli  na spoločnej 
obhliadke dňa 28.03.2011.                                    - úloha splnená

K bodu č. 3. Rozpor VZN č. 16/2010 so zákonom 582/2004 Z.z.
Stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Kopasovej poslanci OcZ zobrali na vedomie, 
nakoľko zákon je nadradený nad VZN.

K bodu č. 4. Oboznámenie s metodickým pokynmi ŠÚ SR pri sčítavaní 
obyvateľov a voľba sčítacích komisárov.
Pán starosta Ing.Svetko oboznámil poslancov s pokynmi ŠÚ SR  a poslanci zvolili 
sčítacích komisárov, a to: Ing. Rolková Katarína a Ing. Milo Juraj. Taktiež boli určení  
náhradníci: Ján Rolko a Anna Milová
Hlasovanie:                           Za: 5                         Proti :0                   Zdržal sa : 0

K bodu č. 5. Zmluva o zriadení vecného bremena medzi VHV, š.p. a obcou Mojš.
Poslanci nesúhlasili s podpisom tejto zmluvy a trvajú na dodržaní pôvodnej zmluvy č. 
5167, ktorá bola uzatvorená dňa 04.09.1995 pri budovaní Vodného diela Žilina, v
ktorej sa firma  Vodné dielo Žilina,a.s.  zaväzuje k výstavbe prístupových 



komunikácií do obce Mojš od Žiliny.
Hlasovanie:                           Za: 5                         Proti: 0                   Zdržal sa: 0

K bodu č. 6. Žiadosť Eriky Trnovcovej o prenájom sály  na cvičenie zumby.
Poslanci odsúhlasili prenájom sály na cvičenie zumby za dohodnutú odplatu.
Hlasovanie:                        Za: 5                               Proti: 0           Zdržal sa:  0

K bodu č. 7. Žiadosť o prenájom viacúčelového ihriska pre cudzích záujemcov.
Poslanci  schválili prenájom viacúčelového ihriska pre cudzích záujemcov za 
poplatok 10,- €/ hodinu. Získané peniaze sa použijú výhradne pre údržbu  
viacúčelového ihriska.
Hlasovanie:                         Za:5                               Proti:0         Zdržal sa: 0

K bodu č. 8  Z programu bol vynechaný.

K bodu č. 9. Registratúrny poriadok .
Poslanci boli oboznámení s novým registratúrnym poriadkom a zobrali ho na 
vedomie.

K bodu č. 10 Prerokovanie prenájmu priestorov OcÚ  pre Milovú Zdenku.
Poslanci schválili  predĺženie prenájmu priestorov pre Milovú Zdenku do konca roka 
2011 za podmienky  vysporiadania dĺžnej sumy voči  obci do 31.03.2011
Hlasovanie:                           Za: 5                             Proti:0       Zdržal sa: 0

K bodu č. 11 Rôzne
– Ing. Repáň sa informoval , či firma Eurovia platí za reklamné tabule ročný 
poplatok.
– Predseda a členovia stavebnej komisie požiadali starostu Ing.Svetka o vydanie 
poverenia ku kontrole zastavaných plôch v obci Mojš, v súvisloti s preverením 
správnosti podaných daňových priznaní.
Zodpovedný: Ing. Svetko                                     Termín: ihneď
– Ing. Repáň upozornil , že je nutné zabezpečiť pre TJ nové krytky na odvetrá-
vacie  komínky, ktoré chýbajú .
Zodpovedný: Ing. Svetko                                      Termín: 31.03.2011
– Pán starosta Ing.Svetko sa spýtal poslancov na názor o prevádzkovaní 
pohostinstva  na ihrisku. Je potrebné preveriť možnosť podružného merania elektriky 
a plynu pre túto prevádzku.
Zodpovedný: Ing. Repáň                                       Termín: do 31.03.2011
– Ing. Repáň sa informoval o spôsobe fakturovania elektr. energie pre p. Daneka, 
ktorý prevádzkuje občerstvenie  na hrádzi VD. Navrhuje žiadať od neho   
administratívny poplatok za umožnenie jeho podnikateľských aktivít a 
zablombovanie podružného merača elektrickej energie.

– Pán starosta informoval, že sme získali formou sponzorstva  od Ing. Koprdu 
Štefana stavebné kocky o rozmeroch 54 x 54 cm, v počte kusov 53, ktoré pracovníci 



OcÚ poukladali okolo viacúčelového ihriska.
– Pán starosta informoval poslancov, že uvoľnené priestory po OZ  AJAX 
Slimáčik pracovníci OcÚ poupratovali, momentálne sa montujú  plynové gamatky,  
premiestňujú sa striedačky pre hráčov, opravuje a zvára sa zábradlie okolo ihriska.

Zapisovateľ: Ing. Kušnierová             Overovatelia: Ing. Repáň Tibor  ........................

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


