
 
Z á p i s n i c a  

z  1. (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 15. 12. 2014 
 
 
Prítomní:    Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce 

Poslanci: Ing. Slavomír Hačko, Ing. Marián Vrták, Ján Ostrožlík,      
Ing. Peter  Porubský, Jozef Záhorec, Ľuboš Slovák, Ing. Marián 
Mandúch, Ľubomír Opát, 

Neprítomní:      Tatiana Martišová - ospravedlnená 
Ďalší prítomní:  Magdaléna Horníková, Katarína Vaneková, Marianna Martišová 
Verejnosť:    viď. prezenčná listina 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Jozef  Čunderlík.  
Privítal novozvolených poslancov a občanov obce.  
 
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice  
Za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia určujem p. Alexandru Smutnú.  
Za overovateľov zápisnice boli určení novozvolení poslanci: Ing. Marián Vrták ,Ján Ostrožlík 
 
Uznesenie č. 1/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky zápisnice a overovateľov 
zápisnice. 
 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Mojzesovo pre voľbu 
poslancov OZ a voľbu starostu obce konaných 15.11.2014 
Starosta vyzval p. Mariannu Martišovú  – predsedníčku miestnej volebnej komisie , aby 
prítomných oboznámila s výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa konali 15.11.2014 
a odovzdala novozvolenému starostovi a poslancom osvedčenia o zvolení. 
 
Uznesenie č.2/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy. 
 
4. Zloženie sľubu  starostu obce 
Novozvolený starosta Ing. Jozef Čunderlík prečítal sľub, podpisom potvrdil text sľubu, ktorý 
tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „A“,  a ujal sa vedenia 
ustanovujúceho obecného zastupiteľstva.  
 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  
Starosta obce prečítal sľub poslanca a vyzval novozvolených poslancov, aby jednotlivo 
predstúpili a svojim podpisom pod text sľubu a slovom „sľubujem“, vykonali akt zloženia 
sľubu. Sľub poslanca OZ nezložila p. Tatiana Martišová, ktorá sa ospravedlnila.  
Sľub poslancov tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „B“. 
Starosta oznámil prítomným, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a 
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce – príhovor 
Príhovor novozvoleného starostu  obce tvorí súčasť zápisnice pod písmenom „C“.  
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7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 
 
Starosta oznámil prítomným, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a 
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. OZ prečítal program rokovania: 
 
Program: 

1. Schválenie komisií – návrhovej, mandátnej 
2. Poverenie poslanca OZ zastupovaním starostu obce 
3. Poverenie poslanca OZ na výkon zvolávania a vedenia zasadnutí OZ 
4. Určenie sobášiaceho z radov poslancov 
5. Návrh  na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce 
6. Voľba predsedov a členov komisií 
7. Schválenie VZN 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu r. 2015-2017 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2015 
10. Schválenie rozpočtu 2015-2017 
11. Rozpočtové opatrenie 3/2014 
12. Diskusia  
13. Záver 

Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 3/2014 
Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia OZ. 
 
8. Schválenie mandátovej, návrhovej komisie 
Podľa prezenčnej listiny je počet poslancov 8. Starosta skonštatoval, že mandátovú komisiu 
nie je potrebné pre túto prácu navrhnúť. 
Do návrhovej komisii starosta navrhol poslancov a dal hlasovať: 
predseda komisie:  Ing.Slavomír Hačko 
členovia komisie:   Ing.Peter Porubský 
          Ing.Marián Mandúch 
  
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 4/2014  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu. 
 
9. Poverenie poslanca OZ zastupovaním starostu obce 
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 
zastupovaním starosta. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu 
starostu kedykoľvek odvolať a poveriť zastupovaním ďalšieho poslanca. Zástupca starostu 
zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Takáto povinnosť mi 
vyplýva zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. podľa § 13 b.,ods. 1 prvá veta. Za 
zástupcu starostu poverujem poslanca Ing. Slavomíra Hačka. 
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Uznesenie č.5/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poverenie poslanca Ing. Slavomíra Hačka 
zastupovaním starostu obce. 
 
10. Poverenie poslanca OZ na výkon zvolávania a vedenia zasadnutí OZ 
V zmysle novely zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zákonom č.102/2010  Z.z., ak 
starosta nezvolá zasadnutie OZ, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OZ. 
Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie OZ, vedie ho ten, 
kto zvolal OZ.  Starosta navrhol poslanca Ing.Petra Porubského a dal hlasovať: 
Hlasovanie:    za – 7 
  proti – 0 
  zdržal sa – 1 ( Ing.Peter Porubský) 
 
Uznesenie č.6/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poverenie poslanca Ing.Petra Porubského, ktorý bude 
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ.   
 
11. Určenie sobášiaceho z radov poslancov 
Zo zákona vyplýva táto povinnosť pre starostu obce. Pri neprítomnosti starostu je treba, aby 
OZ  určilo sobášiaceho aj z poslancov. Za sobášiaceho z  poslancov navrhujem, aby OZ určilo 
Ing.Slavomíra Hačka.  
Hlasovanie:    za – 7 
  proti – 0 
  zdržal sa – 1 ( Ing.Slavomír Hačko) 
 
Uznesenie č.7/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za sobášiaceho z  poslancov Ing. Slavomíra Hačka.   
 
12. Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce 
V zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a v zmysle § 16 Štatútu obce Mojzesovo, navrhujem zriadiť nasledujúce komisie: 
a) komisiu financií a hospodárenia s obecným majetkom 
b) komisiu územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného 
majetku 
c) komisiu športu, kultúry, vzdelávania a mládeže 
d) komisiu pre ochranu verejného záujmu 
  
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 8/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie komisií: 
 a) komisiu financií a hospodárenia s obecným majetkom 
b) komisiu územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného 
majetku 
c) komisiu športu, kultúry, vzdelávania a mládeže 
d) komisiu pre ochranu verejného záujmu 
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Zároveň Vám predkladám na schválenie návrh náplne práce komisií obecného zastupiteľstva   
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje náplň práce komisií obecného zastupiteľstva, ktorá tvorí 
súčasť zápisnice pod písmenom „D“. 
 
13.Voľba predsedov a členov komisií OZ 
Starosta navrhol poslancom, aby sa nemusela ustanoviť volebná komisia voliť predsedov 
a členov stálych komisií  nie tajným, ale verejným hlasovaním. 
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje verejné hlasovanie predsedov a členov stálych komisií. 
 
Komisie sú zložené z poslancov OZ a obyvateľov obce, zvolených obecným zastupiteľstvom. 
OZ volí predsedu komisie vždy poslanca OZ. Každá komisia sa skladá z predsedu, tajomníka 
a členov komisie. Komisia je zvyčajne 5-členná. 
Na ustanovujúcom zasadnutí budú zvolení predsedovia a členovia 4 stálych komisií: 
 
1.Komisia financií a hospodárenia s obecným majetkom   
Predseda:  Ing. Peter Porubský 
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
Členovia:  Ján Ostrožlík 
                  Janka Porubská 
                  Jozef Záhorec 
       Ing.Marián Vrták  
Hlasovanie:    za – 7 
  proti – 0 
  zdržal sa – 1 ( Jozef Záhorec) 
Uznesenie č. 11/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu financií a hospodárenia s majetkom v zložení: 
Predseda: Ing.Peter Porubský 
Členovia: Ján Ostrožlík, Janka Porubská, Jozef Záhorec, Ing.Marián Vrták 
 
 
2.Komisia územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany 
verejného poriadku 
Predseda:  Ing.Marián Vrták 
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
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Členovia: Ing.Marián Mandúch 
  Ing.Slavomír Hačko 
  Ľuboš Slovák 
  Ľubomír Opát 
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 12/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu územného rozvoja, stavebnej správy, životného 
prostredia a ochrany verejného poriadku v zložení: 
Predseda:  Ing.Marián Vrták 
Členovia: Ing.Marián Mandúch, Ing.Slavomír Hačko, Ľuboš Slovák, Ľubomír Opát 
 
3.Komisia športu, kultúry, vzdelávania a mládeže   
Predseda: Ľuboš Slovák 
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
Členovia: Ing.Marián Mandúch 

 Ľubomír Opát 
 Jozef Záhorec 
 Tatiana Martišová 
 Tatiana Martišová ml. 
 Marianna Martišová 
 Jakub Martiš 
 Mária Hlavačková 
 Lucia Hanková 

Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 13/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu športu, kultúry, vzdelávania a mládeže v zložení: 
Predseda: Ľuboš Slovák 
Členovia: Ing.Marián Mandúch, Ľubomír Opát,Jozef Záhorec,Tatiana Martišová, 

 Tatiana Martišová ml.,Marianna Martišová, Jakub Martiš, Mária Hlavačková 
 Lucia Hanková 

 
4. Komisia pre ochranu verejného záujmu 
Predseda: Ľubomír Opát 
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
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Členovia: Tatiana Martišová 
  Ján Ostrožlík 
  Jozef Záhorec 
  Ľuboš Slovák 
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 14/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu pre ochranu verejného záujmu v zložení: 
Predseda: Ľubomír Opát 
Členovia: Tatiana Martišová, Ján Ostrožlík, Jozef Záhorec, Ľuboš Slovák 
 
14.Schválenie VZN 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
Na pracovnej porade starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN. Uvedený návrh VZN bol 
vyvesený na úradnej tabuli a web stránke obce dňa 28.11.2014. Nakoľko neboli predložené  
žiadne pripomienky dávam hlasovať: 
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 15/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 1/2015 „O miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady“, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice pod  
písmenom „E“. 
 
15.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2015-2017 
Hlavná kontrolórka obce p. Magdaléna Horníková v zmysle § 18 f, ods.1, písmeno „c“ zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila poslancom 
odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016-2017 konkrétne 
k návrhu rozpočtu obce na rok 2015. Odborné stanovisko bolo spracované na základe 
predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2015-2017, ktorý bol spracovaný v súlade 
s § 9 v nadväznosti na ustanovenie § 21 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy.   
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 16/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
2015-2017. Tvorí prílohu zápisnice pod písmenom „F“. 
 
16.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 
V zmysle zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  § 18 f ods.1, písm. „b“ 
predložila hlavná kontrolórka obce poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 
2015. Pri výkon kontrolnej činnosti bude postupovať podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon 
č. 502/2001 Z.z. § 9,10 a 11 o finančnej kontrole a vnútornom audite.  
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
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Uznesenie č. 17/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 
2015. Tvorí súčasť zápisnice pod písmenom „G“. 
 
17.Schválenie rozpočtu na roky 2015-2017 
Na pracovnej porade starosta oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na roky 2015-2017, 
ktorý bol zverejnený aj na oznamovacej tabuli dňa 26.11.2014. Zo strany poslancov nebol 
pripomienkovaný, tak dal hlasovať:  
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 18/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na roky 2015-2017 a zároveň schvaľuje 
zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry. Tvorí súčasť zápisnice 
pod písmenom „H“.  
 
18.Rozpočtové opatrenie č.3/2014 
Starosta prečítal poslancom rozpočtové opatrenie, informoval poslancov v ktorých kapitolách 
bol upravený rozpočet . Pripomienky zo strany poslancov neboli, tak starosta dal hlasovať: 
 Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 19/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2014. Tvorí súčasť zápisnice pod 
písmenom „CH“ 
 
19. Diskusia 
Starosta  s poslancami na pracovnej porade prerokoval, že by chcel bývalým poslancom OZ 
navrhnúť finančnú odmenu za vykonanú prácu nad rámec svojich povinností: 
Tatiana Martišová   200,-€ 
Ľuboš Slovák    200,-€ 
Ján Ostrožlík    100,-€ 
Ľubomír Opát    100,-€ 
Roman Lauro      40,-€ 
Karol Vrták                 40,-€ 
Ing.Slavomír Hačko   100,-€ 
Štefan Hnacko   100,-€ 
Juraj Hoppan      40,-€ 
Poslanci nemali pripomienky k danému návrhu, tak starosta dal hlasovať: 
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 20/2014  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú odmenu poslancom za vykonanú prácu nad rámec 
svojich povinností vo volebnom období 2010-2014 nasledovne: 
 
Tatiana Martišová   200,-€ 
Ľuboš Slovák    200,-€ 
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Ján Ostrožlík    100,-€ 
Ľubomír Opát    100,-€ 
Roman Lauro      40,-€ 
Karol Vrták                 40,-€ 
Ing.Slavomír Hačko   100,-€ 
Štefan Hnacko   100,-€ 
Juraj Hoppan      40,-€ 
 
Taktiež starosta poďakoval hlavnej kontrolórke p. Magdaléne Horníkovej za jej prácu 
a navrhol poslancom schválenie finančnej odmeny vo výške 150,-€: 
Hlasovanie:    za – 8 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 21/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú odmenu hlavnej kontrolórke p. Magdaléne 
Horníkovej vo výške 150,-€. 
 
Ďalej v diskusii počas zasadnutia obecného zastupiteľstva vystúpil JUDr. Emil Vančík . 
Riešila sa žiadosť menovaného, ktorá bola písomne doručená na obecný úrad dňa 8.12.2014.  
Pán Vančík v uvedenej žiadosti žiadal obec o uvoľnenie finančných prostriedkov na úhradu 
pohľadávky vo výške 485,52€. Úhrada pohľadávky sa týka kosačky, ktorá bola zakúpená pre 
potreby Športového klubu Mojzesovo.  Starosta obce k uvedenej žiadosti konštatoval, že 
uznesením č. 113/2008 OZ schválilo žiadosť OŠK Mojzesovo o dotáciu, kde bola zahrnutá aj 
čiastka na splátky uvedenej kosačky  vo výške 697.07 € na rok 2008.   
 
20. Záver 
Na záver novozvolený starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na 1. ustanovujúcom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie OZ ukončil.  
 
 
 
 
Overovatelia:  Ing. Marián Vrták 
   Ján Ostrožlík 
 
 
 
 
       Ing. Jozef Čunderlík 
            starosta obce 
            

 
 
Zapísala: Alexandra Smutná 


