
                                             Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.02.2012
                              o 18.00 hod. v budove OcÚ Mojš
Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 4

K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice. Pán
starosta privítal poslancov aj občanov a skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Poslanci nemali k predloženému  programu pripomienky. Pán starosta dal
hlasovať o programe  zastupiteľstva a overovateľov zápisnice.
Overovatelia: Ing. Juraj Milo, Roman Zajaček
Hlasovanie:                   Za: 4                         Proti: 0                       Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Informácia o plnení uznesení.
Pán starosta poukázal na to, prečo sa má súčasné zastupiteľstvo zaoberať
nesplnenými uzneseniami od r. 2007. V tom prípade by sme sa mali vrátiť ku
všetkým nesplneným uzneseniam z minulosti. Ako príklad uviedol, stavbu budovy
OcÚ z r. 1971 -  či boli v tom čase vykúpené pozemky pod OcÚ, r. 1990 - či poslanci
schválili dať do užívania obecné pozemky pre p. Trnovcovú. Rok 2006 -  keď
poslanci schválili pripojenie obce k mestu Žilina, nezákonný predaj parcely č. 65/36
pani Božene Bukovej, atď. 
Poslanci sa dohodli, že pán starosta osloví právničku obce,  JUDr. Šurinovú o
konzultáciu na túto problematiku. 

K bodu č. 3 Správa o výsledku nájomných zmlúv, uzatvorených Obcou Mojš k
31.1.2012.
Hlavná kontrolórka poukázala na nesúlad v nájomnej zmluve s E. Trnovcovou v čl. V.
Povinnosti nájomcu, žiada tento čl. zo zmluvy vynechať, z dôvodu, že obec nemôže
ukladať prenajímateľovi robiť niečo pre tretiu osobu, teda pre TJ Rozvoj Mojš.
Zmluva s TJ Rozvoj Mojš je neplatná z dôvodu, že medzičasom  bola v r. 2008
uzatvorená  zmluva s OZ  FC  AJAX Slimáčik, /ktorá  je  už zrušená/,  a preto  je
potrebné uzatvoriť s TJ Rozvoj Mojš novú zmluvu. Pán starosta uviedol, že TJ
Rozvoj bude mať výročnú členskú schôdzu, ktorá určí ďalšie smerovanie tohto
občianskeho združenia. Po tejto schôdzi uzavrie obec Mojš zmluvu s TJ Rozvoj
Mojš, následne TJ Rozvoj Mojš uzavrie zmluvu s p. E. Trnovcovou na upratovacie
práce a pranie dresov. 

K bodu č. 4 Odsúhlasenie zmluvy o poskytovaní služieb s firmou Pegaz. Poslanci 
predloženú zmluvu schválili. 

K bodu č. 5 Žiadosť OZ TJ Rozvoj Mojš o poskytnutie finančného príspevku na
udržiavacie práce na futbalovom ihrisku. Pan starosta uviedol, že na výročnej
schôdzi sa určí ďalšie smerovanie TJ Rozvoj Mojš, či zostane ako občianske
združenie, alebo obecný športový klub. 



K bodu č. 6 Schválenie návrhu VZN č. 26/2012 o ochrane drevín a o vydávaní
súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov. Pani hl. kontrolórka dala písomnú
pripomienku k čl. 1, kde sa uvádza, že predmetom tohto VZN je verejná zeleň na
území obce Mojš. Ak sa má dotýkať všetkej zelene na území obce Mojš, musí to byť
uvedené v predmete úpravy. 

K bodu č. 7 Rôzne
Pán starosta informoval poslancov o pripravených zmluvách a  ponukách
predkupného práva majiteľov pozemkov pod OcÚ, ktoré obec plánuje odkúpiť. 

Poslanci boli oboznámení s doplneným textom do kroniky obce za roky 2008-2011,
ktorý schválili.

Poslanci sa vyjadrili k návrhom nájomnej zmluvy s firmou Alektro, zastúpenou p.
Antošová a nájomnou zmluvou s hud. skupinou Arcus, zastúpená p. Zajačkom.
Predložené nájomné zmluvy poslanci schválili.

Zapísala: Ing. Kušnierová                      Overovatelia: …............................................
                                                                                         Ing. Milo  Juraj

                                                                                       …............................................
                                                                                          Zajaček Roman


