
Z á p i s n i c a 
 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove 
dňa  25. júna 2013 

 
 
Prítomní:            Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce 
 

                          Poslanci: Ing. Slavomír Hačko, Tatiana Martišová, Karol Vrták, Juraj 
Hoppan, Ľuboš Slovák, Ľubomír Opát, Roman Lauro  

 
Neprítomní:        Ján Ostrožlík, Štefan Hancko 
 
Ďalší prítomní:   Ing. Magdaléna Dojčanová, prednostka OÚ 
                             Magdaléna Melišová, hlavný kontrolór 
                             Katarína Vaneková, účtovníčka obce 
 
Verejnosť:          Mária Ďúranová, kandidátka na pozíciu hlavnej kontrolórky obce 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Kontrola prijatých uznesení 
4. Voľba hlavného kontrolóra obce  
5. VZN 2/2013 – o financovaní originálnych kompetencií obce Mojzesovo na úseku školstva  
6. Prijatie mandátu poslanca Ľubomíra Opáta  
7. Polročná správa z výkonu kontroly  
8. Riešenie situácie MŠ  
9. Záverečný účet 
10. Stanovisko k záverečnému účtu  
11. Rôzne:    
     - Predaj pozemku Martinovi Vašekovi  
     - Predaj pozemku Lukášovi Kajanovičovi 
     -Zrušenie členstva Alexandre Porubskej a Vladimírovi Porubskému v komisii územného   

rozvoja stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného majetku 
12. Diskusia  
13. Záver                                                                                      
 

1. Otvorenie zasadnutia  
 
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 Ján Ostrožlík a Štefan Hancko. 
 
 
 
 
 
 



2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Slavomír Hačko 
                                         Juraj Hoppan 
 
Návrhová komisia:        Tatiana Martišová – predseda  
                                        Roman Lauro – člen 
                                        Karol Vrták – člen  
 
Zapisovateľka:              Katarína Vaneková 
 
Uznesenie č. 208/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 
Predseda: Tatiana Martišová  
Členovia: Karol Vrták, Roman Lauro  
 
Návrhy poslancov: Ing. Slavomír Hačko navrhol upraviť program tak, aby sa uskutočnilo 
prijatie mandátu poslanca Ľubomíra Opáta pred voľbou hlavného kontrolóra. Menovaný 
poslanec sa tak môže zúčastniť na hlasovaní.  
 
Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.  
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA  
 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Kontrola prijatých uznesení 
4. Prijatie mandátu poslanca Ľubomíra Opáta 
5. Voľba hlavného kontrolóra obce   
6. VZN 2/2013 – o financovaní originálnych kompetencií obce Mojzesovo na úseku školstva 
7. Polročná správa z výkonu kontroly  
8. Riešenie situácie MŠ  
9. Stanovisko k záverečnému účtu  
10. Záverečný účet 
11. Rôzne:    
     - Predaj pozemku Martinovi Vašekovi  
     - Predaj pozemku Lukášovi Kajanovičovi 
     -Zrušenie členstva Alexandre Porubskej a Vladimírovi Porubskému v komisii územného   

rozvoja stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného majetku 
12. Diskusia  
13. Návrh na uznesenie  
14. Záver           
 
               
 



 
3. Kontrola prijatých uznesení 

 
Uznesenia prijaté na mimoriadnom zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré 
z nich sú splnené a ktoré sú v štádiu plnenia.     
 

4. Prijatie mandátu poslanca Ľubomíra Opáta                
 
Pán Ľubomír Opát zložil sľub poslanca a prevzal si osvedčenie. Starosta obce v mene svojom ako 
aj v mene poslancov OZ menovanému pogratuloval k zvoleniu. 
 
Uznesenie č. 209/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vymenovanie Ľubomíra Opáta za nového poslanca, 
ktorý začne pracovať ako poslanec dňom 25.6.2013. 
 

5. Voľba hlavného kontrolóra  
 
Starosta obce skonštatoval, že po zasadnutí komisie v zložení predsedu Romana Laura a 
členov Tatiany Martišovej a Štefana Hancka  podmienky v zmysle zákona o obecnom 
zriadení splnili obidve kandidátky na pozíciu hlavnej kontrolórky obce.  
 
Uznesenie č. 210/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu, že: 

a) na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásili 2 kandidátky  
b) podmienku v zmysle zákona o obecnom zriadení splnili 2 kandidátky  

 
Starosta obce ďalej informoval prítomných, čo obnáša funkcia hlavného kontrolóra a vyzval 
kandidátky aby sa poslancom predstavili.  
Starosta obce dal hlasovať za kandidátku Magdalénu Melišovú.  
 
Hlasovanie: za – 3 (Slovák, Hoppan, Ing. Hačko) 
  proti – 3 (Martišová, Lauro, Opát) 
  zdržal sa – 1 (Vrták) 
 
Starosta obce dal hlasovať za kandidátku Máriu Ďúranovú.  
 
Hlasovanie: za – 3 (Martišová, Lauro, Opát) 
  proti – 3 (Slovák, Hoppan, Ing. Hačko) 
  zdržal sa – 1 (Vrták) 
 
Uznesenie č. 211/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v prvom kole nezvolilo žiadnu kandidátku.  
 
Starosta obce skonštatoval, že obidve kandidátky v prvom kole získali rovnaký počet hlasov 
a preto sa poslanci OZ dohodli na presných podmienkach voľby, kde stanovili, že žiadny 
z poslancov sa nesmie zdržať hlasovania. Starosta obce dal hlasovať, aby hlasovali všetci 
poslanci. 



 
Hlasovanie: za – 4 (Slovák, Hoppan, Ing. Hačko, Opát) 
  proti – 3 (Martišová, Lauro, Vrták) 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 212/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že voľbu hlavného kontrolóra budú opakovať v druhom 
kole priamou voľbou bez možnosti zdržať sa hlasovania.   
 
Starosta obce dal hlasovať za kandidátku Magdalénu Melišovú.  
 
Hlasovanie: za – 5 (Slovák, Hoppan, Ing. Hačko, Opát, Vrták) 
  proti – 2 (Martišová, Lauro,) 
  zdržal sa – 0  
 
Uznesenie č. 213/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v druhom kole zvolilo do funkcie hlavnej kontrolórky obce pani 
Magdalénu Melišovú.  
 
Uznesenie č. 214/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s dňom nástupu do práce a to 1.7.2013. 
 
Starosta obce dal hlasovať o výške platu hlavnej kontrolórky, ktorý vyplýva zo zákona vo 
výške 248 €.  
 
Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 215/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat hlavného kontrolóra v sume 248 €.  
 

6. VZN 2/2013 – o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 
a určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ 
pôsobiacich mimo územia obce Mojzesovo 

 
Starosta obce a poslanci OZ prebrali o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku 
školstva a určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich 
mimo územia obce 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. 
 
Hlasovanie: za – 7 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 



 
Uznesenie č. 216/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 2/2013 – o financovaní originálnych kompetencií obce 
na úseku školstva a určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ 
pôsobiacich mimo územia obce Mojzesovo. 
 

7. Polročná správa z výkonu kontroly 
 
Hlavná kontrolórka obce Magdaléna Melišová prečítala poslancom OZ polročnú správu 
z výkonu kontroly, ktorá bude prílohou tejto zápisnice. 
 
Uznesenie č. 217/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie polročnú správu z výkonu kontroly.  
 

8. Riešenie situácia MŠ  
 
Starosta pripomenul poslancom riešenie situácie materskej školy z posledného zasadnutia 
a oznámil, že Ing. Demin už nemá záujem o výmenu materskej školy za pôdu ani 
o podpísanie novej zmluvy. Starosta vyzval prítomných navrhnúť riešenia na umiestnenie 
materskej školy. Roman Lauro sa spýtal, či sa v obci nenachádza objekt v centre obce, kde by 
mohla byť materská škola.  Nakoľko sa v obci takéto miesto nenachádza starosta a ostatní 
poslanci skonštatovali, že jediným možným riešením bude presunúť materskú školu do 
priestorov Základnej školy Mojzesovo – Černík. Keď nikto s prítomných nemal iný návrh, 
starosta dal hlasovať o presunutí materskej školy do priestorov ZŠ Mojzesovo – Černík.   
 
Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 218/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun Materskej školy Mojzesovo do priestorov ZŠ 
Mojzesovo – Černík do 31.12.2014.  
 

9. Záverečný účet a 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
 

Poslancom OZ bol záverečný účte za rok 2012 zaslaný prostredníctvom elektronickej pošty 
pred zahájením obecného zastupiteľstva preto vyzvali kontrolórku prečítať iba stanovisko 
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.  
 
Uznesenie č. 219/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. 
 
 
Po prečítaní stanoviska hlavná kontrolórka odporučila schváliť záverečný účet obce za rok 
2012 bez výhrad. 
 



Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 220/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2012 bez výhrad. 
 
Uznesenie č. 221/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo podľa § 10, odst. 3 písm. a, b, c, zákona 583/2004 Z.z. berie na 
vedomie výsledok rozpočtového hospodárenia  obce za rok 2012 a to stratu – 78 325,01 €. 
 
Uznesenie č 222/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie akruálny výsledok hospodárenia t. j. rozdiel medzi 
triedou 6 – výnosy a triedou 5 – náklady stratu -48 447,71 €. 
 

11. Rôzne 
 

A) Predaj pozemku Martinovi Vašekovi – starosta predniesol zámer predaja pozemku 
parcela č. 405/16 Ing. Martinovi Vašekovi PhD., ktorý sa nachádza v katastrálnom 
území obce Mojzesovo s rozlohou 33 m2 zapísaný v LV č. 1. Poslanci navrhli 
odpredať pozemok za sumu 1 €. 

 
Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 223/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje priamy odpredaj pozemku parcela č. 405/16 v katastrálnom 
území obce Mojzesovo s rozlohou 33m2 zapísaný na LV č.1 Martinovi Vašekovi PhD. za 
kúpnu sumu 1 €. 
 

B) Predaj pozemku Lukášovi Kajanovičovi – starosta informoval o žiadosti Lukáša 
Kajanoviča na odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce 
Mojzesovo na parcelách E 344 a E 405/1 vo výmere 264 m2. 

 
Uznesenie č. 224/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odpredaj pozemku Lukášovi Kajanovičovi  
 

C) Starosta informoval poslancov o zrušení členstvo Alexandre Porubskej a Vladimírovi 
Porubskému  v komisií územného rozvoja stavebnej správy, životného prostredia 
a ochrany verejného majetku. Starosta obce navrhol za člena do komisie športu, 
kultúry, vzdelávania a mládeže p. Ľubomíra Opáta a tiež aj do komisie územného 
rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného majetku. Do 
finančnej komisii p. Máriu Ďúranovú. Starosta dal hlasovať.  

 



Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 225/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zrušenie členstva Alexandre Porubskej a Vladimírovi 
Porubskému v komisii územného rozvoja stavebnej správy, životného prostredia a ochrany 
verejného majetku 
 
Uznesenie č. 226/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena komisie športu, kultúry, vzdelanosti a mládeže p. 
Ľubomíra Opáta.  
 
Uznesenie č. 227/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena komisie územného rozvoja, stavebnej správy, 
životného prostredia a ochrany verejného majetku p. Ľubomíra Opáta 
 
Uznesenie č. 228/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena finančnej komisie p. Máriu Ďúranovú.  
 

12. Diskusia  
 

- Zástupca Ing. Hačko navrhol udeliť hlavnej kontrolórke pani Melišovej mimoriadnu 
odmenu za jej predchádzajúce velebné obdobie. Navrhol odmenu v sume 100 €. 
Starosta obce dal hlasovať. 

 
Hlasovanie: za – 3 (Hačko, Hoppan, Opát) 
  proti – 2 (Slovák, Lauro) 
  zdržal sa – 1 (Martišová) 
 
Uznesenie č. 229/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje mimoriadnu odmenu hlavnej kontrolórke Magdaléne 
Melišovej za posledné 6 ročné pracovné obdobie. 
 

- Starosta informoval poslancov OZ o zlom stave telocvične v ZŠ Mojzesovo – Černík 
a navrhol schváliť finančné prostriedky na výmenu okien vo výške 1500 €. 

 
 

Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
 
 
 



Uznesenie č. 230/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky ZŠ Mojzesovo – Černík na výmenu 
okien telocvične vo výške 1500 €. 
 

- Starosta informoval poslancov OZ, že kosačka ktorá sa používala na kosenie ihriska je 
pokazená a navrhol udeliť dotáciu OŠK Mojzesovo vo výške 700 € na zakúpenie 
novej kosačky, ktorá by sa používala nielen na kosenie ihriska ale, ktorú by využívala 
aj ZŠ Mojzesovo – Černík a obec Mojzesovo. Poslanec Ľuboš Slovák navrhol 
poskytnúť OŠK Mojzesovo dotáciu vo výške 1000 €. Starosta obce dal hlasovať za 
dotáciu vo výške 1000 €  

 
Hlasovanie: za – 2 (Slovák, Hoppan) 
  proti – 4 (Lauro, Martišová, Hačko, Opát) 
  zdržal sa – 0 

 
Starosta obce dal hlasovať za dotáciu vo výške 700 €. 
 

Hlasovanie: za – 4 (Lauro, Martišová, Hačko, Opát) 
  proti – 1 (Slovák) 
  zdržal sa – 1(Hoppan) 

 
Uznesenie č. 231/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu OŠK Mojzesovo na zakúpenie novej kosačky sumu 
700 €. 
 

- Roman Lauro navrhol vyzvať pána Jakaboviča na úpravu drevín (konárov stromu) 
a viniča zasahujúcich na chodník obce, ktoré môžu ohroziť občanov.  

 
- Starosta oboznámil poslancov o stavbe prístrešku na dome smútku. Starosta dal 

hlasovať. 
 

Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 232/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stavbu prístrešku pred domom smútku.  
 

- Starosta obce informoval prítomných, že obec oslavuje tento rok 740. výročie prvej 
písomnej zmienky o obci Mojzesovo. Navrhol zorganizovať oslavy k uvedenému 
výročiu a disponovať s finančnou čiastkou 2000 €. Dal hlasovať.  

 
 
 

Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 



 
 

Uznesenie č. 233/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje k príprave osláv 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
Mojzesovo finančnú čiastku 2000 €. 

 
13. Záver 

 
 
Záverom predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ  u k o n č i l.  
 
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22:00 hod.  
 
Zapísala: Katarína Vaneková  
 
 
 
 
........................................................                                   ........................................................ 
   Ing. Magdaléna Dojčanová                                                       Ing. Jozef Čunderlík 
   prednostka obecného úradu                                                            starosta obce  
 
 
 
                                                                                                     
Overovatelia:  Ing. Slavomír Hačko      ........................................................ 
 
 
                        Juraj Hoppan                   ........................................................ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
                                         
 
 
               


