
Z á p i s n i c a 

 

Z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove 

dňa  13. 10. 2016 

 

 

Prítomní:            Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce 

 

Poslanci: Ing. Slavomír Hačko, Ing. Marián Manduch, Ing. Marián Vrták, Jozef 

Záhorec, Ľubomír Opát,  Tatiana Martišová, Ján Ostrožlík, Ing. Peter Porubský 

 

Neprítomní:  Ľuboš Slovák 

 

Ďalší prítomní:  Magdaléna Horníková, hlavný kontrolór 

                             Katarína Uhríková, účtovníčka obce 

 

Verejnosť:          Michaela Vašeková 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Správa z kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 

5. Prehodnotenie žiadosti riaditeľa ZŠ o ŠKD 

6. Rôzne: 

- úprava prevádzkového poriadku o nové pracovné miesto  

- návrh nového člena do komisie športu a kultúry 

- určenie výnimiek (stavebný alebo iný) na odpredaj pozemkov 

- nominovanie nových členov rady školy z radu poslancov 

- zhodnotenie úverovej zaťaženosti obce 

7. Diskusia  

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:  

Ing. Marián Mandúch – predseda  

Ing. Slavomír Hačko – člen 

Jozef Záhorec – člen  

 

Zapisovateľka: Katarína Uhríková 

 

Hlasovanie: za – 8 

  proti – 0  

  zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 130/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 
 
predseda: Ing. Marián Mandúch 
 
členovia: Ing. Slavomír Hačko, Jozef Záhorec 
 

 

3. Kontrola prijatých uznesení 
 

Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré z nich sú 

splnené a ktoré sú v štádiu plnenia.     

 

4. Správa z  kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 
 

Hlavná kontrolórka obce Magdaléna Horníková prečítala poslancom OZ polročnú správu z 

výkonu kontroly.  

Uznesenie č. 131/2016 

 

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

za I. polrok 2016.  

 

 



5. Prehodnotenie žiadosti riaditeľa o zvýšení príspevku na ŠKD 
 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť riaditeľa ZŠ Ing. Stanislava Petráša o upravenie 

mesačného príspevku ZŠ Mojzesovo – Černík na originálne kompetencie – zvýšenie mesačného 

príspevku na  ŠKD od septembra 2016 na sumu 820 € z dôvodu zvyšovania platových taríf k 1. 9. 

2016.  

 

Hlasovanie: za – 8 

  proti – 0  

  zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 132/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie mesačného príspevku na ŠKD na 820 €mesačne. 

 

 

6. Rôzne 
 

- Upravenie prevádzkového poriadku – starosta obce informoval poslancov OZ o úprave 
prevádzkového poriadku o nové pracovné miesto – samostatnú administr. pracovníčku, 
kultúrnu referentku Ing. Michaelu Vašekovú a navrhol ju do kultúrnej komisie obce. 

 

Hlasovanie: za – 8 

  proti – 0  

  zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 133/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie novej pracovníčky do kultúrnej komisie. 

 

- Prevod majetku obce - pozemkov – starosta obce navrhol určenie pevných cien za m2 pri 
prevode majetku obce formou Kúpnych zmlúv podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov podľa bonity a klasifikácie pôdy a to 
nasledovne: 
Stavebné pozemky  10.-€/m2 

 Orná pôda 0,95.-€/m2 

 Trávnaté porasty 0,95.-€/m2 

 Záhrady 1,85.-€/m2  

 Ostatné 1,50.-€/m2  

 



Starosta navrhol, že každá nová žiadosť o  prevod majetku obce bude následne individuálne 

spracovaná a prehodnotená. 

 

Hlasovanie: za – 7 

  proti – 0  

  zdržal sa – 1 (Ján Ostrožlík) 

 

Uznesenie č. 134/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumy za odpredaj pozemkov obce. 

Stavebné pozemky  10.-€/m2 
 Orná pôda 0,95.-€/m2 

 Trávnaté porasty 0,95.-€/m2 

 Záhrady 1,85.-€/m2  

 Ostatné 1,50.-€/m2  

 

 

 

- Rozhodnutie – starosta obce navrhol a po ich súhlase nominoval členov do rady školy ZŠ 
Mojzesovo - Černík z radu poslancov Ing. Mariána Vrtáka, Jozefa Záhorca  

 

Uznesenie č. 135/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo nominovania  berie na vedomie. 

 

- Hlavná kontrolórka obce p. Magdaléna Horníková prečítala všetkým prítomným správu 
o úverovej zaťaženosti obce k 30. 9. 2016 a skonštatovala nízku úverovú zaťaženosť, 
čiže veľmi dobrý výsledok hospodárenia obce ( 18,21%). 

 

Uznesenie č. 136/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo úverovú zaťaženosť obce berie na vedomie. 

 

- Starosta obce predniesol zámer obce zakúpiť pozemok s parcelným číslom 2873 
o výmere 964 m2, ktorého vlastníkom je Emil Lauro, bytom Mojzesovo č. 422 na účely 
vybudovania oddychovej zóny na viniciach v sume 0,40 €/m2. 

 

 

 



Hlasovanie: za – 8 

  proti – 0  

  zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 137/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer na odkúpenie pozemku s parc. číslom 2873 o výmere 

967 m2.  

- Ďalej starosta obce predniesol zámer obce zakúpiť pozemok s parcelným číslom 318/6 
o výmere 1146 m2, ktorého vlastníčkou je Kvetoslava Kmeťová, bytom Mojzesovo č.15     
na účely vybudovania zdravotného strediska. 

 

Hlasovanie: za – 8 

  proti – 0  

  zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 138/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer na odkúpenie pozemku s parcelným číslom 318/6 

o výmere 1146 m2.  

 

7. Diskusia 
 

- Bližšie informácie o 1. Regionálnom jesennom jarmoku v Cabaji – Salaš 

- Starosta obce informoval o tom, že vláda zmenila dotáciu na NFP pre akčné skupiny – 

rozvoj vidieka a vyhlásili novú výzvu 

- Starosta ďalej informoval, že zabezpečil protipovodňové opatrenia úpravou terénu 

v oblasti „baloty“. 

- Marián Vrták poukázal na to, že by občania pri separovaní pet fliaš mohli tieto fľaše 

stláčať a tým šetriť miesto v kontajneroch 

 

 

 

 

 



 

 

8. Záver  
 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:45 hod.  

Zapísala: Katarína Uhríková 

 

 

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

Ing. Jozef Čunderlík 

starosta obce  

 

 

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

 

Ing. Peter Porubský ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


