Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove
dňa 19. júna 2014

Prítomní:

Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce
Poslanci: Ing. Slavomír Hačko, Ľuboš Slovák, Ľubomír Opát, Štefan Hancko, Ján Ostrožlík

Neprítomní:

Roman Lauro, Tatiana Martišová, Juraj Hoppan, Karol Vrták

Ďalší prítomní: Magdaléna Melišová, hlavný kontrolór
Katarína Vaneková, účtovníčka obce
Verejnosť:

Ivana Vančíková

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Záverečný účet a stanovisko k záverečnému účtu
5. Žiadosť o dotáciu na zateplenie školskej jedálne a telocvične
6. Priebežná správa z výkonu kontroly
7. Rôzne:
- Zámer predaja pozemku Nine Hlavačkovej
- Zatvorenie Športklubu
- Riešenie pomníka padlých hrdinov
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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: Ing. Slavomír Hačko
Ľuboš Slovák

Návrhová komisia:

Ľubomír Opát– predseda
Štefan Hancko – člen
Ján Ostrožlík – člen

Zapisovateľka:

Katarína Vaneková

Hlasovanie:

za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 282/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Ľubomír Opát
Členovia: Ján Ostrožlík, Štefan Hancko

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.
Návrh na doplnenie programu – starosta obce navrhol doplniť program o nasledovné body:
- Schválenie predĺženia platnosti municipálneho úveru – superlinky na dobu 1 roka
- Plán práca hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014
Hlasovanie:

za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania s navrhnutými doplnkami.
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Záverečný účet a stanovisko k záverečnému účtu
5. Žiadosť o dotáciu na zateplenie školskej jedálne a telocvične
6. Priebežná správa z výkonu kontroly
7. Rôzne:
- Zámer predaja pozemku Nine Hlavačkovej
- Zatvorenie Športklubu
- Riešenie pomníka padlých hrdinov
- Schválenie predĺženia platnosti municipálneho úveru – superlinky na dobu 1 roka
- Plán práca hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

4. Záverečný účet a stanovisko k záverečnému účtu
Záverečný účet bol zverejnený na webovej stránke obce www.mojzesovo.sk. Starosta vyzval hlavnú
kontrolórku obce Magdalénu Melišovú aby poslancom predniesla stanovisko k záverečnému účtu
a odporučila záverečný účet schváliť. Následne starosta obce informoval poslancov OZ o príspevku
na verejnú diskusiu od Ing. Magdalény Dojčanovej. Hlavná kontrolórka a účtovníčka obce podali
vysvetlenie k jednotlivým bodom príspevku. Poslanci zhodnotili, že dotazy Ing. Dojčanovej sú
neopodstatnené a niektoré neboli založené na skutočnosti. Keď nikto z prítomných nenamietal
starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:

za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 283/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
Uznesenie č. 284/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vysvetlenie k podnetu Ing. Magdalény Dojčanovej na verejnú
diskusiu k záverečnému účtu zo strany starostu obce, hlavnej kontrolórky a účtovníčky.
Uznesenie č. 285/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.
Uznesenie č. 286/2014
Obecné zastupiteľstvo podľa § 10, odst. 3 písm. a, b, c, zákona 583/2004 Z.z. berie na vedomie výsledok
rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013 a to prebytok 76 612,44 €.
Uznesenie č 287/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie akruálny výsledok hospodárenia t. j. rozdiel medzi triedou 6 –
výnosy a triedou 5 – náklady zisk 249,28 €.

5. Žiadosť o dotáciu na zateplenie školskej jedálne a telocvične
Starosta obce informoval o zámere podania žiadosti o dotáciu na zateplenie školskej jedálne
a telocvične a o výške nákladov spojených s uvedenou žiadosťou. Starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie:

za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č 288/2014
Obecný zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dotáciu na zateplenie školskej jedálne a telocvične a zároveň
schvaľuje dopracovanie projektovej dokumentácie v hodnote 1500 € a spracovanie žiadosti o dotáciu
v hodnote 900 – 1000 €.

6. Priebežná správa z výkonu kontroly
Hlavná kontrolórka obce Magdaléna Melišová prečítala poslancom OZ polročnú správu z výkonu
kontroly, ktorá bude prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 289/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie priebežnú správu z výkonu kontroly.

7. Rôzne
A) Zámer predaja pozemku Nine Hlavačkovej – bude v riešení až po schválení vkladu do katastra
nehnuteľností u Lukáša Kajanoviča.

Uznesenie č. 290/2014

A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie že predaj pozemku Nine Hlavačkovej sa bude
riešiť po schválení vkladu do katastra nehnuteľností u Lukáša Kajanoviča.
B) Zatvorenie Športklubu – starosta obce informoval poslancov o zrušení Športklubu z dôvodu
nedodržania zmluvy zo strany nájomníčky Ivany Vančíkovej a na návrh poslanca Ostrožlíka sa
nájomníčka a starosta obce dohodli vyplácať nájomné a energie počas výpovednej doby
mesačnými zálohovými platbami na bankový účet obce.
Uznesenie č. 291/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zatvorení Športklubu z dôvodu nedodržania
zmluvy zo strany nájomníčky Ivany Vančíkovej.
C) Riešenie pomníka padlých hrdinov - na podnet občanov starosta obce informoval o nutnosti
vyrobiť nový pomník padlých hrdinov z dôvodu havarijného stavu. Poslanec Ostrožlík navrhol
hrob iba zreštaurovať, pretože nie je v úplne kritickom stave.
Uznesenie č. 292/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o havarijnom stave pomníka padlých hrdinov.

D) Schválenie predĺženia platnosti municipálneho úveru – superlinky na dobu 1 roka Starosta obce požiadal poslancov OZ o schválenie predĺženia platnosti municipálneho úveru –
tzv. superlinka vo výške 18 300 € na dobu 1 roka.

Hlasovanie:

za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 293/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti municipálneho úveru – superlinky na 18 300 € na
dobru 1 roka.
8. Diskusia
-

V diskusii starosta obce informoval poslancov o konaní dvoch detských letných táborov. Tábor
JABA-DABA-DÚ sa bude konať od 7. Júla do 11. Júla. Druhý detský letný tábor bude skôr
poznávací a bude sa konať v auguste.

Uznesenie č. 294/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o organizovaní detských letných táborov.
-

Ďalej starosta informoval poslancov o ukončení budovania chodníka.

Uznesenie č. 295/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o ukončení budovania chodníka.

9. Záver
Záverom predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ u k o n č i l.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:45 hod.
Zapísala: Katarína Vaneková

........................................................
Ing. Jozef Čunderlík
starosta obce

Overovatelia: Ing. Slavomír Hačko
Ľubomír Slovák

........................................................
........................................................

