
Z á p i s n i c a 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove konaného  

dňa 1. októbra 2015 

 
 
 
Prítomní:     Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce 
Prítomní poslanci:       Ing. Slavomír Hačko,  Ján Ostrožlík, Ing. Peter Porubský, Jozef                         
                                       Záhorec, Tatiana Martišová,  Ľuboš Slovák, Ing. Marian Manduch, 
                                       Ľubomír Opát,  Ing. Marian Vrták 
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. Pridelenie 2-izbového bytu 
5. Schválenie PHSR obce Mojzesovo na roky 2015-2023 
6. Schválenie spracovania žiadosti o NFP na výstavbu infraštruktúry na vinice 
7. Schválenie výstavby detského ihriska v priestoroch MŠ 
8. Schválenie stavebných prác na futbalovom ihrisku OŠK 
9. Schválenie spracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu KD  
10. Zadanie spracovania stavebného povolenia na výstavbu kanalizácie 
11. Úverová zaťaženosť obce k 30.9.2015 + náklady s čerpaním kontokorentného úveru 
12. Rôzne 

-schválenie jednorazového finančného príspevku r. Výberčiovej a r.Loblovej  

      13. Diskusia 
      14. Návrh na uznesenie 
      15. Záver 
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2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Jozef Záhorec, Ing. Marian Vrták 
      
Návrhová komisia:   Tatiana Martišová – predseda 
     Ján Ostrožlík – člen 
     Ing. Marian Manduch  - člen 
Zapisovateľka:   Alexandra Smutná 
 
 Hlasovanie: Za – 9 
  Proti – 0 
  Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 63/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu, určenie overovateľov zápisnice v zložení: 
Predseda: Tatiana Martišová 
Členovia: Ján Ostrožlík, Ing.Marian Manduch 
Overovatelia: Jozef Záhorec, Ing. Marian Vrták 
 
3.  Kontrola prijatých uznesení 
 
Uznesenia prijaté na 4. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a  konštatoval, ktoré z nich sú 
splnené a ktoré sú v štádiu plnenia.  
 
4. Pridelenie 2-izbového bytu  
 
V zmysle VZN č. 4/2013 „Podmienky prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných 
z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania obce Mojzesovo“ čl.3, ods.2 
bol 2 – izbový byt pridelený rodine Grivalskej. 
Hlasovanie: Za – 9 
  Proti – 0 
  Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 64/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe podanej žiadosti pridelenie 2-izbového bytu 
rodine Grivalskej. 
 
5.  Schválenie PHSR obce Mojzesovo na roky 2015-2023 
Poslanci obecného zastupiteľstva žiadajú zapracovať do PHSR ďalšiu výstavbu sociálnych 
bytov v obci.  
Hlasovanie: Za – 9 
  Proti – 0 
  Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 65/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje PHSR obce Mojzesovo na roky 2015-2023. Do PHSR  
doplniť ďalšiu výstavbu sociálnych bytov v obci. 
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6. Schválenie spracovania žiadosti o NFP na výstavbu infraštruktúry na vinice 
Uznesením č. 55/2015 zo 4. zasadnutia OZ poslanci obecného zastupiteľstva neschválili 
spracovanie žiadosti o NFP na vybudovanie infraštruktúry na vinice. Starosta informoval 
poslancov, že podmienky ohľadom žiadosti o NFP sa zmenili a navrhol poslancom uznesenie 
č. 55/2015 zrušiť a znovu  hlasovať o schválení pracovania žiadosti o NFP na výstavbu 
infraštruktúry na vinice. 
Hlasovanie za zrušenie uznesenia č. 55/2015:  Za – 9 
       Proti – 0 
       Zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 66/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie uznesenia č. 55/2015 v plnom znení. 
 
 
Hlasovanie za schválenie spracovania žiadosti o NFP na výstavbu infraštruktúry na vinice:
       Za – 9 
       Proti – 0 
       Zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 67/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie žiadosti o NFP na vybudovanie infraštruktúry 
na vinice. 
 
7. Schválenie výstavby detského ihriska v priestoroch MŠ 
 
Starosta informoval poslancov so zámerom výstavby detského ihriska v priestoroch MŠ. 
Hlasovanie: Za – 9 
  Proti – 0 
  Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 68/2015 
Obecné zastupiteľstvo výstavbu detského ihriska v priestoroch MŠ do hodnoty 5 500,- €. 
 
 
8. Schválenie stavebných prác na futbalovom ihrisku OŠK 
 
Starosta informoval poslancov o priebehu stavebných prác na futbalovom ihrisku OŠK. 

Hlasovanie: Za – 9 
  Proti – 0 
  Zdržal sa – 0 
 
 
Uznesenie č. 69/2015 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje stavebné práce na futbalovom ihrisku OŠK. 
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9.Schválenie spracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu KD 
 
Hlasovanie:       Za – 9 
       Proti – 0 
    Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 70/2015 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 
kultúrneho domu. 
 
 
10. Zadanie spracovania stavebného povolenia na výstavbu kanalizácie  
Starosta obce navrhol poslancom , aby spracovanie  dokumentácie na  zadanie stavebného 
povolenia na výstavbu kanalizácie pre obec vypracovala súkromná firma. Ďalej informoval 
poslancov o možnosti čerpania finančných prostriedkov zo švajčiarskych fondov.  
 
Hlasovanie:       Za – 9 
       Proti – 0 
    Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 71/2015 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zadanie spracovania stavebného povolenia na výstavbu 
kanalizácie súkromnej firme. 
  
 
11. Úverová zaťaženosť obce k 30.9.2015 + náklady s čerpaním kontokorentného úveru 
Hlavná kontrolórka obce p. Horníková formou správy informovala poslancov o úverovej 
zaťaženosti. Ku dňu 30.9.2015 zostatok úverov celkom: 113 462,36 € 
Skutočné bežné P predchádzajúceho rozpočtového roku 2014: 400 157,26 € 
Úverová zaťaženosť obce k 30.9.2015 predstavuje výšku 28,3 %. 
 
Uznesenie č. 72/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o úverovej zaťaženosti obce k 30.9.2015 + 
náklady spojené s čerpaním kontokorentného úveru. Správa o úverovej zaťaženosti tvorí 
súčasť zápisnice pod písmenom „A“. 
 
12. Rôzne 
 
a/ schválenie jednorazového finančného príspevku 
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 3 ods.4  starosta navrhol poslancom 
schválenie jednorazového finančného príspevku rodine Výberčiovej  1000,- € a Loblovej 
800,-€ , ktoré sa  z dôvodu škody spôsobenej  požiarom na nehnuteľnosti ( rodinný dom) 
ocitli v núdzi.  
Hlasovanie pre rodinu Výberčiovú:       Za – 9 
          Proti – 0 
       Zdržal sa – 0 
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Uznesenie č. 73/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazový finančný príspevok rodine Výberčiovej vo 
výške 1 000,- €. 
Hlasovanie pre rodinu Loblovú:                Za – 9 
      Proti – 0 
      Zdržal sa - 0 
 
Uznesenie č. 74/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazový finančný príspevok rodine Loblovej vo výške 
800,-€. 
 
b/ odpredaj pozemku Nine Šebíkovej 
-po uplynutí stanovenej lehoty od zverejnenia zámeru o predaji pozemku v k.ú. Mojzesovo 
 p. Nine Šebíkovej dal starosta poslancom  návrh  odpredať pozemok. Poslanci odhlasovali 
cenu pozemku   10,-€/1m2. 
Hlasovanie: Za – 9 
  Proti – 0 
  Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 75/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje priamy predaj 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 za kúpnu 
cenu 10,-€/1 m2.    
 
13. Diskusia 
 
Starosta informoval poslancov o schválení dotácie  pre našu obec vo výške 18 000,-€ , ktorá 
bola schválená na 178. výjazdovom rokovaní vlády v Nitre dňa 30.9.2015. 
 
14.Záver 
 
Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie  OZ ukončil. 
5. zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:30 hod. . 
 
 
 
 

  Ing. Jozef Čunderlík v.r. 
      starosta obce  

 
 
Overovatelia:  Jozef Záhorec 
             Ing. Marian Vrták 
 
Zapísala:  Alexandra Smtuná   



 
 
 


