
                                               Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.4.2014 o  18.00
hod. v budove OcÚ Mojš.

Počet poslancov:7
Počet prítomných: 5
Ospravedlnení: p. Mičech M. a Ing. Milo Juraj
Overovatelia: p. Ing. Rolková Katarína a  Zajaček Roman

K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu a  overovateľov zápisnice. Pán
starosta privítal poslancov a občanov, oboznámil ich s programom zastupiteľstva a
skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.. Dal hlasovať o programe a
overovateľov zápisnice.
Hlasovanie:                    Za:5                        Proti:0                         Zdržal sa:0

K bodu č. 2 Informácia o plnení uznesení.
– Osadenie informačnej tabule pri Dome smútku. Pán starosta informoval, že

pracovníci OcÚ  vyrábajú stojan  a  informačnú tabuľu použijú z obecného
úradu, ktorá zostala  po demontovaní pred zatepovaním  budovy OcÚ Mojš.

– Žiadosť na Slovenský pozemkový fond o zrušenie nájomnej zmluvy č.
45466074 č. 4574908 bola odoslaná dňa 22.04.2014/323

K bodu č. 3  Schválenie otváracích hodín na prevádzke „Čierny Korzár“.Na
základe žiadosti o povolenie otváracích hodín na prevádzke „Čierny Korzár“ pri
Vodnom diele Mojš, žiadateľa, p. Mariáša Juraja, poslanci žiadosť schválili.
Hlasovanie:                           Za: 5                  Proti:0                         Zdržal sa:0

K bodu č. 4 Schválenie návrhu Zmluvy o prenájme športového areálu pre TJ
Rozvoj Mojš. 
V diskusii vystúpil p. Olašák, ktorý informoval prítomných o voľbe členov TJ Rozvoj
Mojš, a ich pripravovaných aktivitách. Do výboru boli zvolení pp. Gabriš T., Remek
M., Kincl P., Olašák R., Drábek A.,  Sarkozy M., Ďurana M. a Svetko Š. Poukázal na
ich pravidelné stretávanie a  riešenie problémov. 
Poslanec p. Repáň,  poukázal na to, že obec investovala v poslednom období nemalé
finančné prostriedky na rekonštrukciu celej budovy a očakáva adekvátne vrátenie
investičných nákladov.
Pani Erika Trnovcová – prevádzkovateľka Pohostinstva vyjadrila nesúhlas s
uzatvorením nájomnej zmluvy jej firmy ERTOM s.r.o.   s  TJ Rozvoj. Je za
zachovanie Zmluvy o prenájme medzi firmy ERTOM s.r.o. a  obcou Mojš.
Pán starosta predložil návrh zmluvy s TJ Rozvoj Mojš  a poslanci navrhli, že
predložia  svoje pripomienky k návrhu zmluvy o prenájme.
Zodpovedný: obecné zastupiteľstvo                                 Termín: 15.05.2014

K bodu č. 5 Rôzne
– Pán Michnáč opätovne predniesol žiadosť o osadenie dopravných značiek k



spomaľovaciemu pruhu, ktorý sám namontuje. Zdôvodnil to nedodržiavaním
povolenej rýchlosti v obci a  tým aj narastajúce nebezpečenstvo pre deti, ktoré
v tejto lokalite sú. Pán Michnáč vysvetlil, kde by spomaľovací pruh
namontoval a stavebná komisia iba určí, či sa dopravné značky osadia na stĺpy,
alebo ploty z dôvodu úzkej miestnej komunikácie. Poslanci rozhodli, že
zakúpia dopravné značky na náklady obce.

– Pán starosta informoval poslancov o nepojazdnom automobile Fiat Ducato a o
jeho nutnej oprave, alebo vyradení. Poslanci  schválili vyradenie automobilu
Fiat Ducato z majetku obce na zošrotovanie.
Hlasovanie:                               Za: 5                      Proti:0                  Zdržal sa:0

– Poslanci riešili aj otázku zapožičiavania obecného automobilu pre účely aktivit
členom Jednoty dôchodcov Slovenska v obci Mojš. Dôrazne žiadajú
zapožičiavanie obecného automobilu len v tom prípade, ak sa vodič preukáže
„Preukazom o absolvovaní zdokonaľovania odbornej spôsobilosti vodičov“.

– Poslanec p. Repáň sa informoval o možnosti využitia  auta požiarnikov za
účelom vyčistenia miestnych komunikácií od štrku po zimnej údržbe.

– Poslanci odsúhlasili distribúciu letákov k projektu :“Zlepšenie systému
separovaného zberu v obci Mojš“ do jednotlivých domov a bytoviek v obci.
Hlasovanie:                                    Za: 5                     Proti:0             Zdržal sa:0

                                                             Overovatelia: …..........................................
                                                                                       Ing. Rolková Katarína

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

Zapísala: Ing. Kušnierová Marta


