Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove
dňa 24. októbra 2014

Prítomní:

Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce
Poslanci: Ing. Slavomír Hačko, Ľuboš Slovák, Ľubomír Opát, Štefan Hancko, Ján Ostrožlík,
Karol Vrták, Roman Lauro, Tatiana Martišová (prišla o 18:30)

Neprítomní:

Juraj Hoppan

Ďalší prítomní: Katarína Vaneková, účtovníčka obce
Verejnosť:

Viera Laurová, Dominika Laurová, Michaela Laurová, Lukáš Kajanovič, Ingrid Ostrožlíková

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Prideľovanie nájomného bytu
5. Oprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
6. Rôzne:
- Schválenie kúpnopredajnej zmluvy: Kajanovič Lukáš
Marta Tvrdoňová
- Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie p. Gálikovej
- Schválenie zálohy za energie pre ZŠ Mojzesovo - Černík
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. 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:

Roman Lauro– predseda
Štefan Hancko – člen
Karol Vrták – člen

Zapisovateľka:

Katarína Vaneková

Hlasovanie:

za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 307/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Roman Lauro
Členovia: Karol Vrták, Štefan Hancko
3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesenia prijaté na mimoriadnom zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré z nich sú
splnené a ktoré sú v štádiu plnenia.
Návrh na úpravu programu :
- Vynechať 5. bod programu - Oprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Výmena poradia bodov 4. Prideľovanie nájomného bytu a 6.bodu Rôzne, aby sa na hlasovaní
zúčastnila poslankyňa Tatiana Martišová, ktorá sa dostavila na zasadnutie o 18:30.
Hlasovanie:

za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania s navrhnutými úpravami.
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Rôzne:
- Schválenie kúpnopredajnej zmluvy: Kajanovič Lukáš
Marta Tvrdoňová
- Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie p. Gálikovej
- Schválenie zálohy za energie pre ZŠ Mojzesovo – Černík
5. Prideľovanie nájomného bytu
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

4. Rôzne

a) Schválenie kúpnopredajnej zmluvy: Lukášovi Kajanovičovi a Marte Tvrdoňovej – starosta
predložil poslanom kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi obcou Mojzesovo a Lukášom Kajanovičom
a Martou Tvrdoňovou a po prezretí zmluvy poslancami dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie:

za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 308/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi obcou Mojzesovo, Lukášom
Kajanovičom a Martou Tvrdoňovou 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 a č. 1000 a
to Marte Tvrdoňovej pozemok novovytvorená parcela registra „C“ číslo 342/7 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 34 m2 v celosti na základe LV č. 1. Lukášovi Kajanovičovi pozemok označený ako
diel č. 9 o výmere 32 m2 v celosti odčlenený od parc. registra „E“ číslo 344 a pričlenený k novoutvorenej
parc. registra „C“ číslo 405/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m2 a pozemok označený ako
diel č. 10 o výmere 232 m2 v celosti odčlenený od parc. registra „E“ číslo 405/1 a pričlenený
k novoutvorenej parc. Registra „C“ číslo 405/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m2 na základe
LV č. 1 a č. 1000.

b) Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie p. Gálikovej
Starosta obce poslancom prečítal žiadosť pani Gálikovej o finančný príspevok vo výške 600 € na palivové
drevo na zimu. Starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie:

za – 0
proti – 7
zdržal sa – 0

Uznesenie č 309/2014
Obecný zastupiteľstvo neschvaľuje pridelenie finančnej dotácie p. Gálikovej.

c) Schválenie zálohy za energie pre ZŠ Mojzesovo – Černík
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh dohody o preplácaní energií ZŠ
Mojzesovo – Černík, kde navrhovaná suma na preplácanie je 750 € rozčlenená nasledovne:
-

Plyn – 520 €
Elektrická energia – 210
Voda – 20 €

Starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie:

za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 310/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zálohy za energie pre ZŠ Mojzesovo – Černík vo výške 750 € nasledovne:
-

Plyn – 520 €
Elektrická energia – 210
Voda – 20 €

5. Prideľovanie trojizbového nájomného bytu
Starosta prítomným vysvetlil priebeh hlasovania tak, že každý z poslancov vytvorí poradovník
uchádzačov o byt. Starosta určil komisiu z prítomných (Viera Laurová a Lukáš Buranský), ktorý dohliadali
na správne vyhodnotenie poradia uchádzačov. Poslanec Ing. Hačko prečítal poradovníky a starosta obce
vyhlásil, že na prvom mieste skončili dvaja uchádzači a to Michaela Buranská a Viera Laurová. To
znamená losovanie uchádzačov. V losovaní uspela pani Viera Laurová.
Uznesenie č. 311/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie trojizbového nájomného bytu Viere Laurovej
poradovníka:
1.
2.
3.
4.
5.

podľa

Viera Laurová
Michaela Buranská
Mária Hlavačková
Andrej Čongrády
Radovan Grivalský

6. Diskusia

-

Poslanec Roman Lauro informoval prítomných o rekonštrukcii pamätníka padlých vojakov v 1.
a 2. svetovej vojne, na ktorú sa zložili občania Mojzesova a navrhol aby obec prispela kúpou tují
s čím starosta Ing. Jozef Čunderlík súhlasil.

7.

Záver

Záverom predsedajúci poďakoval prítomným poslancom za štvorročné pôsobenie vo funkcii poslancov
OZ a odovzdal im ďakovné listy a plakety a zasadnutie OZ u k o n č i l.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:30 hod.
Zapísala: Katarína Vaneková

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

Overovatelia: Ing. Slavomír Hačko
Ľubomír Slovák

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

