
 

 

Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove konaného dňa  

5. februára 2013 

 

1. Otvorenie 

 Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík.  Privítal 
prítomných poslancov a po nahliadnutí do prezenčnej listiny skonštatoval, že mimoriadne 
zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa p. Karol Vrták, p. Ľuboš Slovák a p. 
Tatiana Martišová. Po oboznámení sa s programom rokovania vyzval prítomných na 
doplnenie alebo zmenu programu. 

 Keďže žiadne návrhy na zmenu alebo doplnenie programu neboli vznesené, dal 
hlasovať za schválenie programu: 

Hlasovanie: Za – 5 
  Proti – 0 
  Zdržal sa – 0 
 
Program rokovania bol schválený jednomyseľne. 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

 
Do návrhovej komisie  navrhol: 
Predseda – Roman Lauro 
Členovia – Štefan Hancko 
        Juraj Hoppan 
  
 Hlasovanie: Za – 5 
  Proti – 0 
  Zdržal sa – 0 
 
Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená v navrhovanom zložení. 
Za overovateľov zápisnice predsedujúci určil Ing. Slavomíra Hačka a Jána Ostrožlíka. 
Za zapisovateľku predsedajúci určil Alexandru  Smutnú. 
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3.  Kontrola prijatých uznesení 
 
  
Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí OZ starosta obce  konštatoval, že sa plnia. 
 
 
4. Schválenie dotácie na návrh ÚPO – II. etapa 
 
 Na  podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obci – II. etapa  v 
roku 2013 starosta dal poslancom na schválenie uznesenie, že proces obstarávania 
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá  najviac tri roky od uzatvorenia 
zmluvy o poskytnutí dotácie. 
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   Za – 5 
       Proti – 0 
    Zdržal sa – 0 
          
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutie dotácie.  
 
 
5.  Rozpočtové opatrenie č.3 
 
 Pani Magdaléna Melišová hlavná kontrolórka obce informovala poslancov so 
stanoviskom o úprave rozpočtu. Nikto z prítomných nemal pripomienky k danému rozpočtu. 
      
Hlasovanie:  schvaľuje :   Za – 5 
       Proti – 0 
    Zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 3/2012. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Rozpočtové opatrenie č. 3“, ktoré tvorí súčasť tejto 
zápisnice a prikladá sa pod písmenom „A“.  
 
6. Rôzne 
 
a/  Informácia o finančných záväzkoch obce 
  
 Starosta informoval poslancov o finančných záväzkoch obce na faktúrach za rok 2012.   
Informáciu poslanci zobrali na vedomie.  
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b/  Schválenie jednorázovej finančnej odmeny  
 
  Za mimoriadne plnenie pracovných úloh nad rámec svojich povinností starosta 
navrhol poslancom schváliť jednorázovú finančnú odmenu hlavnej kontrolórke p. Melišovej 
vo výške 350,-€.     
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   Za – 5 
       Proti – 0 
    Zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú finančnú odmenu 350,-€ hlavnej kontrolórke  
p. Melišovej. 
 
 Ďalej navrhol jednorázovú finančnú odmenu za mimoriadne plnenie si svojich 
povinností predsedníčke komisie športu, kultúry a vzdelávania mládeže   p. Tatiane 
Martišovej vo výške 100,-€. 
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   Za – 4 
       Proti – 1 ( Roman Lauro) 
    Zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú finančnú odmenu 100,-€ p. Martišovej.  
 
 
c/ Strava starším občanom 
 
  Dňom 1.2.2013   zo Školskej jedálne  ZŠ Mojzesovo - Černík je možnosť 
zabezpečenia stravy pre starších občanov. Celková suma stravnej jednotky by bola  2,46 €. 
Poplatok zahŕňa výšku nákladov na potraviny ( 1,12 €) a režijné náklady ( 1,34 €). Občan 
zaplatí 1,92-€ . Obec  0,54 €.  Starosta dal hlasovať o príspevku obce na jednu stravnú 
jednotku  vo výške 0,54 € .  
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   Za – 5 
       Proti – 0 
    Zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok na stravu pre starších občanov vo výške 0,54 € na 
jednu stravnú jednotku. 
 
d/ Informácia o MŠ 
 
 Starosta informoval poslancov, že v súčasnej dobe  zatiaľ platí „Zmluva o nájme“ 
medzi Rimskokatolíckou cirkvou  - farnosť sv. Ondreja Mojzesovo a obcou Mojzesovo 
uzatvorenou dňa 1.10.2011. 
   
Informáciu poslanci zobrali na vedomie.  
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e/ Preloženie zasadnutí obecného zastupiteľstva 
  
 Pán poslanec Štefan Hancko navrhol poslancom OZ preloženie zasadnutí, aby sa 
nekonali v pracovný deň utorok v danom schválenom týždni a mesiaci, ale v piatok.   
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   Za – 1 
       Proti – 4 (Ing.Hačko, Hoppan,Ostrožlík,Lauro) 
    Zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh p. Štefana Hancka, aby sa obecné zastupiteľstvá 
konali v piatok. 
 
 
f/ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013 
 
 Zástupca starostu Ing. Slavomír Hačko  predniesol na schválenie návrh plánu 
zasadnutí  obecného zastupiteľstva na rok 2013 nasledovne: 
-    utorok   - 12. marca 2013 
     - 11.júna 2013 
  - 10. septembra 2013 
  - 10. decembra 2013              
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   Za – 5 
       Proti – 0 
    Zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013“.  
 
 
7. Diskusia 
 
Diskusia bola súčasťou bodu č.6 
 
 
8. Návrh uznesenia 
 
     

  Uznesenie č. 177/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 
predseda: Roman Lauro 
členovia: Štefan Hancko, Juraj Hoppan 
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                Uznesenie č. 178/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.  
 
 

Uznesenie č. 179/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 3/2012. 
     

 
Uznesenie č. 180/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Rozpočtové opatrenie č. 3“.  
 

 
Uznesenie č. 181/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o finančných záväzkoch obce. 
 

 
Uznesenie č. 182/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú finančnú odmenu  hlavnej kontrolórke obce vo 
výške 350,-€.  

 
Uznesenie č. 183/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú finančnú odmenu  vo výške 100,- €  p. Tatiane   
Martišovej.  

 
Uznesenie č. 184/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok na stravu pre starších občanov vo výške 0,54 € na 
jednu stravnú jednotku. 
 

Uznesenie č. 185/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o materskej škole. 
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Uznesenie č. 186/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh p. Štefana Hancka, aby sa obecné zastupiteľstvá 
konali v piatok. 
 

 
Uznesenie č. 187/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013“.  
 

 
 
 
 

D. a. h. 
 
 

Ing. Jozef Čunderlík 
      starosta obce 

 
 
 
 
Overovatelia: Ing. Slavomír Hačko 
            Ján Ostrožlík 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Alexandra Smutná 


