
 
                                            Z Á P I S N I C A
    zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.01.2012 
                           o 18.00 hod. v budove OcÚ  Mojš

Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 5

K bodu č. 1  Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice.
Pán starosta privítal poslancov, hlavnú kontrolórku ako aj prítomných občanov,
skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Na návrh hlavnej
kontrolórky vylúčil z programu bod č. 6 – riešenie pracovno-právnych vzťahov
zamestnancov obce, ktorého riešenie je v úplnej kompetencii starostu obce. 
Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Rolková, Ľudovít Milo
Hlasovanie:                     Za: 5                    Proti:0                       Zdržal sa: 0
 
K bodu č. 2 Informácia o plnení uznesení
Všetky uznesenia boli splnené.

K bodu č. 3 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok
2012. Pán starosta prečítal plán kontrol a dal ho pripomienkovať. Ing. Rolková
požiadala pridať kontrolu uzavretých nájomných zmlúv. 
Hlasovanie:                       Za: 5                 Proti: 0                         Zdržal sa: 0

K bodu č. 4 Správa o výsledku kontroly plnenia z vykonaných kontrol v roku
2011 a uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Mojš v
roku 2011.
     l.  Dokončiť potrebné úkony pre vykonanie škartácie spisov
         Zodpovedný: starosta obce                                                 Termín30.06.2012 
     2.  Vybudovanie chodníka od cintorína ku kaplnke. Vyhlásiť výberové

konanie na  zhotovenie projektu.
          Zodpovedný: starosta  obce                                               Termín:  29.02.2012

3. Kontrola zastavaných plôch – predseda stavebnej komisie  navrhol počkať do
31.01.2012 na podanie daňového priznania a na základe nich bude
vypracovaný záznam o výsledku kontroly zastavaných plôch

          Zodpovedný: starosta obce                                                Termín: 29.02.2012
     4.  Obec požiadala Pozemkový úrad o skontrolovanie  neudržiavaných pozemkov.
          Úloha splnená čiastočne. Treba vyzvať ďalších majiteľov neudržiavaných 
          pozemkov. V prípade  že neurobia nápravu,  nahlásiť ich na Pozemkový úrad.
          Zodpovedný: starosta obce                                                 Termín: 30.06.2012

      5. Odkúpenie pozemku od Vodohospodárskej výstavby. VV požaduje  určenie
konkrétnej parcely o ktorú má obec záujem, t.j. č. parcely a m2.
Zodpovedný: starosta obce                                           Termín:23.02.2012 

5. Vykonať kontrolu územného plánu obce. Kontrola sa má vykonávať minimálne



1 x za 4 roky.
Zodpovedný: starosta obce                                            Termín: 31.03.2012

6. Preveriť možnosť preložky elektrického vedenia v rámci ÚP – nepriechodné zo
strany elektrární. 

7. Nebolo prijaté VZN o predmete služobného tajomstva. Úloha trvá
Zodpovedný: starosta obce                                            Termín: 23.02.2012

8. Schválený poplatok za umiestnenie reklamných tabúl vo výške 10,- € je
potrebné riešiť nájomnou zmluvou na základe zákona o dani z príjmov.
Zodpovedný: starosta obce                                             Termín: 23.02.2012 

9. Oficiálne schváliť  webovú stranku obce pre zverejňovanie všetkých
informácií.
Zodpovedný: starosta obce                                            Termín: 23.02.2012

10.Predložiť všetky uznesenia o splnení do najbližšieho zastupiteľstva.
Hlasovanie:           Za: 5                        Proti: 0                       Zdržal sa: 0

K bodu č. 5: predloženie žiadosti o nákup drobného dlhodobého materiálu. 
Pani hl. kontrolórka pripomenula, že dispozičné právo na nákup do 1000,- € je v
kompetencii  pána starostu. V prípade nákupu nového organu pre Dom smútku je
potrebné najprv preveriť možnosti jeho financovania  formou zbierky, dotáciou od
Farského úradu, alebo opravou doterajšieho organu .

K bodu č. 6 – vylúčený z programu zasadnutia

K bodu č. 7  Podrobné plnenie rozpočtu za rok 2011. Poslanci žiadali predložiť
vyjadrenie k niektorým  položkám.
Zodpovedný: starosta obce                                                    Termín: 23.02.2012

K bodu č. 8 Schválenie zápisu do kroniky obce za roky 2008 -2011. Pán starosta
prečítal pripravený zápis za roky 2008 -2011. Poslanci žiadali doplniť niektoré
informácie  a po konzultácii s kronikárkou a jej vyjadrením,  predložiť do budúceho
zastupiteľstva upravený text.
Zodpovedný: starosta obce                                                   Termín: 23.02.2012

K bodu č. 9 Informácia o stave súdnych sporov.
Pán starosta informoval poslancov o prevzatie všetkých súdnych sporov p. JUDr.
Šurinovou. Obec  vypovedala zastupovanie s p. Karmanom  dňa 16.2.2012 v súdnom
spore o pozemky pod OcÚ. Spor sa vedie od r. 1993. Snahou je – dohodnúť sa o
odkúpení pozemkov. Uskutočnené stretnutie s vlastníkmi pozemkov o dohode o
odkúpení za 33,20 €/m2 finančná komisia odporučila prijať a majiteľov vyplatiť.
Hlasovanie:              Za:5                             Proti:0                  Zdržal sa: 0

K bodu č.10 Rôzne
Zamestnanec OcÚ - správca budov Ján Rolko listom  žiadal o rozhodnutie vo veci
správy budovy telovýchovnej jednoty, na základe ktorého má právo, alebo nemá



právo vstupovať do objektu telovýchovnej jednoty, nakoľko mu pán Kubena v tom
bráni. Poslanci jednohlasne rozhodli, že ako správca budov má plné právo
kontrolovať objekt vstupom do jeho priestorov. 

Pán starosta oboznámil  poslancov so Smernicou č. 1/2012  pre zadávanie
podprahových zákaziek a pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami. 

Informoval ich o príprave nového VZN  o ochrane drevín a vydávaní súhlasu na
výrub drevín a krovitých porastov. 

Pán starosta oboznámil poslancov s výsledkami ankety autobusových spojov a
skonštatoval, že väčšina z tých čo sa zúčastnili ankety  žiadajú viac spojov cez
víkend. Poslanci poukázali na možnosť osloviť súkromných prepravcov o prejazdy
cez obec Mojš.

Poslanec Repáň poukázal , že Vodohospodárska výstavba ohŕňa cestu iba po otočku a
neohŕňa most, ktorý zostáva zasnežený. Vyzval starostu, aby požiadal VV o nápravu.

Poslanci skonštatovali, že v poslednom čase dochádza k problémom pri doručovaní
poštových zásielok. Vyzvali starostu, aby listom požiadal Poštu, a.s. o nápravu
vzhľadom k tomu, že sa podstatne zvýšil  počet obyvateľov a jedna poštárka už
nestíha poštu doručovať a dochádza ku sťažnostiam. 

Pán starosta informoval poslancov o uskutočnenej domovej schôdzi obyvateľov
nájomnej bytovky, ktorej sa zúčastnilo iba 5 obyvateľov, a tzúčastnení sa nezhodli na
novom dôverníkovi.  Poslanci navrhli, aby obec našla nového správcu bytovky, ktorý
by riešil okrem domovníka, aj neplatičov, nezrovnalosti pri odbere vody, zber
komunálneho odpadu atď.

Poslanci žiadajú vyzvať p. Staníka, majiteľa bytovky, aby si oplotil smetné
kontajnery a preveriť možnosť na úpravu VZN o odpadoch, aby za odpady platili tí
ľudia, ktorí v obci v skutočnosti bývajú, ale trvalý pobyt majú na inom mieste.

Zapísala: Ing. Kušnierová               Overovatelia: Ing. Rolková K. :….......................

                                                                                Milo Ľudovít:    ...........................



Plnenie rozpočtu za rok 2011

Vysvetlenie k položkám :

V položke : práčka je v sume 820,92 €  aj zakúpené kancel. kreslo, 20 stolov, a 30
teflonových obrusov. /Práčka je v majetku obce, nie TJ/
V položke: kamera s fotoaparátom v sume 748,- € je zakúpený fotoaparát, ktorý
slúži pre rýchlejšie zverejňovanie fotodokumentácie a videí na webovej stránke obce.
Pri každom dokumentovaní akcií a stavieb z prostriedkov eurofondov, je potrebné k
žiadosti u platbu , predložiť podrobnú  fotodokumentáciu .
V položke: údržba obecného úradu v sume 4.254,78 € je zahrnutá odborná
prehliadka  plynových kotlov, servisné práce, brúsenie a lakovanie parkiet v sále
kult.domu
V položke: dohody o vykonaní práce 2.997,- € sú dohody prac.: Agafonov, Zajaček
Adrian, Bajerová, letní brigádnici, Žiak, Vršanský Š., Mičech P. ,Milo P.

V položke: Požiarnik – časopis 1255,20 €  v sume je uvedená cena  za Pamätnicu

V položke: HZ údržba budovy 1.732,96 € 

V položke: úprava jazera 2080,57 € 
Prekopanie bagrom, osadenie rúr, vyrovnanie pozemku

V položke:VO Hreus – služby 600,40 €

V položke : VO Milo J. - DoVP 1275,- €

V položke: obedy – réžia 7379,21 € réžia za obedy v Materskej škole Mojš


