
 

 

Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove konaného dňa  

7. augusta 2014 

Prítomní:  Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce 

 Ing. Slavomír Hačko, Roman Lauro, Ján Ostrožlík, Štefan Hancko, 
Tatiana Martišová, poslanci  

 Magdaléna Melišová, hlavný kontrolór obce 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík.  Privítal 
prítomných poslancov a po nahliadnutí do prezenčnej listiny skonštatoval, že mimoriadne 
zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.  

Ospravedlnili sa : p. Ľubomír Opát, p. Karol Vrták, p. Ľuboš Slovák, p. Juraj Hoppan.  

 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Kontrola prijatých uznesení 
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie a počet poslancov 

na celé volebné obdobie 
5. Rozpočtové opatrenie č.2/2014 
6. Tvorba rezervného fondu 
7. Rôzne: 

-odpredaj pozemku p. Marte Tvrdoňovej 
-výstavba detského ihriska 
-informácia o uvoľnení nájomného bytu 
-schválenie „Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov“ 
-vyradenie odpísania zmarených investícií 
-zrušenie opravnej položky na nedobytné pohľadávky 

       8. Diskusia 

       9. Záver 
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Po oboznámení sa s programom rokovania vyzval prítomných na doplnenie alebo zmenu 
programu. Keďže žiadne návrhy na zmenu alebo doplnenie programu neboli vznesené, dal 
hlasovať za schválenie programu: 

Hlasovanie: Za – 5 
  Proti – 0 
  Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 296/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu. 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Ing.Slavomír Hačko 
     Ján Ostrožlík 
Návrhová komisia:   Tatiana Martišová – predseda 
     Roman Lauro – člen 
     Štefan Hancko - člen 
Zapisovateľka:   Alexandra Smutná 
 
 Hlasovanie: Za – 5 
  Proti – 0 
  Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 297/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu, určenie overovateľov zápisnice v zložení: 
Predseda: Tatiana Martišová 
Členovia: Roman Lauro, Štefan Hancko 
Overovatelia: Ing. Slavomír Hačko, Ján Ostrožlík 
Zapisovateľka: Alexandra Smutná   
 
3.  Kontrola prijatých uznesení 
 
Uznesenia prijaté na 16. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a  konštatoval, ktoré z nich sú 
splnené a ktoré sú v štádiu plnenia. 
 
 
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie a počet poslancov 
na celé volebné obdobie 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods.4 písmeno i) určí obecné 
zastupiteľstvo  najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie 2014-2018 rozsah 
výkonu funkcie ( úväzok) starostu, ďalej podľa § 11 ods. 3 písmeno d) určí pred voľbami 
podľa počtu obyvateľov obce počet poslancov na celé volebné obdobie 2014-2018.   
 
 
 



 
- 3    - 

 
Hlasovanie:       Za – 5 
       Proti – 0 
    Zdržal sa – 0 
          
Uznesenie  č.298/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok počas celého 
funkčného obdobia 2014-2018 a 9 poslancov  na celé  volebné obdobie 2014-2018. 
 
5.  Rozpočtové opatrenie č.2/2014 
 
Pani Magdaléna Melišová hlavná kontrolórka obce informovala poslancov so stanoviskom 
o úprave rozpočtu. Nikto z prítomných nemal pripomienky k danému rozpočtu. 
Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 sa ruší opatrenie č. 1/2014 v plnom znení.      
 
Hlasovanie:       Za – 5 
       Proti – 0 
    Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 299/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje “Rozpočtové opatrenie č.2/2014“, ktoré tvorí súčasť tejto 
zápisnice a prikladá sa pod písmenom „A“.  
 
6. Tvorba rezervného fondu 
 
Hlavná kontrolórka obce p. Magdaléna Melišová informoval poslancov o nutnosti vytvoriť 
rezervný fond a to vo výške  3 324,18 €. 
 
Hlasovanie:       Za – 5 
       Proti – 0 
    Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 300/2014 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje tvorbu rezervného fondu 3 324,18 €, ktorý je tvorený zo 
zostatkov finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch k 31.12.2013.   
 
7. Rôzne 
 
a/  Odpredaj pozemku p. Marte Tvrdoňovej 
 Po uplynutí stanovenej lehoty od zverejnenia  zámeru  o predaji pozemku v k.ú.Mojzesovo   
 p. Marte Tvrdoňovej  starosta dal návrh poslancom  OZ uvedený pozemok odpredať za 1,-€. 
 
Hlasovanie:       Za – 5 
       Proti – 0 
    Zdržal sa – 0 
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Uznesenie č. 301/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje priamy predaj pozemku p. Marte Tvrdoňovej v k.ú. 
Mojzesovo, parc.registra „C“ č. 342/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, ktorá 
bola odčlenená od pôvodného pozemku p.č. 342/1 podľa GP č. 48/2013, úradne overeným 
Správou katastra Nové Zámky, dňa 15.7.2013 pod č. 618/2013, evidovaný na LV č.1 za 
kúpnu sumu 1,- €. 
 
b/  Výstavba detského ihriska  
 
  V rámci projektu „Revitalizácia verejného priestranstva obce Mojzesovo “ starosta  
informoval poslancov o najnižšej cenovej ponuke 1 900,-€ na vybudovanie detského ihriska 
prístupného verejnosti, ktoré bude spĺňať požadované certifikáty.        
 
Hlasovanie:     Za – 5 
       Proti – 0 
    Zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 302/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu detského ihriska za obecným úradom vo finančnej 
hodnote 1 900,-€. 
 
c/ Informácia o uvoľnení nájomného bytu 
  
Dňa 31.7.2014 p. Márius Čajkovič, Mojzesovo 517 doručil na obecný úrad výpoveď 
nájomnej zmluvy o nájme bytu v obci Mojzesovo v bytovke č. 517 b.č. 4, ktorá bola 
zaevidovaná pod č.: 239/2014.  Nájom uvedeného bytu sa menovanému končí ku dňu 
31.10.2014. 
 
Uznesenie č. 303/2014 
 
Obecné  zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o uvoľnení nájomného bytu. Kópia 
výpovede z  nájomného bytu sa  prikladá, ako súčasť tejto zápisnice pod písmenom „B“.  
 
d/ Schválenie „Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov“ 
 
Starosta v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov ( ďalej len Zákon) navrhol uzatvoriť zmluvu medzi obcou 
a Agrovinolom, spol.s.r.o. , ktorej predmetom sú poľnohospodárske pozemky  podľa 
ustanovení § 1 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. v celkovej výmere 1.0094 ha, vo vlastníctve 
obce  . Zmluvné strany sa dohodli podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a § 10 ods.1 Zákona 
na výške ročného nájomného za užívanie pozemkov  120,-€/ha, čo predstavuje celkovú sumu 
121.13 € ročne. Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú v trvaní 10 rokov od 1.1.2014 do 
31.12.2023.  
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- Hlasovanie:     Za – 5 
          Proti – 0 

    Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 304/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov“ vo výške 
120€/ha s firmou Agrovinol, spol. s.r.o. . 
 
e/ Vyradenie odpísania zmarených investícií 
 
Hlavná kontrolórka obce p. Magdaléna Melišová predniesla poslancom návrh na odpísanie 
zmarených investícií z účtovníctva, konkrétne u účtov 042, 042/02,08  vo výške  10 004,59€ 
za rok 2008-2009. 
 
Hlasovanie:     Za – 5 
         Proti – 0 

   Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 305/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie odpísania zmarených investícií vo výške 
10 004,59 € za rok 2008-2009. 
 
f/ Zrušenie opravnej položky na nedobytné pohľadávky r. 2009 
  
Ďalšou položkou v návrhu na zrušenie bola opravná položka na nedobytné pohľadávky 
(DZN) na účte 391 vo výške  655,52 € za rok 2009. 
 
 Hlasovanie:     Za – 5 

      Proti – 0 
   Zdržal sa – 0 

Uznesenie č. 306/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie opravnej položky na nedobytné pohľadávky (DZN) 
na účte 391 vo výške 655,52 € za rok 2009. 
 
 
8. Diskusia 
 
Diskusia bola súčasťou bodu č.7. 
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9. Záver 
 
Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie  OZ ukončil. 
Mimoriadne zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:15 hod. . 
 
 
 
 

Ing. Jozef Čunderlík 
      starosta obce 

 
 
 
 
Overovatelia: Ing. Slavomír Hačko 
            Ján Ostrožlík 
 
Zapísala: Alexandra Smtuná   
 
 
 


