
Z á p i s n i c a 
 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove 
dňa  25.marca 2014 

 
 
 
Prítomní:            Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce 
 

                          Poslanci: Ing. Slavomír Hačko, Tatiana Martišová,   Ján Ostrožlík,   
Karol Vrták, Juraj Hoppan 

 
Neprítomní:        Roman Lauro, Ľubomír Opát, Ľuboš Slovák, Štefan Hancko ml. 
 
Ďalší prítomní:   Magdaléna Melišová, hlavný kontrolór obce 
                             Alexandra Smutná, samostatný odborný referent obce 
 
 
 
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 Roman Lauro, Ľubomír Opát, Ľuboš Slovák, Štefan 
Hancko ml. . 
  
Program:   
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Kontrola prijatých uznesení 
4. Schválenie dotácií miestnym organizáciám  
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 
6. Schválenie zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry-  
     preschválenie 
7. Ročná správa za rok 2013 z kontrolnej činnosti a úverové zaťaženie obce 
8. Rôzne 
     - predaj pozemku Marte Tvrdoňovej  
     - predaj pozemku Lukášovi Kajanovičovi 
     - schválenie platu  starostovi obce 
     - schválenie „Smernice pre verejné obstarávanie obce Mojzesovo“    
9.   Diskusia  
10. Záver 
 
Hlasovanie:   za- 5 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
 
 
Uznesenie č. 267/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu. 
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2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Overovatelia zápisnice:   Juraj Hoppan, Ing.Slavomír Hačko 
                                           
Návrhová komisia:         Tatiana Martišová – predseda  
                                         Karol Vrták – člen 
                                         Ján Ostrožlík  – člen  
 
Zapisovateľka:               Alexandra Smutná 
 
Hlasovanie:   za- 5 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
 
Uznesenie č. 268/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 
Predseda: Tatiana Martišová  
Členovia: Karol Vrták, Ján Ostrožlík 
 
 
3. Kontrola prijatých uznesení 
 
Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré z nich sú 
splnené a ktoré sú v štádiu plnenia.     
 
 
4. Schválenie dotácií miestnym organizáciám                 
 
Starosta obce informoval poslancov o predložení žiadostí  od miestnych organizácií o poskytnutie 
dotácie z rozpočtu obce na  rok 2014 nasledovne: 
 
Miestna organizácia SZZ  požiadala o 1 000,- €. Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať:   
 
Hlasovanie:   za- 5 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
 
 
Uznesenie č. 269/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na rok 2014 dotáciu z rozpočtu obce vo výške  1 000,-€ pre 
MO SZZ. Žiadosť o dotáciu tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „A“.  
 
OŠK Mojzesovo požiadal o 8 430,- €. Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať: 
 
Hlasovanie:   za- 5 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
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Uznesenie č. 270/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na rok 2014 dotáciu z rozpočtu obce vo výške  8 430,-€ pre 
OŠK Mojzesovo . Žiadosť o dotáciu tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom 
„B“.  
 
Folklórny súbor „Klnka“ požiadal o príspevok 800,- €. Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať: 
 
Hlasovanie:   za- 5 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
 
Uznesenie č. 271/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na rok 2014 príspevok na činnosť  detského folklórneho 
súboru „Klnka“ 800,- € na základe predložených dokladov . Žiadosť o príspevok tvorí súčasť 
tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „C“.  
 
MO Slovenský orol požiadala o 350,-€. Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať: 
 
Hlasovanie:   za- 5 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
 
Uznesenie č. 272/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na rok 2014 dotáciu z rozpočtu obce vo výške  350,-€ pre 
MO Slovenský orol . Žiadosť o dotáciu tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod 
písmenom „D“.  
 
Poľovnícke združenie Mojzesovo požiadalo o 800,- €. Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať: 
   
Hlasovanie:   za- 5 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
 
Uznesenie č. 273/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na rok 2014 dotáciu z rozpočtu obce vo výške  800,-€ pre 
Poľovnícke združenie Mojzesovo . Žiadosť o dotáciu tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa 
pod písmenom „E“.  
 
 
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 
 
Pani Magdaléna Melišová – kontrolórka obce oboznámila poslancov s   rozpočtovým opatrením  
č. 1/2014 a rozpočtovým opatrením ZŠ .  
 
Hlasovanie:   za- 5 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
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Uznesenie č. 274/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2014 . Rozpočtové opatrenie 
č.1/2014 tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „F“.  
 
6. Schválenie zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry - 

preschválenie  
 
Starosta informoval poslancov OZ , že obce do 2000 obyvateľov nemusia zostavovať a 
predkladať rozpočet obce s programovou štruktúrou.  
 
Hlasovanie:   za- 5 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
 
Uznesenie č. 275/2014  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej 
štruktúry. 
 
7. Ročná správa za rok 2013 z kontrolnej činnosti a úverové zaťaženie obce 
 
V zmysle zákona č. 369/1990Zb. v znení neskorších predpisov § 18, písm „f“., bod 1e kontrolórka 
obce p. Magdaléna Melišová oboznámila poslancov so „Správou o kontrolnej činnosti za rok 
2013“ . Ďalej informovala poslancov o úverovej zaťaženosti obce. 
 
Uznesenie č. 276/2014  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Ročnú správu za rok 2013 z kontrolnej činnosti“ 
 a informáciu o úverovom zaťažení obce. „Ročná správa za rok 2013 z kontrolnej činnosti“ 
tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „G“. 
 
8. Rôzne 
 

a)  odpredaj pozemku p. Marte Tvrdoňovej – starosta informoval poslancov, že na základe 
vlastníckeho podielu nehnuteľnosti v k.ú. Mojzesovo  nie je možné p. Tvrdoňovej uvedený 
pozemok odpredať. O uvedenej skutočnosti bola informovaná aj p. Tvrdoňová. 

 
Uznesenie č. 277/2014  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o odpredaji pozemku p. Marte 
Tvrdoňovej. 
 

b) odpredaj pozemku p. Lukášovi Kajanovičovi – starosta na základe žiadosti a zámeru 
dal hlasovať o odpredaj pozemku za 1,-€. 

 
Hlasovanie:   za- 5 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
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Uznesenie č. 278/2014  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje priamy odpredaj pozemku parc. registra „E“ číslo 405/17 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m2, ktorá bola odčlenená od pôvodného pozemku 
p.č. 405/1 a parc.č. 344 podľa GP č. 24/2013, úradne overeným  Správou katastra Nové  
Zámky, dňa 17.7.2013 pod č. 408/2013, ktoré sú vedené na LV č. 1 a LV č. 1000 
v katastrálnom území obce Mojzesovo Lukášovi Kajanovičovi za kúpnu sumu 1,-€.  
 
 

c) schválenie platu starostovi 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 
196/2013 zo dňa 19.3.2013 bol plat starostu obce 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 2013 znamená – 
na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – od 1.1.2014 sumu 1 795,-€ ( hrubá mzda).    

 
Uznesenie č. 279/2014  
 
Obecné zastupiteľstvo v zmysle 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 196/2013 zo dňa 19.3.2013 bol plat starostu obce 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 2013 znamená – na 
základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – od 1.1.2014 sumu 1 795,-€ ( hrubá mzda).    
 
Hlasovanie:   za- 5 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0   
 
Uznesenie č. 280/2014  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od  
1.3.2014 plat starostu v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 10 %, t.j. na sumu 
1 795,-€ (hrubá mzda). 
 

d) Smernica pre verejné obstarávanie – v súvislosti s prijatím zákona č. 95/2013 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon), ktorý 
je účinný od 1.7.2013 informoval starosta poslancov s vydanou Smernicou, ktorej 
účelom je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní 
zákaziek.    

 
Hlasovanie:   za- 5 
            proti – 0 
  zdržal sa - 0  
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Uznesenie č. 281/2014  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Smernicu pre verejné obstarávanie Obce Mojzesovo“.   
Smernica tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „H“. 
 
 
9. Diskusia 
 

- bola súčasťou b.č.4 
 
10. Záver 
 
 
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. Jozef Čunderlík 
                                                                        starosta obce  
 
 
 
                                                                                                     
Overovatelia:  Ing. Slavomír Hačko                ........................................................ 
 
 
                        Juraj Hoppan                              ........................................................ 
        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
                                         
 


