
Z á p i s n i c a 

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove 

dňa  22. januára  2015 

 

 

Prítomní:            Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce 

 

                          Poslanci: Ing. Slavomír Hačko, Ľubomír Opát,   Ján Ostrožlík, Ing. Marián Vrták, Ing. Peter 

Porubský,  Ing. Marián Manduch, Jozef Záhorec (prišla o 18:30) 

 

Neprítomní:       Ľuboš Slovák, Tatiana Martišová  

 

Ďalší prítomní:  Katarína Vaneková 

 

Verejnosť:          

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Schválenie vstupu  obce a zaradenie svojho územia do miestnej akčnej skupiny Mikroregión CEDRON 

5. Rôzne 

6. Diskusia  

7. Návrh na uznesenie  

8. 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:  Ľubomír Opát 

                                             Ing. Peter Porubský  

                                              

 

 

Návrhová komisia:      Ján Ostrožlík– predseda  

                                        Ing. Marián Manduch – člen 

                                        Ing. Marián Vrták – člen  



 

Zapisovateľka:              Katarína Vaneková 

 

Hlasovanie: za – 6 

  proti – 0  

  zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 22/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 

Predseda: Ján Ostrožlík 

Členovia: Ing. Marián Manduch, Ing. Marián Vrták 

 

3. Kontrola prijatých uznesení 
 

Uznesenia prijaté na ustanovujúcom zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré z nich sú 

splnené a ktoré sú v štádiu plnenia.     

Návrh na úpravu programu : 

- Do rôzneho doplniť schvaľovanie uznesení ohľadom odpredaju pozemkov Lukášovi Kajanovičovi 
a Marte Tvrdoňovej 

 

Hlasovanie: za – 6 

  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. Schválenie vstupu  obce a zaradenie svojho územia do miestnej akčnej skupiny Mikroregión CEDRON 

5. Rôzne: 

           – schválenie uznesení ohľadom odpredaju pozemkov Lukášovi Kajanovičovi a Marte Tvrdoňovej 

6. Diskusia  

7. Návrh na uznesenie  

8. Záver                                                                      

 

                                                                 

                                        

4. Schválenie vstupu  obce a zaradenie svojho územia do miestnej akčnej skupiny Mikroregión 
CEDRON 
 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o možnosti vstupu do akčnej skupiny Mikroregión 

CEDRON. Mikroregión CEDRON je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom budovania verejno-

súkromného partnerstva a integrovaného rozvoja na území katastrov niekoľkých obcí. Taktiež 



informoval o nutnosti výstupu zo skupiny Nitrava pred vstupom do Mikroregiónu CEDRON. Starosta 

obce dal hlasovať za výstup zo skupiny Nitrava. 

Hlasovanie: za – 6 

  proti – 0  

  zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 23/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vystúpenie obce z miestnej akčnej skupiny Nitrava ku dňu 22.1.2015. 

Starosta obce dal hlasovať za vstup obce a zaradenie svojho územia do miestnej akčnej skupiny 

Mikroregión CEDRON. 

Hlasovanie: za – 6 

  proti – 0  

  zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 24/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce a zaradenie svojho územia do miestnej akčnej skupiny 

Mikroregión CEDRON ku dňu 22.1.2015. 

5. Rôzne 

a) Schválenie uznesení ohľadom odpredaju pozemkov Lukášovi Kajanovičovi a Marte Tvrdoňovej 

– starosta informoval o nutnosti doplnenie už schválených uznesení, ktoré predložil prítomných 

poslancov a následne dal hlasovať . 

Hlasovanie: za – 6 

  proti – 0  

  zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 25/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie uznesenia č. 278/2014 nasledovne: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku vo vlastníctve obce Mojzesovo priamym predajom 

podľa § 9 ods. 2. písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Mojzesovo, k.ú. Mojzesovo, vedené v KN 

u Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, 

na LV č. 1 a LV č. 1000: 

nehnuteľnosť zameraná geometrickým plánom číslo 24/2013 vypracovaným Ing. Petrom Moravčíkom, 

autorizovaným geodetom a kartografom, Kmeťovo č. 394, overeným Správou katastra Nové Zámky dňa 

17. 7. 2013 pod číslom 408/13,  



- pozemok označený ako diel číslo 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,  

- pozemok označený ako diel číslo 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, 

ktoré predávajúca odpredáva kupujúcemu Lukášovi Kajanovičovi, ktorý ich odkupuje od predávajúcej do 

svojho vlastníctva za kúpnu cenu 1,- Euro. 

 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje 3/5-inovou väčšinou prevod majetku vo vlastníctve Obce 

Mojzesovo podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. a to z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, nakoľko ide o priľahlý pozemok, ktorý tvorí predzáhradku k pozemku, ktorý je predmetom 

prevodu. 

 

Uznesenie č. 26/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie uznesenia č. 301/2014 nasledovne: 

Predmetom prevodu  je nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci Mojzesovo, k.ú. Mojzesovo, 
vedená v KN u Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, 
na LV č. 1, zameraná geometrickým plánom číslo 48/2013 vypracovaným Ing. Michalom Dudom, 

autorizovaným geodetom, M. Kokošovej 14, 942 01 Šurany, overeným Správou katastra Nové Zámky 

dňa 15. 7. 2013 pod číslom 618/13,  

- pozemok novovytvorená parc. registra „C“ číslo 342/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 

v celosti, ktorú predávajúca odpredáva kupujúcej Marte Tvrdoňovej, ktorá ju odkupuje do svojho 

vlastníctva za kúpnu cenu 1,- Euro. 

 
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje 3/5-inovou väčšinou prevod majetku vo vlastníctve 

Obce Mojzesovo podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. a to z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, nakoľko ide o priľahlý pozemok, ktorý tvorí predzáhradku k pozemku, ktorý je predmetom 

prevodu.   

 

Uznesenie č. 27/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie uznesenia č. 308/2014  nasledovne: 

Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Mojzesovo, k.ú. Mojzesovo, 
vedené v KN u Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, 
na LV č. 1 a LV č. 1000: 

nehnuteľnosť zameraná geometrickým plánom číslo 24/2013 vypracovaným Ing. Petrom Moravčíkom, 

autorizovaným geodetom a kartografom, Kmeťovo č. 394, overeným Správou katastra Nové Zámky dňa 

17. 7. 2013 pod číslom 408/13,  

- pozemok označený ako diel číslo 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,  

- pozemok označený ako diel číslo 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, ktoré predávajúca odpredáva kupujúcemu Lukášovi Kajanovičovi, ktorý ich odkupuje od 

predávajúcej do svojho vlastníctva za kúpnu cenu 1,- Euro. 

Predmetom prevodu  je nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci Mojzesovo, k.ú. Mojzesovo, vedená v KN u 

Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, 

na LV č. 1, 

zameraná geometrickým plánom číslo 48/2013 vypracovaným Ing. Michalom Dudom, autorizovaným 

geodetom, M. Kokošovej 14, 942 01 Šurany, overeným Správou katastra Nové Zámky dňa 15. 7. 2013 

pod číslom 618/13,  

- pozemok novovytvorená parc. registra „C“ číslo 342/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 

v celosti, 

ktorú predávajúca odpredáva kupujúcej Marte Tvrdoňovej, ktorá ju odkupuje do svojho vlastníctva za 
kúpnu cenu 1,- Euro. 
 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod vyššie uvedených nehnuteľností vo vlastníctve Obce 

Mojzesovo podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo spôsob prevodu majetku vo vlastníctve Obce Mojzesovo 3/5-

inovou väčšinou podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. a to z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, nakoľko ide o priľahlý pozemok, ktorý tvorí predzáhradku k pozemku, ktorý je predmetom 

prevodu.   

 

5. Diskusia  
 

- Poslanec Ing. Marián Vrták predniesol návrh na zrušenie zábradlia medzi jednotou a miestnym 
pohostinstvom, ktorý predniesol na podnet občanov obce. So starostom sa dohodli, že budú 
danú situáciu riešiť s COOP Jednota, spotrebným družstvom.   

 
Uznesenie č. 28/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh poslanca Ing. Vrtáka o odstránení zábradlia medzi 

parkoviskom jednoty a parkoviskom pohostinstva.  

- Poslanec Ing. Marian Manduch navrhol osadiť do tzv. Novej uličky spomaľovače.  
 

Uznesenie č. 29/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh poslanca Ing. Manducha na osadenie spomaľovačov do 

tzv. Novej uličky k číslam domu 303 a 309. 

 

 

 



6.  Záver  
 

Záverom predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ  u k o n č i l.  

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:15 hod.  

 

Zapísala: Katarína Vaneková  

 

 

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

           Ing. Jozef Čunderlík 

                starosta obce  

 

                                                                                                     

Overovatelia:  Ing. Peter Porubský                      ........................................................ 

 

                           Ľubomír Opát                                ........................................................                                            

 

 

                                         

 

 

               

 

 


