Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove konaného
dňa 12.marca 2015
Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce
Ing. Slavomír Hačko, Ing. Marian Vrták, Ján Ostrožlík,
Ing. Peter Porubský, Jozef Záhorec, Ľuboš Slovák, Ing. Marian
Manduch,
Neprítomní poslanci: Ľubomír Opát - ospravedlnený
Ďalší prítomní:
Magdaléna Horníková, hlavný kontrolór obce
Verejnosť:
viď. prezenčná listina

Prítomní:
Prítomní poslanci:

1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík. Privítal
prítomných poslancov, pracovníkov Červeného kríža z Nových Zámkov a obyvateľov obce.
Po nahliadnutí do prezenčnej listiny skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Kontrola prijatých uznesení
Schválenie platu starostu obce
Schválenie dotácií MO obce
Schválenie spracovania PHSR na rok 2015-2020
Ročná správa z výkonu kontrolnej činnosti za rok 2014
Priebežná správa z výkonu kontrolnej činnosti v roku 2015
Rôzne
-riešenie odpredaja akcií z Prima banky
-schválenie dotácie na prípravné práce k spracovaniu knihy o Mojzesove
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
Po oboznámení sa s programom rokovania vyzval prítomných na doplnenie alebo zmenu
programu. Starosta do programu doplnil bod – odovzdávanie ocenení dobrovoľným darcom
krvi pracovníkmi červeného kríža. Následne dal hlasovať:
Hlasovanie:

Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
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Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:

Ľuboš Slovák, Ján Ostrožlík

Návrhová komisia:

Ing. Marian Vrták – predseda
Ján Ostrožlík – člen
Ing. Peter Porubský - člen
Alexandra Smutná

Zapisovateľka:
Hlasovanie: Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu, určenie overovateľov zápisnice v zložení:
Predseda: Ing. Marian Vrták
Členovia: Ján Ostrožlík, Ing. Peter Porubský
Overovatelia: Ľuboš Slovák, Ján Ostrožlík
Zapisovateľka: Alexandra Smutná
3. Ocenenie dobrovoľných darcov krvi
Starosta predstavil pracovníčky Červeného kríža z Nových Zámkov.
P. riaditeľku Mgr. Radku Igréniovú, p. Zitu Lutišanovú a p. Veroniku Dragúňovú. Po
príhovore p. Veroniky Dragúňovej starosta spolu s uvedenými pracovníčkami odovzdali
oceneným plakety za dobrovoľné darovanie krvi. Ocenenými boli p. Erik Hajnovič, p. Tibor
Hlavačka a p. Július Krajčovič.
4. 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.
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5. Schválenie platu starostu obce
Poslanci na pracovnej porade prehodnotili aj plat starostu obce. Zástupca starostu
Ing. Slavomír Hačko oboznámil prítomných, že sa dohodli o jeho zvýšení o 15%. Hrubá
mzda 1954,- €, čistá mzda 1370,- € . Starosta dal hlasovať:
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č.32/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 5 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov a s účinnosťou od 1.3.2015 plat starostu v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu
minimálneho platu o 15 %, t.j. na sumu 1954,- € ( hrubá mzda).

6. Schválenie dotácií MO obce
Starosta informoval poslancov, že boli na obecný úrad doručené žiadosti od miestnych
organizácií, v ktorých žiadajú o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2015:
1. Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov žiada dotáciu 1000,- €.
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu MO SZZ na rok 2015 z rozpočtu obce vo výške
1000,-€. Žiadosť tvorí súčasť zápisnice pod písmenom „A“.
2. Obecný športový klub žiada dotáciu 9860,-€.
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu OŠK na rok 2015 z rozpočtu obce vo výške
9860,- €. Žiadosť tvorí súčasť zápisnice pod písmenom „B“.
3. Slovenský poľovnícky zväz – poľovnícke združenie žiada dotáciu 800,- €.
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu Slovenskému poľovníckemu zväzu na rok 2015
z rozpočtu obce vo výške 800,- €. Žiadosť tvorí súčasť zápisnice pod písmenom „C“.
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4. Miestna organizácia Slovenský orol Mojzesovo žiada dotáciu 500,- €.
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu MO Slovenský orol na rok 2015 z rozpočtu obce vo
výške 500,- €. Žiadosť tvorí súčasť zápisnice pod písmenom „D“.
5. Detský súbor „Klnka“ žiada o finančný príspevok 500,- €.
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok detskému súboru „Klnka“ na rok 2015
z rozpočtu obce vo výške 500,- €. Žiadosť tvorí súčasť zápisnice pod písmenom „E“.
6. Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šurany o finančný príspevok
150,- €.
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok Mestskej organizácii rybárskeho zväzu
Šurany rok 2015 z rozpočtu obce vo výške 150,- €. Žiadosť tvorí súčasť zápisnice pod
písmenom „F“.
7. Schválenie spracovania PHSR na r. 2015-2020
V zmysle § 5 zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja sa rozvoj obce
vykonáva na základe programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. PHSR je
rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami obce. Je nositeľom
rozvojovej politiky obce, predstáv obecného zastupiteľstva a obyvateľov o budúcnosti rozvoja
obce. Obec v podobe tohto dokumentu získava nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na
iniciovaní potrebných zmien. Starosta dal hlasovať o spracovaní uvedeného dokumentu na
roky 2015-2020:
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie PHSR na roky 2015-2020.
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8. Ročná správa z výkonu kontrolnej činnosti za rok 2014
Hlavná kontrolórka obce p. Magdaléna Horníková v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov § 18, písm. „f“, bod 1 e) informovala prítomných so správou
o kontrolnej činnosti za rok 2014.
Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2014, ktorá tvorí
súčasť zápisnice pod písmenom „G“.
9.Priebežná správa z výkonu kontrolnej činnosti v roku 2015
Hlavná kontrolórka obce p. Magdaléna Horníková v zmysle zákona č. 369/1990 Zb, § 18 ods.
1 pís.a) informovala prítomných o výsledkoch z následnej finančnej kontroly v roku 2015.
Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch z následnej finančnej kontroly
v roku 2015, ktorá tvorí súčasť zápisnice pod písmenom „H“.
9.Rôzne
a)riešenie odpredaja akcií z Prima banky
- dňa 9.2.2015 bola doručená na obecný úrad z Prima banky ponuka, že odkúpia naše akcie
ktoré sú v hodnote 1 995,-€. Prima banka ponúkla za akcie pri ich predaji celkom 3 000,-€.
Starosta dal o uvedenej ponuke hlasovať:
Hlasovanie:
Za – 0
Proti – 6
Zdržal sa – 1 (Ing. Marian Manduch)
Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj akcií Prima banke.
b)schválenie dotácie na prípravné práce k spracovaniu knihy o Mojzesove
-starosta informoval poslancov o návrhu p. Ing. Mariana Manducha, že pri príležitosti
745. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, by sme mohli vydať knihu o obci. Na
prípravné práce uvedeného návrhu žiada dotáciu vo výške 1 500,-€.
Hlasovanie:

Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
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Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu vo výške 1 500,-€ na prípravné práce k spracovaniu
knihy o Mojzesove.

10. Diskusia
-

p.Ing. Peter Porubský – zabezpečiť úpravu verejného priestranstva pri
novovybudovanom chodníku

11.Záver
Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
2. zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:50 hod. .

Ing. Jozef Čunderlík
starosta obce

Overovatelia: Ľuboš Slovák
Ján Ostrožlík
Zapísala: Alexandra Smtuná

