Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove konaného
dňa 29.júna 2015
Prítomní:
Prítomní poslanci:

Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce
Ing. Slavomír Hačko, Ján Ostrožlík, Ing. Peter Porubský, Jozef
Záhorec, Tatiana Martišová, Ľuboš Slovák, Ing Marian Manduch,
Ľubomír Opát,
Neprítomní poslanci: Ing. Marian Vrták - ospravedlnený
Ďalší prítomní:
Magdaléna Horníková, hlavný kontrolór obce
Verejnosť:
viď. prezenčná listina

1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík.
Privítal
prítomných poslancov a obyvateľov obce. Po nahliadnutí do prezenčnej listiny skonštatoval,
že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
5. Stanovisko k záverečnému účtu 2014
6. Schválenie záverečného účtu
7. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
8. Schválenie predĺženia platnosti kontokorentného úveru
9. Schválenie kúpy projektovej dokumentácie na kanalizáciu a ČOV
10. Schválenie rekonštrukcie KD a žiadosti o NFP
11. Schválenie výmeny okien v školskej výdajni a jedálni
12. Schválenie spracovania žiadosti o NFP na vybudovanie infraštruktúry na vinohrady
13. Schválenie zámeru odpredaja pozemku p. Nine Šebíkovej
14. Riešenie zmeny výšky mesačného príspevku na úhradu nákladov na činnosť školského
klubu
15. Zmena predsedu a člena kultúrnej komisie
16. Rôzne
-schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce
-riešenie zámeny pôdy s rímsko-katolíckou cirkvou
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
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2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:

Jozef Záhorec, Ing. Marian Manduch

Návrhová komisia:

Tatiana Martišová – predseda
Ján Ostrožlík – člen
Ľubomír Opát - člen
Alexandra Smutná

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

Uznesenie č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu, určenie overovateľov zápisnice v zložení:
Predseda: Tatiana Martišová
Členovia: Ján Ostrožlík, Ľubomír Opát
Overovatelia: Jozef Záhorec, Ing. Marian Manduch
3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesenia prijaté na 3. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré z nich sú
splnené a ktoré sú v štádiu plnenia.
4. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal sľub poslanca a vyzval novozvolenú poslankyňu Tatianu Martišovú,
aby predstúpila a svojim podpisom pod text sľubu a slovom „sľubujem“ vykonala akt
zloženia sľubu.
Sľub poslankyne tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „A“.
5. Stanovisko k záverečnému účtu 2014
Hlavná kontrolórka obce p. Horníková v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písmeno c zákona
č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov oboznámila poslancov OZ so
stanoviskom k záverečnému účtu obce za rok 2014. Záverečný účet obsahuje výsledky
hospodárenia obce za obdobie jedného roka, vrátane výsledkov celkovej ekonomickej činnosti
obce, hospodárenia s dotáciami obce, ako aj stav a vývoj dlhu obce. Záverečný účet je aj
súborným prehľadom bilancovania príjmov a výdavkov, nakladania s majetkom obce ako
i ekonomických výsledkov, stavu majetku obce, stavu účtov obce a dáva prehľad
o hospodárení obce za uplynulý rozpočtový rok 2014.
Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2014“.
Stanovisko k záverečnému účtu obce na rok 2014 tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej
pod písmenom „B“.
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6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na
rok 2014. Starosta dal hlasovať:
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce na rok 2014 bez výhrad. ZÚ tvorí
súčasť zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „C“.
7. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
V zmysle zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18f ods.1 písm. b predložila
hlavná kontrolórka obce p. Horníková obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.
Plán práce tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „D“.
8. Schválenie predĺženia platnosti municipálneho úveru
Starosta obce navrhol poslancom schválenie predĺženia platnosti municipálneho úveru
( superlinky) 18 300,- € na dobu l roka.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti municipálneho úveru (superlinky)
18 300,-€ na dobu 1 roka.
9.Schválenie kúpy projektovej dokumentácie na kanalizáciu a ČOV
Starosta informoval poslancov o podmienkach odkúpenia projektovej dokumentácie od ZSV
v hodnote 1 640,-€.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0

-
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Uznesenie č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu projektovej dokumentácie na kanalizáciu a ČOV od
ZSV v hodnote 1 640,-€.
10. Schválenie rekonštrukcie KD a žiadosti o NFP
Starosta obce informoval o možnosti predkladania žiadosti o NFP na rekonštrukciu
a zateplenie KD. Odporučil poslancom, že toto budeme riešiť, ak vyjde výzva o NFP a budú
známe podmienky na predkladanie žiadostí.
Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti o NFP.
11. Schválenie výmeny okien v školskej výdajni a jedálni
Starosta informoval poslancov o cenových ponukách na výmenu okien v školskej výdajni
a jedálni.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu okien do školskej výdajne a jedálne v sume od 2000
do 3000,- €.
12.Schválenie spracovania žiadosti o NFP na vybudovanie infraštruktúry na vinohrady
Starosta informoval poslancov o realizácii opatrení ohľadom projektu pozemkových úprav
financovaných z prostriedkov EÚ. Konštatoval, že v zmysle výzvy o NFP sa obec bude
podieľať na spolufinancovaní a realizácii stavby vo výške DPH t.j. 20%, čo sa jedná
o neúmerne vysoké spolufinancovanie. Odporučil poslancom, aby uvedený projekt
neschválili. Dodal, že v prípade ak sa zmenia podmienky výzvy o NFP sa OZ opäť
k uvedenému bodu programu vráti.
Hlasovanie:
Za – 0
Proti – 8
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje spracovanie žiadosti o NFP na vybudovanie infraštruktúry
na vinohrady.
13. Schválenie zámeru odpredaja pozemku p. Nine Šebíkovej
Dňa 6.12.2013 prijala obec žiadosť ( č. 329/2013) od p. Niny Šebíkovej žiadosť o odkúpenie
pozemku. Starosta dal hlasovať za zámer odpredať pozemok p. Šebíkovej. Po schválení bude
zámer predať pozemok zverejnený na webovej stránke obce po dobu 15 dní.
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 1 – Ján Ostrožlík
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Uznesenie č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať pozemok p. Nine Šebíkovej, ktorý je v k.ú.
obce Mojzesovo, parcela registra „E“ číslo 405/1 ostatné plochy o celkovej výmere 1716 m2,
LV č.1. Jedná sa o novovytvorenú parc.registra „E“ číslo 405/1 diel 5 ostatné plochy
o výmere 172 m2, ktorá bola odčlenená od pôvodného pozemku p.č. 405/1 GP č. 293/2008,
úradne overeným Správou katastra Nové Zámky, dňa 10.7.2008 pod.č. 1105/2008.
Žiadosť p. Šebíkovej tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa pod písmenom „E“.
14.Riešenie zmeny výšky mesačného príspevku na úhradu nákladov na činnosť
školského klubu
Dňa 29.6.2015 bola obcou zaevidovaná žiadosť ( pod č. 158/2015) riaditeľa ZŠ MojzesovoČerník č. 505 ohľadom úpravy výšky poplatku v školskom klube detí. V súčasnosti je tento
poplatok stanovený VZN na sumu 3,40 € mesačne na jedno dieťa. Návrh úpravy uvedeného
poplatku je rozpätí 4,00 až 4,50 € mesačne z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov na
rozvoj činnosti ŠKD.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu výšky mesačného príspevku na úhradu nákladov na
činnosť školského klubu z 3,40 € na 4,50 €.
Žiadosť tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „F“.
15.Zmena predsedu a člena kultúrnej komisie
Starosta na návrh poslanca OZ Ľubomíra Slováka dal hlasovať o zmene predsedu a člena
kultúrnej komisie.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu kultúrnej komisie
p. Ľubomíra Slováka.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za nového predsedu kultúrnej komisie p. Tatianu Martišovú
a za nového člena určuje p. Ľubomíra Slováka.
16 .Rôzne
a)Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0

- 6 Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 100,- €.
b)riešenie zámeny pôdy s rímsko-katolíckou cirkvou
- starosta pozval na zasadnutie obecného zastupiteľstva p. farára Pavla Lineta, aby poslancov
OZ informoval o zámere výstavby chodníka pri miestnej farnosti.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje , že za skutočnú výmeru chodníka obec poskytne farnosti
sv. Ondreja Mojzesovo rovnakú výmeru pozemku v intraviláne obce.
Uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok
2014 a to prebytok vo výške 24 690,01 €.
Podrobný výpis rozpočtového hospodárenia je súčasťou zápisnice, ako príloha pod písm.„G“.
Uznesenie č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie aktuálny hospodársky výsledok vo výške 8 640,67 €.
Podrobný výpis hospodárskeho výsledku je súčasťou zápisnice, ako príloha pod pís. „G“.
17. Diskusia
-

diskusia prebiehala k jednotlivým bodom počas zasadnutia OZ

18.Záver
Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
4. zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:50 hod. .

Ing. Jozef Čunderlík
starosta obce v.r.

Overovatelia: Jozef Záhorec
Ing. Marian Manduch
Zapísala:

Alexandra Smtuná

