
                                                    Z Á P I S N I C A

                zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
                     dňa 31.10.2013 o 18.00 hod. v budove OcÚ Mojš
Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 7

K bodu č. l.  Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice. Pán
starosta privítal poslancov a prítomných občanov, skonštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášania schopné a dal hlasovať o programe a overovateľov zápisnice.
Overovatelia: Ing. Peter Rolko 
                       Ľudovít Milo
Hlasovanie:                                 Za: 7                         Proti:0                     Zdržal sa:0

K bodu č. 2.  Informácia o plnení uznesení. 
1. Meranie elektrickej energie v objekte TJ Rozvoj Mojš urobí p. Gabriš pri

komplexnej výmene rozvádzača a elektrických rozvodov v budove.
2. Uznesenie trvá, starosta požiada VÚC o príspevok na údržbu lávky cez Vodné

dielo Žilina po voľbách do VÚC.

K bodu č. 3. Pán starosta predložil na schválenie zmluvy o dielo na akcie, ktorých
dodávateľov vybrala výberová komisia na základe výberového konania. Ing. Rolková
mala pripomienky k dodatkom k zmluvám. Pri niektorých akciách došlo k prácam
naviac, ktoré neboli v rozpočte na akciu. Jednalo sa o náter pódia v sále KD a
klampiarskych prác na budove Požiarnej zbrojnice. 
           -Zateplenie Požiarnej zbrojnice Mojš – 6 013,52 € s DPH

 -Oprava strechy na Požiarnej zbrojnici v obci Mojš – 7 623,60 €  s DPH
 -Základy pod pódium – 7 439,08 € s DPH 

           -Zateplenie sociál. budovy TJ Mojš – 8 863,70 € s DPH, t.j. 41,33 €/m2 s DPH
           -Obchvat obce Mojš I. etapa – asfaltovanie – 27.783,60 € s DPH
           -Obchvat obce Mojš II.etapa – asfaltovanie  - 22.639,80 € s DPH 
             Hlasovanie:                                  Za: 6                    Proti:0              Zdržal sa:1
                                                                                                                    Ing. Rolková
K bodu č. 4. Bezpečnostný projekt a bezpečnostné smernice v súvislosti s     
                     ochranou osobných údajov.
Obec ako prevádzkovateľ je povinná vypracovať bezpečnostný projekt informačného
systému. Pán starosta infomoval poslancov o vypracovaní projektu a  smerníc
spoločnosťou CBsoft, s.r.o., ktorá  ho vypracovala  podľa zákona č. 211/2013 Z.z.
Hlasovanie:                                               Za:7                    Proti: 0             Zdržal sa: 0

K bodu č. 5. Žiadosť p. Vančíkovej Evy o vyplatenie finančného príspevku na
dieťa narodené ako prvé v ŽSK v r. 2013. Pán starosta informoval o žiadosti p.
Vančíkovej, ktorej bol prisľúbený z VÚC príspevok za narodenie prvého dieťaťa v
ŽSK a nebolo jej nič vyplatené.  Poslanci súhlasili s príspevkom 150,- €.
Hlasovanie:                                             Za: 7                      Proti:0              Zdržal sa:0



K bodu č. 6. Verejné osvetlenie miestnej komunikácie bezplatným prevodom v
prospech obce Mojš na parc. č. 124/274,265, 267, 291. Obyvatelia a vlastníci
verejného osvetlenia na uvedených parcelách požiadali obec o bezplatný prevod
verejného osvetlenia na miestnej komunikáci v prospech obce Mojš. Poslanci žiadajú
osloviť našu právnu zástupkyňu obce JUDr.Šurinovú so žiadosťou vypracovania
Návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena pre vstup na súkromný pozemok za
účelom prevádzky a údržby verejného osvetlenia. Podmienkou prevzatia je revízna
správa a projektová dokumentácia.
Taktiež žiadajú vypracovanie Návrhu dohody na vykonávanie zimnej údržby na
súkromných miestnych komunikáciách.

K bodu č. 7  Žiadosť rodičov detí o výstavbu novej Materskej školy v Mojši.
K problematike existujúceho stavu a k návrhu nadstavby bol prizvaný  projektant Ing.
arch. Chodelka, ktorý predložil stanovisko podľa ustanovení § 2 vyhlášky č.
527/2007. Taktiež  informoval aj o predpokladaných finančných  nákladoch, ktoré by
obec musela vynaložiť pri výstavbe novej MŠ a pri realizovaní nadstavby už
existujúcej MŠ. Nezanedbateľným ukazovateľom je aj časové hľadisko realizácie
novej výstavby a realizácie nadstavby .  Poslanci navrhli zorganizovať stretnutie
poslancov, rodičov a Rady školy, kde by spoločne prejednali možnosti výstavby
novej MŠ, alebo nadstavby.
Zodpovedný: starosta                                                   Termín: 7.11.2013 o 18.00 hod.

K bodu č. 8 Rôzne
Pán starosta predložil návrhy na umiestnenie nápisu „OBECNÝ  ÚRAD  MOJŠ“, a
štátneho a obecného znaku  na fasádu  OcÚ. 
Poslanci súhlasili s alternatívou č. 3 , t.j. pod balkón vľavo.
Hlasovanie:                                 Za: 7                    Proti:0                   Zdržal sa: 0

Návrh na uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou EkoOil – Slovakia , s.r.o. na odvoz
kuchynských odpadov zo stravovacích zariadení. Povinnosťou prevádzkovateľa
stravovacieho zariadenia je uzatvoriť zmluvu na odvoz kuchynského odpadu.
Hlasovanie:                                Za: 7                    Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Sťažnosť p. PhDr. Kyselovej o poškodení jej upraveného chodníka firmou T+T, ktorá
vyváža komunálny odpad v obci Mojš. Pán starosta písomne vyzve p. Krajíčka č.p.
160, na rešpektovanie dopravnej značky „STOP“ / min. 5 m od značky/ pri parkovaní
jeho vozidiel tak, aby neobmedzoval príjazd dopravnej techniky do ulice. 

Schválenie odmeny pre veliteľa DHZ Rolko Anton, predsedu Mičech Marián a
strojníka  Mičech Peter pre každého 70,- €.
Hlasovanie:                                  Za: 7                   Proti:0                  Zdržal sa:0

Vyslať členov DHZ na školenie na Okresný výbor: Hreus  Marián, Mičech Peter,
Praták Miroslav, Rolko Ján, Mičechová Anna. Povinnosťou obce nad 500 obyvateľov



je zriadiť  Obecný hasičský zbor minimálne 5 členný. Títo hasiči musia absolvovať
školenie. Predseda DHZ v Mojši p. Mičech Marián navrhol horeuvedených
dobrovoľných hasičov. 
Hlasovanie:                                   Za: 7                  Proti: 0                Zdržal sa: 0

                                                             Overovatelia:    ….....................................
                                                                                        Ing. Peter Rolko
         

                                                                                      …......................................
                                                                                        Ľudovít Milo   

   Mojš, 31.10.2013    
   Zapísala: Ing.Kušnierová


