
Z á p i s n i c a 
 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove 
dňa  10. decembra  2013 

 
 
Prítomní:            Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce 
 

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

 
Neprítomní:        Ing. Magdaléna Dojčanová – prednostka OU  
 
Ďalší prítomní:   Magdaléna Melišová, hlavný kontrolór 
                             Katarína Vaneková, účtovníčka obce 
 
Verejnosť:          - 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Kontrola prijatých uznesení 
4. Rozpočtové opatrenie 1/2013 
5. Návrh rozpočtu na roky 2014 - 1016 
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu  
7. Správy hlavnej kontrolórky  
8. Schválenie prijatia úveru na presťahovanie MŠ do ZŠ a vybudovanie chodníka  
9. Schválenie zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu  
10.Úprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 
12. Rôzne: 

- Riešenie sťažnosti – čierna skládka  
- Informácia o možnosti vkladu majetku do vodárenskej infraštruktúry 
- Informácia o zrušení funkcie prednostu OU a zmena organizačného poriadku čl. 8 
- Predaj pozemkov : Kajanovič Lukáš 

                               Tvrdoňová Marta  
                               Hrušková Jana, Kajanovičová Mária, Hlavačková Milada                               
                               Vašek Martin  

- Schválenie ceny  
- Schválenie kúpnopredajnej zmluvy  
- Navýšenie poplatku za miestny rozhlas     

13. Diskusia  
14. Návrh na uznesenie  
15. Záver                                                                                        
 
 
 
 



1. Otvorenie zasadnutia  
 
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. 
 
 
 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Overovatelia zápisnice: Karol Vrták  
                                         Štefan Hancko 
 
Návrhová komisia:       Tatiana Martišová – predseda  
                                        Roman Lauro – člen 
                                        Ľubomír Opát – člen  
 
Zapisovateľka:              Katarína Vaneková 
 
Hlasovanie: za – 9  
  proti – 0  
  zdržal sa – 0 
 
 
Uznesenie č. 247/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 
Predseda: Tatiana Martišová  
Členovia: Karol Vrták, Štefan Hancko       
 
 

3. Kontrola prijatých uznesení 
 
Uznesenia prijaté na 13. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré z nich sú 
splnené a ktoré sú v štádiu plnenia.     
 
 

4. Rozpočtové opatrenie 1/2013                
 
Poslancom OZ bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 1/2013, ktoré účtovníčka obce Katarína 
Vaneková zdôvodnila. Nikto z prítomných nemal žiadne námietky a starosta dal hlasovať.   
 
Hlasovanie: za – 9  
  proti – 0  
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 209/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2013.  
 
Rozpočtové opatrenie č.1/2013 tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „A“. 
 



5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016  
 
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce Magdalénu Melišovú aby predniesla stanovisko k 
návrhu rozpočtu. Hlavná kontrolórka prečítala stanovisko a odporučila rozpočet schváliť.  
 
 
Uznesenie č. 249/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 
rozpočtu na roky 2014 – 2016. 
 
Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „B“. 
 

6. Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016  
 
Návrh rozpočtu obce Mojzesovo na roky 2014 – 2016 bol zaslaný poslancom OZ prostredníctvom 
elektronickej pošty a taktiež bol prejednaný na pracovnej porade. Návrh rozpočtu obce Mojzesovo 
na roky 2014 - 2016 spracovala účtovníčka obce Katarína Vaneková. Hlavná kontrolórka 
odporučila rozpočet schváliť. Starosta dal hlasovať.  
Hlasovanie: za – 7  
  proti – 0  
  zdržal sa – 2 (Hancko, Ostrožlík) 
 
 
Uznesenie č. 250/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na roky 2014 -2016.  
 
Rozpočet tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „C“. 
 

7. Správa z výkonu následnej finančnej kontroly  
 
Na základe podnetu poslancov Jána Ostrožlíka a Štefana Hancka hlavná kontrolórka 
spracovala aj úverovú zaťaženosť obce, ktorá je súčasťou správy z výkonu kontroly. Starosta 
obce vyzval hlavnú kontrolórku o prečítanie správy. Hlavná kontrolórka správu prečítala 
a informovala o úverovej zaťaženosti obce. 
 
Uznesenie č. 251/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie priebežnú správu z výkonu následnej finančnej 
kontroly.  
 
Správa hlavnej kontrolórky tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „D“. 
 

8. Schválenie prijatia úveru na presťahovanie MŠ do ZŠ a vybudovanie chodníka  
 
Na základe projektovej dokumentácie starosta obce informoval o predpokladaných nákladoch 
na presťahovanie materskej školy do základnej školy,  na vybudovanie chodníka a na detské 
ihrisko. Starosta obce navrhol prijať úver vo výške 55 000 €. Starosta dal hlasovať.  
 
 
 



Hlasovanie: za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 1 (Hancko) 
 
Uznesenie č. 252/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru na presťahovanie MŠ do ZŠ a vybudovanie 
chodníka od obecného úradu po kostol a detského ihriska vo výške 55 000 €.   
 
 

9. Schválenie zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu 
 

Starosta navrhol schváliť zmluvu č. 40/06/44716/13 o prevádzkovaní vodohospodárskeho 
majetku obce Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. na dobu neurčitú za 
podmienok určených v zmluve. Starosta dal hlasovať.  
 
Hlasovanie: za – 9 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 253/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu č. 40/06/44716/13 o prevádzkovaní 
vodohospodárskeho majetku obce Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. na 
dobu neurčitú za podmienok určených v zmluve. 
 
Zmluva č. 40/06/44716/13 tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „E“. 
 
 

10. Úprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady  

 
Starosta informoval poslancov o zmenách vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nikto z prítomných nemal ďalšie 
pripomienky. Starosta dal hlasovať 
 
Hlasovanie: za – 9 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 254/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Dodatok č. 1/2013 tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „F“. 
 
 
 
 
 



11.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 
 
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku prečítať plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014. 
Hlavná kontrolórka prečítala plán práce a poslanec Štefan Hancko požiadal o doplnenie plánu 
o vypracovanie úverovej zaťaženosti obce roku 2010. Starosta dal hlasovať. 
 
Hlasovanie: za – 9 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
 
Uznesenie č. 255/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti a I. polrok 2014. 
 
Plán kontrolnej činnosti tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „G“. 
 
 

12. . Rôzne 
 

A) Riešenie sťažnosti – čierna skládka – starosta prečítal sťažnosť občanov Slanislava 
Čongrádyho a jeho manželky Dany Čongrádyovej. Starosta informoval o odstránení 
čiernej skládky. Poslanci považujú sťažnosť za vybavenú.  

 
Uznesenie č. 256/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyriešenie sťažnosti na čiernu skládku.  
 

B) Informácia o možnosti vkladu majetku do vodárenskej infraštruktúry – starosta 
informoval o možnosti vkladu majetku do vodárenskej infraštruktúry.  
 

Uznesenie č. 257/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie možnosť vkladu majetku do vodárenskej 
infraštruktúry.  
 

C) Informácia o zrušení funkcie prednostu OU a zmena organizačného poriadku    
čl. 8 – starosta informoval o zmene v organizačnom poriadku čl. 8 a 10. 
 

Uznesenie č. 258/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu organizačného poriadku čl. 8 a 10.  
 

D) Predaj pozemkov: 
- Jane Hruškovej, Milade Hlavačkovej a Márie Kajanovičovej – starosta navrhol 

odpredaj pozemku za sumu 1 € a navrhol schváliť kúpnu zmluvu  uzatvorenú medzi 
obcou Mojzesovo a Janou Hruškovou, Miladou Hlavačkovou a Máriou 
Kajanovičovou. Dal hlasovať. 

 
 
 



Hlasovanie: za – 9 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 

 
 Uznesenie č. 259/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku vedený u správy katastra Nové Zámky na 
LV č. 1 v katastrálnom území obce Mojzesovo zameraná geometrickým plánom č. 89/2009, 
overený správou katastra Nové Zámky 26.10.2009 pod č. 1192/2009. Novovytvorená parcela 
registra E č. 405/1 ostatné plochy, diel 20 o výmere 190 m2 kupujúcim Jane Hruškovej, 
Milade Hlavačkovej, Márie Kajanovičovej za kúpnu cenu 1 €.  
 
 
 
Uznesenie č. 260/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi obcou Mojzesovo a Janou 
Hruškovou, Miladou Hlavačkovou a Máriou Kajanovičovou na predaj nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v Obci Mojzesovo v katastrálnom území obce Mojzesovo vedenej v KN 
u správy katastra Nové Zámky na LV č. 1 pozemok parcely registra E č. 405/1 ostatné plochy 
o výmere 190 m2 v celosti, na základe LV č. 1. 
 

- Ďalej starosta obce navrhol schváliť kúpnu zmluvu  uzatvorenú medzi obcou 
Mojzesovo a Ing. Martinom Vašekom, PhD. na predaj nehnuteľnosti. Dal hlasovať.  

 
Hlasovanie: za – 9 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 261/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi obcou Mojzesovo a Ing. 
Martinom Vašekom, PhD. na predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Obci Mojzesovo 
v katastrálnom území obce Mojzesovo vedenej v KN u správy katastra Nové Zámky na LV č. 
1 pozemok parcely registra C č. 405/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2 v celosti, 
na základe LV č. 1. 
 

E) Schválenie zostavovania a predkladania rozpočtu obce bez programovej 
štruktúry-  starosta informoval, že obce do 2000 obyvateľov nemusia zostavovať 
a predkladať rozpočet obce s programovou štruktúrou. Dal hlasovať. 

 
Hlasovanie: za – 9 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 262/2013 
  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej 
štruktúry.  
 



F) Žiadosť o odpredaj pozemku Nine Hlavačkovej – starosta informoval poslancov 
o žiadosti Niny Hlavačkovej o odpredaj pozemku parcela č. 405/1 o výmere 172 m2. 

 
Uznesenie č. 263/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o odpredaj pozemku Nine Hlavačkovej.  
 

G) Schválenie odmien – starosta navrhol schváliť poslancom odmenu za účasť na 
každom zasadnutí OZ a prácu v OZ vo výške 20 €. Dal hlasovať. 

 
 
Hlasovanie: za – 5 
  proti – 4 (Hancko, Hačko, Vrták, Lauro) 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 264/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu za prácu poslancov vo výške 20 € za účasť na 
každom zasadnutí OZ a prácu v OZ.  
 

- starosta navrhol schváliť odmenu Tatiane Martišovej za prácu v kultúrnej komisii. 
Zástupca starostu Ing. Slavomír Hačko navrhol výšku odmeny na 200 €.  

 
Hlasovanie: za – 9 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 265/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu za prácu v kultúrnej komisii vo výške 200 € Tatiane 
Martišovej.  
 

- starosta ďalej navrhol odmenu hlavnej kontrolórke Magdaléne Melišovej za aktívne 
pôsobenie na obecnom úrade vo výške 200 €. Starosta dal hlasovať. 

 
Uznesenie č. 266/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke Magdaléne Melišovej vo výške 
200 €.  
 
Hlasovanie: za – 7 
  proti – 0 
  zdržal sa – 2 (Hancko, Lauro) 
 

 
13. Diskusia 

 
V diskusii sa OZ zaoberalo pripomienkami Ing. Magdalény Dojčanovej, ktorá doručila 
prostredníctvom e – mailu poslancom OZ pripomienky k správe z kontrolnej činnosti, ktoré sa 
v značnej časti netýkali danej problematiky. Starosta napriek tomu reagoval na všetky 
uvedené pripomienky.   



 
14.  Záver  

 
 
Záverom predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ  u k o n č i l.  
 
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:30 hod.  
 
Zapísala: Katarína Vaneková  
 
 
 
........................................................                                   ........................................................ 
   Ing. Magdaléna Dojčanová                                                       Ing. Jozef Čunderlík 
   prednostka obecného úradu                                                            starosta obce  
 
 
 
                                                                                                     
Overovatelia:  Karol Vrták                      ........................................................ 
 
 
                        Štefan Hancko                   ........................................................ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
                                         
 
 
               
 


