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Z á p i s n i c a 
 

z 11 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove  
 dňa  19.3.2013 

 
 
1. Otvorenie 
 
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík.  Privítal prítomných  
poslancov a  po nahliadnutí do prezenčnej listiny skonštatoval, že zasadnutie OZ je 
uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa p. Ľuboš Slovák a p. Juraj Hoppan. Po oboznámení sa 
s programom rokovania vyzval prítomných na doplnenie alebo zmenu programu. 
Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Program rokovania bol schválený jednomyseľne. 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 
Za overovateľov zápisnice predsedujúci určil Ing. Slavomíra Hačka a Jána Ostrožlíka. 
Do návrhovej komisie  navrhol: 
Predseda – Tatiana Martišová  
Členovia – Roman Lauro, Karol Vrták   
 
 Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená v navrhovanom zložení. 
Za zapisovateľku predsedajúci určil Alexandru Smutnú. 
 
 
3.  Kontrola prijatých uznesení 
 
Uznesenia  prijaté na mimoriadnom zasadnutí OZ  boli splnené. 
                     
            
4.  Schválenie dotácií záujmovým organizáciám     
 
Starosta informoval  o  predložení žiadostí o poskytnutie dotácií miestnych záujmových 
organizácií. Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu uvedené dotácie nebudú pridelené 
v požadovanej výške. Poslanci trvali na návrhu z pracovnej porady, kde sa dohodli, že miestnym 
organizáciám budú dotácie na rok 2013  pridelené  nasledovne: 
 
MO Slovenský zväz záhradkárov Mojzesovo  žiada 1 000,- € . Návrh poslancov je 700,- €. 
Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať . 
Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
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Dotácia pre MO Slovenský zväz záhradkárov Mojzesovo v sume 700,- € bola jednomyseľne 
schválená. 
Žiadosť o dotáciu  tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „A“. 
 
 
Poľovnícke združenie Mojzesovo  žiada 600,- €.  Návrh poslancov je  500,- €. 
Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať . 
Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Dotácia pre Poľovnícke združenie Mojzesovo v sume 500,- € bola jednomyseľne schválená. 
Žiadosť o dotáciu  tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „B“. 
 
 
MO slovenského orla  žiada 500,- €.  Návrh poslancov je  350,- €. 
Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať . 
Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Dotácia pre MO Slovenský orol v sume 350,- € bola jednomyseľne schválená. 
Žiadosť o dotáciu  tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „C“. 
 
 
Obecný športový klub Mojzesovo  žiada 8 430,- €. Návrh poslancov je 7 500,-€.     
Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať . 
Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Dotácia pre OŠK Mojzesovo v sume 7 500,- € bola jednomyseľne schválená. 
Žiadosť o dotáciu  tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „D“. 
 
 
5. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2012 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f, bod 1 písmeno „e“ 
prečítala poslancom OZ kontrolórka obce Magdaléna Melišová „Správu o kontrolnej činnosti za 
rok 2012“.  
OZ berie na vedomie „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012“.  Správa o kontrolnej činnosti 
tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „E“. 
 
Ďalej v zmysle § 16 zákona č. 505/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov oboznámila poslancov o výsledkoch následných finančných 
kontrol: 
-kontrolovaný subjekt : Obec Mojzesovo  
-predmetom kontroly bola kontrola účtovania odpisov majetku, ku ktorému má ÚJ vlastnícke 
právo v priebehu r. 2012 a jeho evidencia, kontrola účtu 321 – dodávatelia ku dňu výkonu 
následnej finančnej kontroly podľa hlavnej knihy, kontrola evidencie záväzkov a ich úhrady 
v priebehu mesiaca 8/2012. 
OZ berie na vedomie „Protokol o výsledku následnej finančnej kontroly“.  Protokol o výsledku 
následnej finančnej kontroly tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa pod písmenom „F“. 
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-kontrolovaný subjekt: ZŠ Mojzesovo - Černík – právna subjektivita 
-predmetom kontroly : FAP a ich evidencia až po konečnú úhradu, kontrola inventarizácie 
majetku v súvislosti na súvahu, kontrola vedenia bank. účtov a ich zostatok k 31.12.2012, 
vedenie a inventarizácia pokladne, vnútroorganizačné smernice, rekonštrukcia účtu 357-
ost.zúčt.rozp.obce a VÚC.  
OZ berie na vedomie „Protokol o výsledku následnej finančnej kontroly“.  Protokol o výsledku 
následnej finančnej kontroly tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa pod písmenom „G“. 
 
6. Rôzne 
 
a)Informácia  o zadlženosti obce  - starosta informoval poslancov o finančných záväzkoch obce 
na faktúrach za rok 2012.  
Informáciu poslanci vzali na vedomie. 
 
b) Prejednanie platu starostu obce 
Zástupca starostu obce Ing. Slavomír Hačko oboznámil poslancov v zmysle zákona č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov, že na základe uznesenia č.70/2011 zo dňa 17.6.2011 bol plat starostu 
doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods.2 citovaného zákona so 
zvýšením o 10%, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za 
rok 2012 znamená podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona od 1.1.2013 sumu 1 754,-€ ( hrubá mzda).             
 
OZ na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov berie na vedomie, že na základe uznesenia 
č. 70/2011 zo dňa  17.6.2011 bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného 
zastupiteľstva podľa § 4 ods.2 citovaného zákona so zvýšením o 10%, čo po uplatnení 
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012 znamená – na základe § 3 
ods. 1 citovaného zákona od 1.1.2013 sumu 1754,-€ v hrubom. 
 
Následne na základe  § 5 ods. 2 citovaného zákona dal hlasovať, aby plat starostu s účinnosťou 
od 1.3.2013 bol v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 10% t.j. v sume 1 754,-€ v 
hrubom. 
Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
OZ  schvaľuje podľa § 5 ods. 2 citovaného zákon a s účinnosťou od 1.3.2013 plat starostu 
v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 10%, t.j. na sumu 1754,- € v hrubom. 
 
c/ Odpredaj pozemku 
Starosta predniesol poslancom žiadosť p. Martina Vašeka PhD., Mojzesovo 388 zo dňa 
15.3.2013 zaevidovanú pod č. 100/2013 v ktorej menovaný žiada odpredaj parcely registra „C“ 
číslo  405/16 s rozlohou 33 m2, k.ú. Mojzesovo, zapísanej na LV č. 1. Uvedená parcela tvorí 
prístupovú cestu k odkúpeným parcelám. 
OZ berie na vedomie žiadosť p. Martina Vašeka, PhD.  
Žiadosť o odpredaj parcely tvorí súčasť zápisnice pod písmenom „H“.   
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7.  Diskusia 
 
- p. Tatiana Martišová vyzvala poslancov na spoluprácu pri organizovaní výstavy veľkonočných 
prác 
- starosta – poďakovanie p. Vrtákovi , ktorý sa vzdal svojej mzdy  za 12/2012 a tým prispel na 
dopravné zrkadlo  
-  ďalej bola súčasťou b.č.6  
 
 
8.  Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie č. 188/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 
predseda: Tatiana Martišová 
členovia: Karol Vrták, Roman Lauro 
 

Uznesenie č. 189/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu Poľovníckemu združeniu Mojzesovo výške 500,- €. 
 

Uznesenie č. 190/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu Obecnému športovému klubu Mojzesovo vo výške 
7 500,-€.  

 
Uznesenie č. 191/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  dotáciu organizácii Slovenský orol vo výške 350,-€. 
 

 
Uznesenie č. 192/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu MO SZZ Mojzesovo vo výške 700,- €. 

 
 

Uznesenie č. 193/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie priebežné správy z výkonu kontrolnej činnosti v obci 
a ZŠ Mojzesovo - Černík. 

 
 

Uznesenie č. 194/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Správu z výkonu kontrolnej činnosti za rok 2012“. 
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Uznesenie č. 195/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov berie na vedomie, že 
na základe uznesenia č. 70/2011 zo dňa 17.6.2011 bol plat starostu doposiaľ stanovený 
rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so  zvýšením o 10 %, 
čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012 znamená – 
na základe § 3 ods.1 citovaného zákona – od 1.1.2013 sumu 1 754,- € ( hrubá mzda). 
 
 

Uznesenie č. 196/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 5 ods.2 citovaného zákona a s účinnosťou od 1.3.2013 
plat starostu v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 10%, t.j. na sumu 1 754,-€       
( hrubá mzda).  
 
 
 

Uznesenie č. 197/2013 
 

Obecné  zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o stave dlhu obce Mojzesovo. 
 
 

Uznesenie č. 198/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Martina Vašeka PhD. o zakúpenie pozemku 
p. č. 405/16 s rozlohou 33 m2.  
 
 
9. Záver 
 
 Záverom predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 
 
 
           Ing. Jozef Čunderlík 
                       starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia:  Ing. Slavomír Hačko 
 
  Ján Ostrožlík 
 
 
Zapisovateľka: Alexandra Smutná   
 
 


