
                                            Z Á P I S N I C A

za zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.11.2013 o 18.00
hod. v budove obecného úradu.

Počet poslancov:7
Počet prítomných: 6
Overovatelia: Ing. Rolková Katarína
                       Zajaček Roman

K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice. Pán
starosta privítal poslancov a občanov, oboznámil ich s programom, skonštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné a dal hlasovať o programe a overovateľov
zápisnice.
Hlasovanie:                                Za: 6                    Proti:0                  Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Informácia o plnení uznesení
Pán Zajaček prečítal plnenie uložených uznesení a pán starosta skonštatoval, že boli
všetky splnené.
Poslanci pripomienkovali, že p. Krajiček nedodržiava jemu adresovanú výzvu o
parkovaní jeho vozidiel v predpísanej vzdialenosti od dopravnej značky STOP.

K bodu č. 3 Správa k účtovnej uzávierke pre OcZ Mojš.
Pán starosta prečítal stanovisko auditora  Ing. Tibora Batoryho účtovnej závierky
obce Mojš:  „ podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Mojš k
31.12.2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému
dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve“. Poslanci  zobrali  správu na vedomie.

K bodu č. 4 Schválenie návrhu VZN 6/2013 o podmienkach určovania a
vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Mojš. V návrhu VZN 6/2013 sa 
sadzba dane  za stavebné pozemky sa vrátila na 1 %  a  ročná sadzba za priemyselné
stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu a stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie a administratívu , stavby na podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu sa znížila  na 39,8 násobku najnižšej ročnej sadzby dane
zo stavieb.
Hlasovanie:                                 Za:6                        Proti:0                       Zdržal sa:0

K bodu č. 5 Schválenie návrhu rozpočtu obce Mojš na r. 2014, 2015, 2016. 
Poslanci sa vyjadrili k zverejnenému návrhu rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016 .
Pán poslanec Mičech mal dotaz, kde je príjem za prenájom viacúčelového ihriska a
aká je úspora elektrickej energie z dôvodu výmeny úsporných svietidiel. Pán starosta
odpovedal, že ešte nie je vystavená faktúra za spotrebu elektrickej energie verejného
osvetlenia  a z toho dôvodu úspora bude zverejnená až po tomto porovnaní. 
Vybratú sumu z prenájmu viacúčelového ihriska predloží starosta na budúcom



zastupiteľstve. Návrh rozpočtu poslanci schválili.
Hlasovanie:                                        Za:6                       Proti: 0                  Zdržal sa:0

K bodu č. 6 Výber projektu na nadstavbu MŠ Mojš. Na plánovanom stretnutí
rodičov, členov Rady MŠ, poslancov  OcZ a starostom obce  boli prerokované
možnosti prestavby MŠ z hľadiska finančného i časového. Stretnutia sa zúčastnilo 11
rodičov, poslanci p. Repáň, p. Milo Ľ. , architekti p. Chodelka a p. Klein. Boli
vypočuté aj argumenty rodičov ohľadne bezpečnosti detí. Projektanti vysvetlili
dodržiavanie noriem a predpisov prevádzky MŠ.  Pán starosta informoval o novej
pripravovanej výzve financovania projektov z eurofondov, do ktorej by sme sa
eventuálne mohli zapojiť. Príprava projektu môže ďalej pokračovať, aby sme sa v
prípade schválenia mohli ihneď zapojiť. Poslanci  schválili  architektonickú štúdiu od
Ing. arch. Chodelka Rudolf a Ing. arch. Chodelková Klaudia. 
Hlasovanie:                                          Za:6                        Proti:0                Zdržal sa:0

K bodu č. 7 Návrh výstavby nájomného bytového  domu 7 b.j. v obci Mojš 
Pán starosta predložil poslancom návrh prístavby k existujúcemu nájomnému domu
od Ing. arch. Kružela. Poukázal na množstvo žiadostí o pridelenie nájomného bytu
nie len od obyvateľov s trvalým pobytom v  obci Mojš, ale aj z okolitých obcí. Po
diskusii sa poslanci vyjadrili k návrhu hlasovaním:
Hlasovanie:                                Za: 2                           Proti:2                  Zdržal sa:2
                                                   Milo Ľ.                       Ing. Milo J.           Ing. Rolková
                                                   Zajaček R.                  Mičech M.            Ing. Rolko P.

K bodu č. 8 Sťažnosť p. Maceka na nedodržiavanie verejného poriadku v
nájomnom bytovom dome. Poslanci  žiadajú o predvolanie p. Chabadovej a p. Ma-
ceka na zasadnutie komisie verejného poriadku.
Zodpovedný: starosta                                                             Termín: 13.12.2013

K bodu č. 9 Návrh na zateplenie vchodov v nájomnom bytovom dome. Na
základe žiadostí obyvateľov nájomnej bytovky, ktorí bývajú na prvom poschodí, že v
ich bytoch je zima, poslanci navrhli zatepliť vchodové priestranstvo. Stavebná
komisia posúdi možnosti riešenia zateplenia.
Zodpovedný: starosta                                                             Termín: 13.12.2013

K bodu č. 10 Návrh na výstavbu tribúny pri sociálnej budove TJ Mojš.  Pán
starosta predložil architektonický  návrh od p. Ing. arch. Kleina Igora na zhotovenie
tribúny s predpokladanými nákladmi  8.0000 €.
Hlasovanie:                                   Za: 6                      Proti: 0                 Zdržal sa:0

K bodu č. 11 Finančné zhrnutie nákladov použitých na rekonštukciu sociálnej
budovy TJ Mojš. Pán starosta predložil súpis nákladov už vynaložených na
rekonštrukciu. Doterajšia suma vynaložených finančných nákladov je vo výške
17.268,92 € spolu so mzdovými nákladmi. Nie je to však konečná suma, chýba fa za
klampiarske práce a iné dokončovacie práce.



Poslanci žiadajú prizvať p. Gabriša na finančnú komisiu a vyhodnotiť už vynaložené
financie.
Zodpovedný: starosta                                                               Termín: 13.12.2013

K bodu č. 12 Návrh na odkúpenie pozemku od Vodohospodárskej výstavby o
výmere 1016 m2 za 9,01 €/m2.
Pán starosta oboznámil poslancov so súdnoznaleckým posudkom a geometrickým
plánom pozemkov na odkúpenie  od Vodohospodárskej výstavby. Poslanci súhlasili s
odkúpením 1016 m2 za 9,01 €/m2
Hlasovanie:                                Za: 6                             Proti: 0                Zdržal sa:0

K bodu č. 13 Rôzne
Pán starosta informoval poslancov o pripravovaných aktivitách 

– 6.12.2013 bude privítanie sv. Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka
pred budovou obecného úradu a rozdávanie darčekov pre deti do 12 rokov.

– 7.12.2013 -  II. ročník vianočnej hasičskej zabíjačky 
– 31.12.2013 pozvánka na silvestrovskú zábavu.  Do tanca hrá kapela POLLUX.

Poslankyňa p. Ing. Rolková  požiadala o oslovenie Vodohospodárskej výstavby na
osadenie zábradlia popri biokoridoru pri vjazde do obce z dôvodu bezpečnosti
dopravy a tlmočila žiadosť p. riaditeľky MŠ o zriadenie internetu a kúpu notbooku
Zodpovedný: starosta                                                        Termín: 13.12.2013

Záverom pozval p. starosta poslancov na posledné zasadnutie obecného
zastupiteľstva na 16.12.2013 o 18.00 hod. z dôvodu schválenia rozpočtu a VZN, aby
sa dodržala 15 dňová lehota na zverejnenie , aby ich účinnosť nadobudla dňom
1.1.2014.

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

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

Zapísala: Ing. Kušnierová

                                            


