
                                                  Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30.01.2014 v budove
                                             obecného úradu  Mojš 

Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 5 Ospravedlnili sa: Ing. Rolko P., Milo Ľ.
Overovatelia: Ing. Rolková, p. Zajaček

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 a dal hlasovať o programe a
overovateľoch.
Hlasovanie:                                 Za: 5                   Proti:0                 Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Informácia o plnení uznesení.
– Obhliadka bytu u p. Ďuriša bola vykonaná stavebnou komisou, spolu so

zástupcami firmy Slovpanel. Bolo navrhnuté, aby na náklady obce  sa okno z
kuchyne   prerobilo   na dvere. Firma Slovpanel pošle písomné stanovisko  k
riešeniu reklamácie ohľadne izolácie bytu proti vlhkosti.

– Obecné zastupiteľstvo trvá na výpovedi p. Miroslavovi M. a  Silvii CH.
          Pán starosta oboznámil poslancov s listom, ktorý doručila  p.  Chabadová S. k
          nezrovnalostiam  v ročnom vyúčtovaní platieb za r. 2013, s ktorým nesúhlasí a 
          neakceptuje ho. Taktiež prečítal list, ktorým obec Mojš odpovedala na   všetky 
          otázky a venovala sa aj jej  porušovaniu  nájomnej zmluvy.

– Hlavná kontrolórka obce prečítala Správu o činnosti súkromného CVČ Juven-
ta Mojš, ktorého zriaďovateľom je Občianske združenie ŠK Juventa na podnet
obecného zastupiteľstva zo dňa 16.01.2014, v ktorom skonštatovala, že
jednotlivé krúžky navštevuje vždy priemerný počet detí, sú vedené pod
odborným dohľadom, kde rozvíjajú svoje schopnosti a talent. Záverom
skonštatovala, že na zabezpečenie plynulého chodu by bolo vhodné, aby obec
dohodnuté príspevky platila načas a pravidelne.

K bodu č. 3 Schválenie Zmluvy  č. 6/2014 na dodávku technológie na zabezpeče-
nie strojného vybavenia  s víťazom verejného obstarávania na projekt:
Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Mojš s firmou SOME Slovakia,
s.r.o. Holíč. Poslanci v diskusii pripomenuli, že bude treba v súvislosti so
zabezpečením ochrany proti krádeži osloviť aspoň tri firmy a vybudovať
zabezpečovací systém.
Hlasovanie:                          Za: 5                    Proti:0                    Zdržal sa: 0

K bodu č. 4 Schválenie návrhu VZN 01/2014 o verejnom poriadku.
V diskusii poslancov  p. Repáňa, p. Mičecha  a prítomného občana p. Olašáka bolo
navrhnuté, aby obec návrh tohto VZN zaslala právnej zástupkyni obce na
skontrolovanie a následne aj stavebnej komisii a komisii verejného poriadku na



pripomienkovanie.

K bodu č. 5 Žiadosť DHZ o poskytnutie dotácie na rok  2014. Poslanci zobrali
žiadosť na vedomie.

K bodu č. 6 Rôzne
– Na základe podnetu od p. Hirjakovej, z ktorého vyplynulo, že SPP nepotvrdilo

žiadosť o prípojku plynu pre ďalšiu plánovanú  výstavbu rodinných domov z
dôvodu nedostatočnej kapacity, poslanci žiadali, aby p. starosta vyvolal
stretnutie s SPP a prerokoval s nimi kapacitné možnosti rozvodu plynu v obci
Mojš v súlade so schváleným územným plánom obce Mojš .

– Ing. Repáň, predseda stavebnej komisie navrhol vypracovanie nového
všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude upravovať podmienky výstavby
rodinných domov, inžinierskych sietí a prístupových komunikácií.

– Prítomný p.  Olašák upozornil na rozbitú cestu pri výjazde z Mojša smerom na
Žilinu  v obojstrannom úseku. Je to majetok Vodohospodárskej výstavby a teda
žiadať od nej nápravu.

–  Pán poslanec Ing.Repáň pripomenul, že  pri jednaní s VV – stredisko Žilina
treba dohodnúť podmienky odberu elektrickej energie na už vybudovanú
rádiovú stanicu umiestnenú na mostnej konštrukcii.

Poslanci záverom schválili poplatok za zväzovnie pri overovaní listín a podpisov vo
výške 0,50 € za jedno zviazanie.
Hlasovanie:                           Za: 5                      Proti:0                   Zdržal sa:0

                                                    Overovatelia:       …..........................................
                                                                                   Ing. Rolková Katarína
                       
                                          
                                                                               …..........................................
                                                                                     Zajaček Roman

Zapísala: Ing. Kušnierová


