
Z á p i s n i c a 

 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove 

dňa  16. decembra  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, Ľuboš Slovák 

 

Neprítomní:       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. Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018  

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

6. Správy z kontrolnej činnosti 

7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

9. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

10. Schválenie VZN ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných 

plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Mojzesovo  

11. Schválenie založenia ČOV, s. r. o.  

12. Finančný príspevok na asfaltovanie v ZŠ Mojzesovo - Černík 

13. Rôzne: 

- Dofinancovanie ŠKD za rok 2015  

- Úprava mesačného príspevku ŠKD na rok 2016                 

14. Diskusia  

15. 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. Slavomír Hačko                                              

 

 

Návrhová komisia:      Ing. Peter Porubský– predseda  

                                        Ing. Slavomír Hačko – člen 

                                        Ing. Marián Manduch  – člen  

 

Zapisovateľka:              Katarína Uhríková 

 

Hlasovanie: za – 8 

  proti – 0  

  zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 76/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 

Predseda: Ing. Peter Porubský 

Členovia: Ing. Slavomír Hačko, Ing. Marián Manduch   

 

3. Kontrola prijatých uznesení 
 

Uznesenia prijaté na 5. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré z nich sú splnené a ktoré 

sú v štádiu plnenia.    

Návrh na úpravu programu:  

- starosta navrhol doplniť bod – správa nezávislého audítora  
- do rôzneho doplniť schválenie odmien poslancom OZ a hlavnej kontrolórke  

 
1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018  

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

6. Správy z kontrolnej činnosti 

7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

9. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

10. Schválenie VZN ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie 

volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Mojzesovo  

11. Schválenie založenia ČOV, s. r. o.  

12. Finančný príspevok na asfaltovanie v ZŠ Mojzesovo – Černík 

13. Správa nezávislého audítora  



14. Rôzne: 

- Dofinancovanie ŠKD za rok 2015  
- Úprava mesačného príspevku ŠKD na rok 2016     
- Schválenie odmeny poslancom OZ a hlavnej kontrolórke             
15. Diskusia 

16. Záver 

                                                                 

                                        

4. Návrh rozpočtu 2016 - 2018 
 

Poslancom OZ bol návrh rozpočtu zaslaný prostredníctvom e-mailu a taktiež aj vyvesený na oznamovacej 

tabuli 15 dní pred schvaľovaním. Zo strany poslancov nebol pripomienkovaný tak starosta obce dal 

hlasovať: 

Hlasovanie: za – 8 

  proti – 0  

  zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 77/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2016. 

Uznesenie č. 78/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2017 – 2018. 

Rozpočet tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „A“. 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 

 

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 2017-2018 konkrétne k návrhu rozpočtu obce 

na rok 2016. Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného 

rozpočtu na roky 2016-2018, 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. 79/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 2016 - 

2018. Tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „B“. 

6. Správa z kontrolnej činnosti  

Hlavná kontrolórka obce Magdaléna Horníková prečítala poslancom OZ polročnú správu z výkonu 

kontroly.  

Uznesenie č. 80/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. Správa 

tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „C“. 

7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

 

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 2016. 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  

 

Uznesenie č. 81/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 v predloženej štruktúre 

a zároveň splnomocňuje hlavného kontrolóra obce Mojzesovo na výkon kontroly v subjekte ZŠ 

Mojzesovo – Černík a taktiež v prípade vzišlých požiadaviek obecného zastupiteľstva. Plán kontrolnej 

činnosti tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „D“. 

8. Rozpočtové opatrenie 2/2016 

 

Účtovníčka obce prečítala poslancom rozpočtové opatrenie a informovala 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. 82/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2015. Tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa 

k nej pod písmenom „E“. 

 

9. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a za 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 30.11.2015. Po dlhšej konzultácii určenia 

najvhodnejších úprav dal starosta hlasovať: 

Hlasovanie: za – 8 
  proti – 0 
               zdržal sa – 0 
 

Uznesenie č. 83/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a za drobné stavebné odpady. Tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „F“. 

 

 

10. Schválenie VZN ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie 
volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Mojzesovo 
 

Na pracovnej porade starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN. Uvedený návrh VZN bol vyvesený na 

úradnej tabuli a web stránke obce dňa 30.11.2015. Starosta dal hlasovať: 

Hlasovanie: za – 8 
  proti – 0 
               zdržal sa – 0 
 

Uznesenie č. 84/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na 

umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce 

Mojzesovo. Tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „G“. 

 

 



11. Schválenie založenia ČOV, s. r. o.  
 

Starosta predniesol poslancom OZ návrh, aby sa obec Mojzesovo stala jedným zo zakladateľov 

obchodnej spoločnosti a to spoločnosti ČOV, s. r. o.  so sídlom 941 06  Komjatice, Nádražná 97 spolu 

s obcami Černík, Veľký Kýr, Komjatice, Vinodol. Starosta dal hlasovať:  

Hlasovanie: za – 8 
  proti – 0 
               zdržal sa – 0 

Uznesenie č. 85/2015 

 

1/ Obecné zastupiteľstvo v Mojzesovo schvaľuje aby obec Mojzesovo bola jedným zo zakladateľov 
obchodnej spoločnosti, a to spoločnosti: ČOV, s.r.o., so sídlom 941 06 Komjatice, Nádražná 97, spolu 
s obcami Černík, Veľký Kýr, Komjatice a Vinodol. 
 

Obecné zastupiteľstvo zároveň súhlasí s tým, aby sa v prípade potreby použil ako vklad do základného 

imania tejto spoločnosti nepeňažný vklad, a to: 

 

a) nehnuteľnosti, ktorá sa nachádzajú v obci, v katastrálnom území ČERNÍK, ktoré sú evidované na 

Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor t a k t o: 

LIST VLASTNÍCTVA číslo 1038  

prevádzkový objekt čist. odpad. vôd súpisné číslo 465 na parcelnom čísle 3387  

čistiaca linka čist. odpad. vôd súpisné číslo 466 na parcelnom čísle 3388  

ktoré patria podľa B 2 obci Mojzesovo v 1164/10000 z celku  

 

LIST VLASTNÍCTVA číslo 2665 parcely registra „C“  

parcelné číslo 3386 - 5640 m2 - zastavané plochy a nádvoria,  

parcelné číslo 3387 -     89 m2 - zastavané plochy a nádvoria,  

parcelné číslo 3388 -   413 m2 - zastavané plochy a nádvoria 

ktoré patria obci Mojzesovo, podľa B 2 v 1164/10000 z celku, a ktorých hodnota bola určená 

v zmysle znaleckého posudku číslo 242/2015, zo dňa 20.11.2015, vyhotoveným Ing. Otom Pisoňom na 

hodnotu vo výške 267 000,--€ (slovom dvestošesťdesiatsedemtisíc eur), pričom hodnota podielu obce 

Mojzesovo je 31 078,80--€ a nepeňažný vklad sa započítava sumou 23 280,--€. 

 

Uznesenie č. 86/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mojzesove schvaľuje aby: 
 
starosta – Ing. Jozef Čunderlík 
 
bol štatutárnym orgánom - konateľom spoločnosti ČOV, s.r.o., so sídlom 941 06 Komjatice, Nádražná 97. 

 

 



12. Finančný príspevok na asfaltovanie v ZŠ Mojzesovo – Černík 
 

Starosta predniesol žiadosť základnej školy o poskytnutie finančného príspevku v sume 2000 € na 

asfaltovanie parkoviska v areáli školy. Žiadosť bola zdôvodnená využívaním spoločného parkoviska pre 

potreby základnej školy, ale aj materskej školy.  

Hlasovanie: za – 8 
  proti – 0 
               zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 87/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na asfaltovanie parkoviska v areáli školy o výške 

2000 .- € 

13. Správa nezávislého audítora 
 

Starosta obce predložil poslancom OZ správu nezávislého audítora, Ing. Márii Bránikovej, o overení 

účtovnej závierky za rok 2014. V uvedenej správe sa konštatuje, že „účtovná závierka poskytuje pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie obce Mojzesovo k 31.decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok 

končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve“.  

Uznesenie č. 88/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 

zostavenej k 31.12.2014“. 

14. Rôzne 
 

a) Dofinancovanie ŠKD za rok 2015 – starosta predniesol žiadosť základnej školy o dofinancovanie 
originálnych kompetencií za rok 2015 dôsledkom vyšších mzdových nákladov. Dofinancovanie 
činí sumu 406,77 €. Starosta dal hlasovať: 
 

Hlasovanie: za – 8 
  proti – 0 

                              zdržal sa – 0 

Uznesenie č. 89/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dofinancovanie originálnych kompetencií za rok 2015 vo výške 406,77 

€. 

b) Žiadosť o úpravu mesačného príspevku ŠKD na rok 2016 – starosta predniesol žiadosť základnej 
školy o úpravu mesačného príspevku na ŠKD na rok 2016, kde škola žiada o zvýšenie mesačného 
príspevku na sumu 700 € z dôvodu zvyšovania platových taríf k 1.1.2016 a čiastočnú 
kompenzáciu nákladov na školský klub detí. Starosta dal hlasovať: 
 



Hlasovanie: za – 8 
  proti – 0 

                              zdržal sa – 0 

Uznesenie č. 90/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravenie výšky mesačného príspevku na originálne kompetencie 2016 

na mesačnú výšku 700,- €. 

c) Schválenie odmeny poslancom OZ a hlavnej kontrolórke – starosta poďakoval poslancom OZ za 
plnenie svojich úloh počas roka a navrhol im odmenu vo výške 150 €. Poslanec Ing. Hačko 
navrhol hlavnej kontrolórke Magdaléne Horníkovej udeliť odmenu vo výške 250 €. Starosta dal 
hlasovať: 
 
Hlasovanie: za – 8 
  proti – 0 

                              zdržal sa – 0 

Uznesenie č. 91/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancom OZ vo výške 150 € . 

Uznesenie č. 92/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke Magdaléne Horníkovej vo výške 250 €. 

15. Diskusia  
 

- Poslanec Ing. Marián Vrták navrhol vyberať zálohu vo výške 50 € od predajcov, ktorí sa 
zdržiavajú na verejnom priestranstve pri obchode Coop Jedonota z dôvodu znečisťovania 
tohto priestranstva. Starosta dal hlasovať:  
 

Hlasovanie: za – 0 
                           proti – 8 

                                                    zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 93/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje vyberanie zálohy od predajcov vo výške 50 €. 

Keďže tento spôsob pre udržanie čistoty na verejnom priestranstve neprešiel, poslanci navrhli týždenne 

určiť jedného z pracovníkov, ktorý bude kontrolovať a upratovať verejné priestranstvo. 

 

 



Uznesenie č. 94/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje určiť zodpovedného pracovníka VPP, ktorý priestranstvo bude 

kontrolovať.  

- Starosta navrhol upraviť trhový poriadok a to nasledovne: 
 

a) prenájom plochy na predaj nepotravinárskych výrobkov ........ 7.-€ /deň  

b) prenájom plochy na predaj potravinárskych výrobkov ..............4.-€ /deň  

c) prenájom plochy na poskytovanie služieb vo výške ....................5.- €/deň 

 d) prenájom plochy na predaj textilu a odevov.................................8.- €/deň 

 

 Uznesenie č. 95/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o poplatkoch za prenájom plochy za účelom predaja v novom znení 

s nasledovnými úpravami:  

a) prenájom plochy na predaj nepotravinárskych výrobkov ........ 7.-€ /deň  

b) prenájom plochy na predaj potravinárskych výrobkov ..............4.-€ /deň  

c) prenájom plochy na poskytovanie služieb vo výške ....................5.- €/deň 

 d) prenájom plochy na predaj textilu a odevov.................................8.- €/deň 

 

16.  Záver  
 

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

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:00 hod.  

 

Zapísala: Katarína Uhríková 

 

 

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

           Ing. Jozef Čunderlík 

                starosta obce  

                                              

                                                                                                     

Overovatelia:  Ľubomír Opát                                          ........................................................ 

 

                           Ing. Slavomír Hačko                                ........................................................                                    


