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Z á p i s n i c a 
 

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove  
 dňa  29.apríla 2013 

 
 
1. Otvorenie 
 
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík.  Privítal prítomných  
poslancov a občanov a  po nahliadnutí do prezenčnej listiny skonštatoval, že zasadnutie OZ je 
uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa Tatiana Martišová a Juraj Hoppan. 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 – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Program rokovania bol schválený jednomyseľne. 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 
Za overovateľov zápisnice predsedujúci určil Štefana Hancka a Jána Ostrožlíka. 
Do návrhovej komisie  navrhol: 
Predseda – Roman Lauro   
Členovia – Ľuboš Slovák, Karol Vrták   
 
 Hlasovanie: za –6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená v navrhovanom zložení. 
Za zapisovateľku predsedajúci určil Katarínu Vanekovú. 
 
 
3.  Kontrola prijatých uznesení 
 
Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré z nich sú 
splnené a ktoré sú v štádiu plnenia.                    
            
 
 
4.  VZN 1/2013 – o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v obci 
Mojzesovo     
 
Starosta obce a poslanci OZ prebrali VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období 
krízovej situácie v obci Mojzesovo na pracovnej porade a občanom oznámil, že VZN je 
vyvesené na internetovej stránke obce Mojzesovo. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne 
pripomienky starosta obce dal hlasovať. 
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Hlasovanie:  schvaľuje          za – 6 
                                               proti – 0 
                                               zdržal sa – 0  
                  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období 
krízovej situácie v obci Mojzesovo a VZN tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod 
písmenom „A“. 
 
 
5. Návrh na odkúpenie MŠ formou výmeny za ornú pôdu 
 
Starosta obce informoval prítomných koľko pozemkov obec vlastní a aký príjem má obec z ich 
prenájmu od Družstva Dvory nad Žitavou a Agrovinolu Vinodol. Ďalej informoval občanov 
o bonite pôdy na území obce a porovnal s hodnotou budovy MŠ na základe znaleckého posudku. 
Na základe týchto informácií vyzval starosta prítomných aby sa vyjadrili k výmene budovy MŠ 
za ornú pôdu a súčasne vyzval predsedu finančnej komisie p. Hancka o vypracovanie analýzy 
výhodnosti výmeny. Riaditeľka MŠ Jarmila Komáromyová navrhovala dojednať prijateľnejšie 
podmienky na výmenu budovy MŠ za ornú pôdu. Pán Ing. Demin tento návrh zamietol 
a vyhlásil, že zámena za ornú pôdu je vylúčená a budova už nie je predajná. Navrhol obci 
uzatvoriť zmluvu o nájme na desať rokov. Starosta a poslanci OZ navrhli aby sa do zmluvy 
o nájme zapracovalo udelenie sankcie pre obe strany v prípade nedodržania zmluvy. Pán Lauro 
navrhol sankcie vo výške 30 000 €. Pán Ing. Demin tento návrh zamietol, pretože desať rokov je 
veľmi dlhá doba a nevieme čo sa počas nej môže udiať a nechce pripraviť o peniaze obec a ani 
seba v prípade vypovedania zmluvy. V prípade nezapracovania sankcii do zmluvy starosta 
a poslanci OZ nemajú žiadnu istotu, že škôlka zostane v budove celých desať rokov. Ďalej 
poslanci OZ teda navrhli uzatvoriť zmluvu s trojročnou výpovednou lehotou, ale na to p. Demin 
reagoval aby sa ponechala platnosť starej zmluvy s tým, že sa vypracuje dodatok o poukazovaní 
nájomného vo výške 270 € na účet p. Demina. Starosta obce ukončil diskusiu a vyhlásil, že 
obecné zastupiteľstvo zasadne dňa 11.6.2013 a dohodnú sa o prijatí najvhodnejšieho riešenia.    
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrhy: 
1. ponechať platnosť starej zmluvy a posielať 270 € na účet p. Demina 
2. presťahovať MŠ do ZŠ Mojzesovo – Černík 
3. uzatvoriť zmluvu na 10 rokov + 3 výpovednej lehoty po porade s právničkou (starosta obce 
a Roman Lauro) 
 
 
6. Rôzne 
 
A) Upozornenie prokurátora  - starosta obce prečítal upozornenie prokurátora podľa § 28 
odsek 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkalo 
postupu obce pri vydávaní VZN v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení neskorších predpisov. Starosta konštatoval, že obec odstránila porušenie 
zákonnosti a vydala VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 
v obci Mojzesovo.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora – Postup obce pri vydaní VZN 
o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 
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B) Zánik mandátu poslanca Ing. Michala Jašša PhD. – Ing. Slavomír Hačko po zasadnutí 
mandátnej komisie a po oboznámení sa s prezenčnými listinami zo zasadnutí OZ za obdobie od 
27.1.2012 di 5.2.2013 skonštatoval, že mandát poslanec Ing. Michala Jašša PhD. zanikol zo 
zákona dňom 29.4.2013 podľa § 25 ods. 2 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, nakoľko sa menovaný poslanec počas jedného roka ani raz 
nezúčastnil na zasadnutiach OZ. Nasledujúca kandidátka na poslanca OZ s najvyšším počtom 
hlasom bola p. Slávka Chovancová, ktorá sa odmietla stať členkou OZ a preto ďalším 
nasledujúcim kandidátom je p. Ľubomír Opát, ktorý slávnostne prijme mandát poslanca na 
najbližšom zasadaní OZ. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu od mandátnej komisie. Mandátna zápisnica 
tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „B“. 
 
C) Voľba hlavného kontrolóra – starosta obce oznámil prítomným, že voľba hlavného 
kontrolóra, ktorá bola zverejnená na internetovej stránke obce bola v rozpore so zákonom č. 
369/1990 o obecnom zriadení, z toho dôvodu sa ruší a vyhlasuje sa nová voľba hlavného 
kontrolóra. Starosta obce dal hlasovať o dni konania volieb na 11. júna 2013. 

 
Hlasovanie:  schvaľuje          za – 6 
                                               proti – 0 
                                               zdržal sa – 0  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje deň voľby hlavného kontrolóra na 11. Júna 2013. 
 
Starosta obce ďalej určil komisiu poslancov, ktorí preveria či prihlásení kandidáti spĺňajú 
podmienky na funkciu hlavného kontrolóra a to v nasledujúcom zložení: 
 
 
Predseda komisie: Ing. Slavomír Hačko 
Členovia komisie:  Karol Vrták 
                                Roman Lauro 
                                Štefan Hancko 
                                Ján Ostrožlík 
 
Starosta obce dal hlasovať. 
 
Hlasovanie:  schvaľuje          za – 6 
                                               proti – 0 
                                               zdržal sa – 0  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu poslancov, ktorí preveria či prihlásení kandidáti 
spĺňajú podmienky na funkciu hlavného kontrolóra v uvedenom zložení. 
 
Nakoniec dal starosta obce hlasovať o spôsobe voľby hlavného kontrolóra, ktorá môže byť tajná 
alebo verejná.  
 
Hlasovanie – verejný spôsob hlasovania schvaľuje          za – 4 
                                                                                          proti – 0 
                                                                                          zdržal sa – 2 (Lauro, Hancko) 
  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob voľby hlavného kontrolóra ako verejné hlasovanie.  
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7. Diskusia  
 
Diskusia prebehla v bode č. 5 - Návrh na odkúpenie MŠ formou výmeny za ornú pôdu. 
 
 
8. Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 199/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 
 
predseda: Roman Lauro  
 
členovia: Ľuboš Slovák 
                Karol Vrták 

Uznesenie č. 200/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období 
krízovej situácie v obci Mojzesovo.  
 

Uznesenie č. 201/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrhy: 
1. ponechať platnosť starej zmluvy a posielať 270 € na účet p. Demina 
2. presťahovať MŠ do ZŠ Mojzesovo – Černík 
3. uzatvoriť zmluvu na 10 rokov + 3 výpovednej lehoty po porade s právničkou 

 
Uznesenie č. 202/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora – Postup obce pri vydávaní 
VZN o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 
 
 

Uznesenie č. 203/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu od mandátnej komisie v znení: Mandátna 
komisia – po oboznámení sa s prezenčnými listinami zo zasadnutí obecného zastupiteľstva za 
obdobie od 27.1.2012 do 5.2.2013– konštatuje, že mandát poslanca Ing. Michala Jašša PhD. 
zanikol zo zákona dňom 29.4.2013 podľa § 25 ods. 2 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p., nakoľko sa menovaný poslanec počas jedného roka ani raz nezúčastnil na 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 

 
 

Uznesenie č. 204/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje deň voľby hlavného kontrolóra na 11. júna 2013. 
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Uznesenie č. 205/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu poslancov, ktorí preveria či prihlásení kandidáti 
spĺňajú podmienky funkciu HK v nasledujúcom zložení:  
 
Predseda komisie: Ing. Slavomír Hačko 
Členovia komisie:  Karol Vrták 
                                Roman Lauro 
                                Štefan Hancko 
                                Ján Ostrožlík 
 

Uznesenie č. 206/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob voľby hlavného kontrolóra verejné hlasovanie. 
  
 
9. Záver 
 
Záverom predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ  u k o n č i l.  
 
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 hod.  
 
Zapísala: Katarína Vaneková  
 
 
 
 
........................................................                                   ........................................................ 
   Ing. Magdaléna Dojčanová                                                       Ing. Jozef Čunderlík 
   prednostka obecného úradu                                                            starosta obce  

 
 
 

                                                                                                     
Overovatelia:  Ján Ostrožlík      ........................................................ 
 
 
                        Štefan Hancko    ........................................................ 
 
 
 
 


