ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia OcZ v Mojši, ktoré sa konalo dňa15.12.2014 o
17.00 hod. v budove OcÚ Mojš
Počet poslancov: 7
Poče prítomných: 7
K bodu č. 1. Štátna hymna - Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
začalo vypočutím štátnej hymny.
K bodu č. 2. Otvorenie zasadnutia – doterajší starosta Ing. Svetko otvoril
ustanovujúce zasadnutie privítaním všetkých prítomných. Privítal predsedkyňu
miestnej volebnej komisie - p. Ing. Martu Kušnierovú, hlavnú kontrolórku – Alenu
Lorincovú, novozvolených poslancov , ako aj doterajších poslancov a prítomných
občanov.
K bodu č. 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce – p. Ing.
Svetko vyzval predsedníčku volebnej komisie, p. Kušnierovú o oznámenie výsledkov
volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva .
Za nového starostu bol opätovne zvolený Ing. Štefan Svetko so 410 hlasmi.
Za poslanocov do OcZ boli zvolení kandidáti: Roman Zajaček 234 hlasov, Marián
Vršanský 215 hlasov, Marián Mičech 208 hlasov, Ing. Katarína Chovanová 194
hlasov, Ing. Katarína Rolková 177 hlasov, Pavol Hreus 170 hlasov, Ing. Eva
Chochlíková 166 hlasov.
K bodu č. 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a
prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. Po
zložení slávnostného sľubu, podpísania prevzatia osvedčenia o zvolení za starostu a
prevzatia insígnii, novozvolený starosta Ing. Štefan Svetko sa ujal vedenia
ustanovujúceho zasadnutia.
K bodu č. 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OcZ. Novozvolený starosta
Ing. Svetko prečítal slávnostný sľub za všetkých novozvolených poslancov, ktorí
podpisom potvrdili prevzatie osvedčenia o zvolení za poslanca do OcZ.
K bodu č. 6. Vystúpenie novozvoleného starostu. Prejav v plnom znení je prílohou
tejto zápisnice
K bodu č. 7 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. Pán starosta dal
hlasovať za schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia tak, ako bolo uvedené v
programe pozvánky na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za : 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8 Určenie overovateľov zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Mičech Marián a Ing. Chovanová Katarína
Hlasovanie:
Za: 7
Proti:0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 9 Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
1. predsedu komisie pre nezlučiteľnosť funkcii: Ing. Rolková Katarína
Hlasovanie:
Za:7
Proti:0
Zdržal sa: 0
2. predsedu stavebno-finančnej komisie:
Mičech Marián
Hlasovanie:
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. predsedu športovo-kultúrnej komisie
Zajaček Roman
Hhlasovanie:
Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0
4. predsedu komisie verejného poriadku
Hreus Pavol
Hlasovanie:
Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0
Voľba podstarostu:
Pán starosta Ing. Svetko má podľa zákona do 60 dní na vymenovanie podstarostu.
K bodu č. 10. Určenie platu starostu v rozsahu úväzku, ktorý bol určený OcZ.
Pán starosta informoval poslancov o zákone 254/1997 Z.z. o platových pomeroch
starostov a uviedol, prečo došlo k novelizácii zákona novelizáciou č. 154/2011 Z.z.
Platy starostov boli znížené a zároveň starosta nemôže poberať odmeny. Nakoľko
plat starostu je verejný, uviedol, že platy starostov v okolitých obciach sú na
maximálnej možnej úrovni. Ing. Chochlíková namietala proti výške doterajšieho
platu, že starosta iba začína nové volebné obdobie, ale poslanci v diskusii poukázali
na to, že starosta dosiahol v predchádzajúcich volebných obdobiach dobré výsledky.
Poslanci schválili pracovný úväzok a navýšenie platu o 50 % oproti zákonom
stanovenej výšky./ Zákon154/2011, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z,
a to vo výške 2040,- €/mesačne.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa:0
Ing. Chochlíková
K bodu č. 11 Správa k účtovnej závierke obecnému zastupiteľstvu obce Mojš.
Pán starosta prečítal správu od auditora Ing. Bátoryho, ktorý skonštatoval, že účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Mojš k 31.12.2013
a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so
zákonom o účtovníctve. Poslanci zobrali na vedomie.
K bodu č. 12 Schválenie VZN č. 3/2014 o miestnych daniach. Starosta uviedol
dôvod, prečo sa mení VZN o miesstnych daniach, je to z dôvodu, že do zákona o
daniach boli pridané podzemné garáže a tým sa posunuli niektoré odstavce, ale
výška daní sa nemení. Poslanci VZN č. 3/2014 schválili.
Hlasovanie:
Za:7
Proti:0
Zdržal sa:0
K bodu č. 13 Schválenie rozpočtu obce Mojš na rok 2015, výhľadovo na r. 2016,
2017. Návrh rozpočtu bol schválený bývalým zastupiteľstvom a zverejnený podľa
zákona . Novozvolený poslanci pristúpili k schváleniu rozpočtu. Pán starosta prečítal
žiadosť o dotáciu na rok 2015 od DHZ Mojš, TJ Rozvoj Mojš, CVŠ JUVENTA Mojš,
JDS Mojš a fyzických osôb – Dušana Milu, Ľuboša Kuliša a Rastislava Milu. V
diskusii ďalej vystúpil p. Mikoláš, ktorý informoval o potrebe zamestnanca obce pre

koordináciu eurofondov. Ďalej vystúpili zástupcovia CVČ p. Beničková a p. Zrnik,
kde žiadali navýšenie rozpočtu pre CVČ. P. Beníčková oboznámila prítomných s
aktivitami CVČ a informovala o počte prihlášených detí /87/. Žiadala o pravidelné
uhrádzanie príspevku. Plán na výstavbu školy nevyšiel z dôvodu zamietnutia na
Ministersstve školstva, preto sa rozhodli uvedený pozemok predať. Podľa doplnku
UPN č- 3 je tento pozemok určený pre výstavbu bytovky. Zástupcovania firmy, ktorá
chcela stavať bytovku predniesli svoj zámer. Poslanci odmietli o tomto hlasovať a z
diskusie vyplynulo, že tento zámer je neprechodný. Pán Mičech, p. Hreus a p. Ing
Rolková sú zásadne proti výstavbe bytovky na tomto mieste. Ing. Chochlíková
žiadala zákaz prejazdu cez obec a až po vyriešení dopravnej situácie začať s
investičnými stavbami.
Poslani odložili schválenie rozpočtu obce na budúce zastupiteľstvo, ktoré sa bude
konať dňa 29.12.2014 o 17.00 hod.
K bodu č. 14. Diskusia:
Pani hl. kontrolórka prečítala plán kontrolnej činnosti na I. polrok 20015, ktorý
poslanci schválili.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán starosta prečítal list z Okresnej prokuratúry Žilina, v ktorom okresný prokurátor
na odstránenie porušenia zákonnosti navrhuje prijať nasledovné opatrenia:
– prejednať upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva
– vydať všeobecne záväzné nariadenie v zmysle ustanovenia § 36 ods.7 písm. b/
a písm. c/ zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v
sieťových odvetviach.
Pán starosta prečítal žiadosť p. Daniela Mikoláša o schválenie hodín amatérskeho
bedmintonu pre občanov obce Mojš aj cez víkend, ale iba v prípade voľnej sály za
podmienok podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2014.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
K bodu č. 15. Uznesenie:
Ing. Rolková Katarína prečítala uznesenie ustanovujúceho zasadnutia OcZ č.
01/01/2014
K bodu č. 15. Záver:
Starosta obce Ing. Svetko, poďakoval prítomným poslancom, hosťom, zaželal
šťastné a veselé Vianoce a veľa zdravia a úspechov v Novom roku.
Zapísala: Ing. Kušnierová

Overovatelia: Mičech Marián …..............................
Ing. Chovanová K. …..........................

