ZÁPI SNI CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.11.2014 o
18.00 hod. v budove OcÚ Mojš
Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 6 Ospravedlnený Ing. Juraj Milo
Overovatelia: Ing. Rolková Katarína, Zajaček Roman
K bodu č.1 Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice. Pán
starosta privítal prítomných poslancov i občanov, oboznámil ich s programom a
presunul prerokovanie bodu č. 3 na začiatok zasadnutia. Pán Olašák požiadal o
zaradenie do programu žiadosť o finančný príspevok pre TJ Rozvoj Mojš . Pán
starosta skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné a dal hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Schválenie návrhu zmeny a doplnku č. 3 územného plánu obce
Mojš a návrhu všeobecne záväzného nariadenia 2/2014 obce o záväzných
častiach zmeny a doplnku č. 3 územného plánu obce Mojš. Pán starosta
predstavil Ing. arch. Vladimíra Barčiaka, odborne spôsobilú osobu, reg. č. 263 a
požiadal ho o prednesenie dôvodovej správy. Pán Ing.arch.Barčiak v dôvodovej
správe uviedol, že okrem konkrétnych podnetov fyzických a právnických osôb a
podnetu obce Mojš na obstaranie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie,
ďaľším dôležitým podnetom jej obstarania bola aj zákonná povinnosť obce /zák.
č.50/76 Zb. v platnom znení/ ako obstarávateľa, obstarať Zmenu a doplnok územného
plánu obce Mojš, ak je to potrebné na zosúladenie so zmenami a doplnkami
územného plánu regiónu /VÚC/. Z porovnania oboch územnoplánovacích komisiíí
vyplynulo, že do územnoplánovacej dokumentácie obce Mojš je nutné premietnuť
záväzné časti Zmeny a doplnku č. 4 ÚPN-VÚC Žilinského kraja.
Základná koncepcia návrhu nového zmeneného funkčného využívania riešeného
územia vychádza z požiadaviek zmeniť podstatnú časť monofunkčného, prevažne
výrobného územia a čiastočne aj južne susediaceho územia ochrannej a izolačnej
zelene v priestore bývalého hospodárskeho dvora PD na územie obytné /forma IBV/
a na územie obytné /forma HBV/ a ponechať v ňom len zredukované výrobné
územie. Doplnený a upravený čistopis návrhu Zmeny a doplnku č. 3 ÚPN-O Mojš
spolu s návrhom všeobecne záväzného nariadenia obce Mojš a ďaľšími podkladmi
bol postupne predkladaný na záverečné posúdenia príslušným dotknutým orgánom a
bol podľa § 25 zákona 50/76 Zb. v platnom znení predložený na Okr. Úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý vydal súhlasné stanovisko a na základe toho
bol návrh Zmeny a doplnku č. 3 ÚPN-On Mojš prerokovaný a schválený OcZ Mojš
a jej záväzné časti budú vyhlásené príslušným VZN obce.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
K bodu č.2 Informácie o plnení uznesení.
Informáciu o zverejnení neplatičov za komunálny odpad. Obec môže zverejniť iba
neplatičov nad 500,- € a takých neplatičov obec nemá.
K bodu č. 4 Návrh rozpočtu na r. 2015, výhľadovo na roky 2016, 2017. Návrh bol
zverejnený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie. Schválenie rozpočtu bez
programovej štruktúry bude schvaľovať novozvolené zastupiteľstvo.
Hlasovanie:
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5 Rôzne
1. Návrh VZN č. 3/2014, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenia obce
Mojš č. 6/2013 o miestnych daniach. Zmena sa týka iba lesného hospodárstva,
podzemných garáží a veľkogaráží.
Hlasovanie:
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Oboznámenie s plnením rozpočtu za obdobie 1 – 9/2014 poslanci zobrali na
vedomie
3. Sťažnosť p. Prokeša na majiteľa parcely č. 122/99 , ktorý spôsobuje na parc. č.
123/71 a rod. dome č. 296 ako i na cestnej komunikácii parc.č. 410/4
znečistenie veľkého rozsahu napadaným lístim z vysokých stromov. Žiada o
nápravu. Starosta vyzve listom majiteľov pozemku, aby urobili nápravu.
4. Žiadosť p. Jolany Šedovej o vydanie potvrdenia pre SPF, RO Žilina k žiadosti
o odpredaj zostávajúcej podielovej časti 1/14 , čo činí 22,9 m2. Poslanci
zobrali žiadosť na vedomie a vyjadria sa na budúcom novozvolenom
zastupiteľstve.
5. Sťažnosť p. PhDr. Kyselovej na suseda p. Krajíčka na umývanie svojho
vozového parku na ceste a saponátová voda steká pred ich bránku.Ďalej
uvádza, že jeho zaparkované autá zavadzajú firme T+T pri vývoze
komunálneho odpadu a firma T+T s ťažkým mechanizmom musí prechádzať
po jej trávnatom chodníku pred plotom a tak ho ničia. Pani Kyselová žiada o
písomné vyjadrenie. Poslanci zobrali sťažnosť na vedomie a tieto opakované
sťažnosti bude riešiť novozvolená komisia verejného poriadku.
6. Žiadosť p. Ing. arch. Rybarikovej o doplatenie čiastky 300 € za dopracovanie
projektovej dokumentácie Zmeny a doplnku č. 3 ÚPN-O Mojš. Poslanci
žiadosť zamietli.
7. Hlasovanie
Za: 0
Proti: 6
Zdržal sa :0
8. Obecné zastupiteľstvo navrhnutému prísediacemu p. Radoslavovi Olašákovi
neschválilo osvedčenie o zvolení.
Hlasovanie:
Za:3
Proti:0
Zdržal sa: 3
Ing. Repáň, Milo Ľ, Mičech
8. Žiadosť TJ Rozvoj Mojš o navýšenie finančného príspevku o sumu 1.800,- €.
Prítomní predstavitelia TJ p. Olašák, Ďurana, Remek M. presviedčali
poslancov o adekvátnosti výšky finančného príspevku. Poslanci na
tretie hlasovanie schválili čiastku 1000,- €
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ing. Repáň, Milo Ľ
Overovatelia: …...................................
Ing. Rolková Katarína
…....................................
Zajaček Roman
Zapísala: Ing. Kušnierová

