
Z á p i s n i c a 
 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove 
dňa  11. septembra 2013 

 
 
 
Prítomní:            Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce 
 

                          Poslanci: Ing. Slavomír Hačko, Tatiana Martišová,  Ľuboš Slovák, Ľubomír 
Opát, Roman Lauro , Ján Ostrožlík, Štefan Hancko ml., 

 
Neprítomní:        Karol Vrták, Juraj Hoppan 
 
Ďalší prítomní:   Ing. Magdaléna Dojčanová, prednostka OÚ 
                             Magdaléna Melišová, hlavný kontrolór obce 
                             Alexandra Smutná, samostatný odborný referent obce 
 
Verejnosť:          Mgr. Stanislav Petráš, Ingrid Ostrožlíková 
 
 

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 Karol Vrták a Juraj Hoppan. 
 
Program:   
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Kontrola prijatých uznesení 
4. VZN 3/2013 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Mojzesovo  
5. VZN 4/2013 o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných z verejných 
     prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania obce Mojzesovo 
6. Schválenie Územného plánu obce Mojzesovo  
7. Plán práce hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2013  
8. Zhodnotenie čerpania rozpočtu za I. polrok 2013  
9. Schválenie predĺženia platnosti a navýšenia kontokorentného úveru 
10. Rôzne:    
     - predaj pozemku Jane Hruškovej  
     - predaj pozemku Marte Tvrdoňovej 
11. Diskusia  
12. Návrh na uznesenie 
13. Záver                                                                                      
 
Hlasovanie:   za- 7 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
 
 



Uznesenie č. 234/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu. 
 
 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Overovatelia zápisnice:   Ján Ostrožlík  
                                          Roman Lauro 
 
Návrhová komisia:         Tatiana Martišová – predseda  
                                         Ľuboš Slovák – člen 
                                         Ľubomír Opát  – člen  
 
Zapisovateľka:               Alexandra Smutná 
 
Hlasovanie:   za- 7 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
 
Uznesenie č. 235/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 
Predseda: Tatiana Martišová  
Členovia: Ľuboš Slovák, Ľubomír Opát 
 
 

3. Kontrola prijatých uznesení 
 
Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré z nich sú 
splnené a ktoré sú v štádiu plnenia.     
 
 

4. VZN 3/2013 o vyhlásení záväzných častí ÚPO Mojzesovo                
 
Starosta obce a poslanci OZ prehodnotili obsah návrhu  VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu obce Mojzesovo.  Návrh VZN bol dňa 1.7.2013 zverejnený na oznamovacej 
tabuli obce . Nakoľko k návrhu neboli žiadne pripomienky starosta dal hlasovať. 
 
Hlasovanie:   za- 7 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
 
 
Uznesenie č. 236/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 3/2013 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu 
obce Mojzesovo. VZN tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „A“.  
 
 
 
 
 



5. VZN 4/2013 o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných 
z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania obce Mojzesovo 

 
Starosta obce a poslanci OZ prehodnotili obsah návrhu  VZN o podmienkach prideľovania 
bytov a nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho 
bývania obce. Návrh VZN bol dňa 18.8.2013 zverejnený na oznamovacej tabuli obce. 
Nakoľko k návrhu neboli žiadne pripomienky starosta dal hlasovať.  
 
Hlasovanie:   za- 7 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
 
 
Uznesenie č. 237/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 4/2013 o podmienkach prideľovania bytov a nájmu 
bytov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania obce 
Mojzesovo. VZN tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „B“.  
 
 

6. Schválenie Územného plánu obce Mojzesovo 
 
Starosta s poslancami OZ prerokoval návrh územného plánu obce Mojzesovo. Pripomienky 
zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú v územnom 
pláne obce Mojzesovo akceptované.   
 
Hlasovanie: za – 7 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
 
Uznesenie č. 238/2013 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  návrh územného plánu obce a konštatuje, že: 
- pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú 
v územnom pláne obce akceptované, 
- schválený územný plán obce Mojzesovo sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti 
územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na 
vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny, 
akceptuje : 
-stanovisko Obvodného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie,  
č. ObU-NR-OVBP1-2013/00581 zo dňa 24.6.2013, 
schvaľuje: 
a/ Územný plán obce Mojzesovo, 
b/ VZN obce Mojzesovo č.3/2013 z 11.9.2013 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu 
obce Mojzesovo, 
ukladá obci:  
a/  obce sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne 

predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde 
k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec 
obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie, 



b/  pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný  plán obce 
Mojzesovo, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového 
územného plánu, 

c/  obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na 
zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami, 

d/  obec vyhotoví  o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou 
uznesenia o schválení doručí Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR, 

e/  obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN 
-vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým 
spôsobom 
-doručením dotknutým orgánom štátnej správy 

f/  uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade a na 
Obvodnom úrade v Nitre. 

 
Z: starosta obce 
K: raz ročne v obecnom zastupiteľstve 
 
 

7. Plán práce hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2013 
 
Hlavná kontrolórka obce p. Magdaléna Melišová prečítala poslancom OZ návrh plánu 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2013. 
 
Hlasovanie: za – 7 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
 
Uznesenie č. 239/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce hlavnej  kontrolórky obce na II. polrok 2013. 
Plán práce  tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „C“. 
 

8. Zhodnotenie čerpania rozpočtu za I. polrok 2013  
 
Hlavná kontrolórka  obce p. Magdaléna Melišová informovala poslancov o plnení rozpočtu za 
I. polrok 2013. 
 
Uznesenie č. 240/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zhodnotenie čerpania rozpočtu za I. polrok 2013. 
Správa o plnení rozpočtu tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „D“.  
 
 

9. Schválenie predĺženia platnosti a navýšenia municipálneho  úveru 
 

Starosta obce požiadal poslancov OZ o schválenie predĺženia platnosti a navýšenia 
municipálneho úveru – tzv. superlinka o 1 000,- € ( t.j. zo  17 300,- € na 18 300,- €) na dobu 1 
roka.  
 
 



 
Hlasovanie: za – 5 
  proti – 0 
  zdržal sa – 2 ( Tatiana Martišová, Štefan Hancko ml.) 
 
Uznesenie č. 241/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti a navýšenie municipálneho úveru  
-   superlinky o 1 000,- € na 18 300,-  € na dobu  1 roka. 
 
 

10. Rôzne 
 
a/ Predaj pozemku p.Jane Hruškovej, p.Milade Hlavačkovej, p.Márii Kajanovičovej – 
starosta predniesol na základe žiadosti p. Hruškovej, p. Hlavačkovej a p. Kajanovičovej zámer 
predaja pozemku , ktorý je vo vlastníctve obce Mojzesovo. Jedná sa o pozemok v k.ú. obce, 
p.č. 405/1 diel č. 20 s rozlohou 190 m2.   
 
Uznesenie č. 242/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zámer predaja pozemku p. Jane Hruškovej, p.Milade 
Hlavačkovej a p.Márii Kajanovičovej.   
 
b/ Predaj pozemku p. Marte Tvrdoňovej - starosta predniesol na základe žiadosti p. Marty 
Tvrdoňovej  zámer predaja pozemku , ktorý je vo vlastníctve obce Mojzesovo. Jedná sa 
o pozemok v k.ú. obce, p.č. 342/7 s rozlohou 34 m2.   
 
Uznesenie č. 243/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zámer predaja pozemku p. Marte Tvrdoňovej.  
 
c/ Riešenie situácie MŠ ( informácia k uzneseniu 218/2013)   
-starosta oboznámil poslancov o tom, že dňa 10.9.2013  sa konalo zasadnutie Rady školy 
z dôvodu riešenia umiestnenia materskej školy. Na zasadnutí boli prítomní: predsedníčka RŠ 
– Jana Zlatinská, Ing. Marián Vrták, Ľudmila Kozárová, Mgr. Viktória Teplanová, Mgr. Jana 
Jakabovičová, Martina Horváthová, Štefan Hancko, Tatiana Martišová, Ing. Ivan Hlavačka. 
Rada školy pri ZŠ Mojzesovo-Černík  nesúhlasí s umiestnením MŠ Mojzesovo do priestorov 
ZŠ Mojzesovo-Černík z dôvodu nezlúčiteľnosti výchovno-vzdelávacieho procesu materskej 
školy so školským vzdelávacím programom základnej školy. Našu obec zastupovala p. 
Tatiana Martišová a Štefan Hancko. Starosta skonštatoval, že bol sklamaný z toho, ako 
menovaní zastupovali záujmy obce. Na obecnom zastupiteľstve dňa 25.6.2013  súhlasili 
a hlasovali za presun MŠ do priestorov ZŠ Mojzesovo-Černík a na zasadnutí rady školy p. 
Martišová hlasovala proti a p. Hancko sa zdržal hlasovania.  Na záver k danej problematike 
skonštatoval, že platí uznesenie 218/2013.   
 
Uznesenie č. 244/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu k uzneseniu č. 218/2013 „Riešenie 
situácie MŠ“. 
  
d/ Odmeňovanie poslancov – v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. a s internou 
smernicou obce  „Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov odborných komisií obce 
Mojzesovo“  zo dňa 4.2.2011 predniesol  starosta   návrh zmeniť v uvedenej smernici § 2 
ods.1, písmeno „a“. Navrhol, aby na základe zodpovedného prístupu k plneniu si svojich 



povinností  poslanci dostali odmenu vo výške  30,- €  za každú účasť na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: za – 5 
  proti – 1 ( Štefan Hancko ml.) 
  zdržal sa – 1 ( Ján Ostrožlík) 
 
Uznesenie č. 245/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v internej smernici „Zásady odmeňovania poslancov 
OZ a členov odborných komisií obce Mojzesovo“ zo dňa 4.2.2013 v § 2, ods.1, písmeno „a“ 
v znení, že za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancom patrí odmena  
30,-€. 
 
e/  Príprava osláv 740. výročia prvej písomnej  zmienky o obci Mojzesovo – oslavy 740. 
výročia prvej písomnej zmienky o obci sa uskutočnia 29.9.2013 s nasledujúcim programom: 

- 11.00 hod   – Slávnostná svätá omša v rímsko-katolíckom kostole 
- 12.15 hod   – Zahájenie slávností pri buste Štefana Moyzesa 
- 12.45 hod   – Obed pre pozvaných hostí 
- 14.00-20.00 hod  – Kultúrny program 

   
Uznesenie č. 246/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o príprave osláv 740. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci Mojzesovo. 
 
 
 
Záverom predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ  u k o n č i l.  
 
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:45 hod.  
 
Zapísala: Alexandra Smutná  
 
 
 
 
........................................................                                   ........................................................ 
   Ing. Magdaléna Dojčanová                                                       Ing. Jozef Čunderlík 
   prednostka obecného úradu                                                            starosta obce  
 
 
 
                                                                                                     
Overovatelia:  Ján Ostrožlík                  ........................................................ 
 
 
                        Roman Lauro                   ........................................................ 
 
 
 

 


