
                                                           Z á p i s n i c a
                     zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
                                    dňa 24.11.2011  o 18.00 hod.

Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 5

K bodu č. 1 : Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice.
Pán starosta privítal prítomných poslancov a občanov. Skonštatoval, že zastupiteľsvo
je uznášania schopné. Prítomní poslanci nemali pripomienky k programu.
Overovatelia zápisnice:  Ing. Rolko Peter, Ing. Milo Juraj
Hlasovanie:                       Za:5                 Proti:0                      Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Informácia o plnení uznesení.
Všetky uznesenia boli splnené.
Pán starosta sa informoval na Dopravnom inšpektoráte PZ, či je možné osadiť
spomaľovač medzi domami p. Šmehýlovej a Hruškovičovej. DI PZ spomalovač
odsúhlasí po predložení projektu.

Pán starosta vyzval p. Krajča k náprave trasy  plynoinštalácie a elektroinštalácie
listom zo dňa 10.11.2011/634. 

K bodu č. 3  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Pán starosta prečítal plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Ing. Kopasovej,
ktorý poslanci schválili.
Hlasovanie:                     Za:5                     Proti:0                         Zdržal sa: 0
K bodu č. 4 Schválenie návrhu VZN č.22/2011
Poslanci schválili návrh VZN č. 22/2011 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Mojš. Pán starosta upozornil poslancov, že schválený
zákon o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady prezident nepodpísal a opätovne bude schvaľovaný v SNR. V
prípade, že bude opätovne schválený v takej podobe ako predtým, hrozí obciam
veľký výpadok v príjmoch. Aby sme čiastočne nahradili výpadky v návrhu sme
zvýšili dane za pozemky a stavby o 100%. 
Hlasovanie:                       Za: 5                 Proti: 0                       Udržal sa: 0

K bodu č. 5 List MUDr. Kaciana – prejednanie
Pán starosta oboznámil poslancov s listom MUDr. Kaciana a vysvetlil im príčiny
zničenej miestnej komunikácie. Obec Mojš nebude túto cestu opravovať na obecné
náklady, ani z prostriedkov eurofondov z dôvodu, že táto cesta bola vybudovaná z
eurofondov, a to z programu ISPA. Po vybudovaní inžinierskych sietí pod touto
cestou, boli urobené odbočky ku každému domu, aby sa táto komunikácia, ktorá ako
prvá v Mojši má dva povrchy, t.j. spodnú a obrusnú časť asfaltu nemusela
rozkopávať. Po vybudovaní niektorých miestnych komunikácií s dvoma povrchmi



prijali poslanci uznesenie, že takáto cesta sa nesmie 5 rokov rozkopať. Po 5 rokoch sa
cesty môžu rozkopať, za podmienok ktoré sú určené vo VZN. Na tejto ulici došlo k
viacerým porušeniam tohto VZN, a to, že obyvatelia nedali žiadosti o rozkopové
povolenie, nezaplatili zálohu vo výške 331,- €, ktorá by sa im vrátila po úprave
komunikácie do pôvodneho stavu. Časť komunikácie od p. Kyselovej po kríž bola
opravená po reklamácii stavebnej firme, ktorá vykonávala stavbu inžinierskych sietí.
Čo sa týka výšky daní, daň od obyvateľov za stavby a pozemky tvorí iba minimálny
príjem pre obec, podielové dane taktiež nevykrývajú ani polovicu nákladov
potrebných na chod obce.  

K bodu č. 6 Oboznámenie o žiadostiach firmy Capital develompment s.r.o.
Pán starosta oboznámil poslancov so žiadosťami firmy a súčasne oznámil, že im
listom  dňa 18.11.2011/619 poslal vyjadrenie, v ktorom dáva na vedomie, že obec
Mojš nemôže vstupovať medzi dve súkromné spoločnosti, ktoré uzatvorili medzi
sebou zmluvu. Občania Mojša sa nemôžu zbierať na súkromný majetok, s ktorým
nemajú nič spoločné. 
Na druhú žiadosť, v ktorom firma žiada o poskytnutie súčinnosti vo veci
nezákonného zapojenia verejného osvetlenia obec poskytla vyjadrenie, že si
nenárokuje žiadne finančné náhrady za krátkodobé svietenie na predmetnej
prístupovej ceste, z dôvodu že obec je povinná zabezpečiť svietenie v obci ak je
vybudované  takéto funkčné verejné osvetlenie. 

K bodu č. 7 Riešenie uzatvorenia miestnej komunikácie p. Rolkom Rudolfom.
Pán starosta oboznámil poslancov o vzniknutej situácii a objednal nezávislého
geodeta na znovu vymeranie parciel. Na základe tohto nezávislého merania obec určí
ďalší postup. Cesta bola uzatvorená protiprávne na základe zákona 66/2009, ak  sa
jedná o miestnu komunikáciu, nemôže vlastník cestu zahradiť, aj keď pozemok pod
cestou je jeho vlastníctvom.

K bodu č.8 Prejednanie vstupu obce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu.
Poslanci zobrali na vedomie zámer obce na založenie oblastnej organizácie
cestovného ruchu a  zámer obce vstúpiť do oblastnej organizácie CR, región MTD a
región MBD a rozhodnutie presunuli na ďalšie zasadnutie z dôvodu, že termín vstupu
je 01.02.2012. 

K bodu č. 9 Rôzne
Pán starosta informoval poslancov o predložených žiadostiach p. Trnovca Pavla a
pani Trnovcovej Ľuboslavi o zaplatenie bezdôvodného obohatenia a  uviedol, že obec
dala tieto pozemky o výmere 1450 m2 do užívania p. Trnovcovej Helene v r. 1990.
Teraz žiadajú za nájom 136 m2 a „neoprávnené obohatenie“ viac ako obec dostala za
celý pozemok. Prítomná p. Ľ. Trnovcová navrhla výmenu časti pozemku pod
futbalovým ihriskom za iný pozemok. Obec nevlastní primeraný pozemok, ale
navrhuje aby obec odkúpila pozemok od Vodohospodárskej výstavby a následne ho
vymenila za pozemok p. Trnovcovej. 



Žiadosť  o kladné  stanovisko k výstavbe rodinných domov p. Repáňovej a
Fančovičovej. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu územného plánu na parcelách
65/60 a92/18 v KÚ obce Mojš z pôvodnej plánovanej ochrannej izolačnej zelene na
individuálnu bytovú výstavbu.
Hlasovanie:                    Za:5                Proti: 0                      
Poslanci schválili zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej a účtovnej
inventarizácie majetku.

Poslanci obdržali na preštudovanie VZN č. 23/2011 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska a domu smútku, VZN č. 24/2011 o podmienkach poskytovania dotácie z
rozpočtu obce a VZN č. 25/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy so sídlom na území obce Mojš na kalendárny rok 2012.

Zapisovateľ: Ing. Kušnierová                  Overovatelia:  …........................................
                                                                                             Ing. Peter Rolko

                                                                                          …........................................
                                                                                               Ing. Juraj Milo


