
Z á p i s n i c a 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove konaného  

dňa 17. marca 2016 

 

 

 

Prítomní:     Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce 

Prítomní poslanci:       Ing. Slavomír Hačko,  Ján Ostrožlík, Ing. Peter Porubský, Jozef                         

Záhorec, Tatiana Martišová,   Ing. Marian Manduch,                                                

Ľubomír Opát,  Ing. Marian Vrták 

Neprítomní :                 Ľuboš Slovák - 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. Pridelenie dotácie miestnym záujmovým organizáciám 

5. Schválenie dotácie ZŠ Mojzesovo – Černík 505 a na spracovanie knihy o obci 

Mojzesovo  

6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – ZŠ Mojzesovo – Černík 505 

7. Schválenie VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Mojzesovo 

8. Určenie členov kultúrnej komisie 

9. Schválenie rekonštrukčných prác v školskej jedálni 

10. Schválenie výstavby chodníka k ZŠ Mojzesovo – Černík 505 

11. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 
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2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Peter Porubský, Jozef Záhorec 

      

Návrhová komisia:   Tatiana Martišová – predseda 

     Ing. Marian Vrták – člen 

     Ľubomír Opát  - člen 

Zapisovateľka:   Alexandra Smutná 

 

 Hlasovanie: Za – 8 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 96/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu, určenie overovateľov zápisnice v zložení: 

Predseda: Tatiana Martišová 

Členovia: Ing. Marian Vrták, Ľubomír Opát 

Overovatelia: Jozef Záhorec, Ing. Peter Porubský 

 

3.  Kontrola prijatých uznesení 

 

Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a  konštatoval, ktoré z nich sú 

splnené a ktoré sú v štádiu plnenia.  

 

4. Pridelenie dotácie miestnym záujmovým organizáciám 

 

Starosta informoval poslancov o žiadostiach od miestnych organizácií v ktorých žiadajú obec 

o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 a dal hlasovať: 

 

1. Obecný športový klub žiada dotáciu 12 800,- €.  

Hlasovanie: Za – 8 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 97/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na rok 2016 dotáciu z rozpočtu obce vo výške 12 800,- € pre 

OŠK Mojzesovo. Žiadosť tvorí súčasť zápisnice pod písmenom „A“. 

 

2. Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov žiada dotáciu 1 200,- €. 

Hlasovanie: Za – 8 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 
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Uznesenie č. 98/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na rok 2016 dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 200,-€ pre 

MO SZZ Mojzesovo. Žiadosť tvorí súčasť zápisnice pod písmenom „B“. 

 

3. Slovenský poľovnícky zväz  - poľovnícke združenie žiada dotáciu 800,- €. 

Hlasovanie: Za – 8 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

Uznesenie č. 99/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na rok 2016 dotáciu z rozpočtu obce vo výške 800,-€ pre 

Slovenský poľovnícky zväz – poľovnícke združenie Mojzesovo. Žiadosť tvorí súčasť 

zápisnice pod písmenom „C“. 

 

4. ZO Slovenského zväzu chovateľov žiada dotáciu 500,-€. 

Hlasovanie: Za – 8 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 100/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na rok 2016 dotáciu z rozpočtu obce vo výške 500,-€ pre ZO 

Slovenský zväz chovateľov  Mojzesovo. Žiadosť tvorí súčasť zápisnice pod písmenom „D“. 

 

5. MO Slovenský rybársky zväz Šurany žiada finančný príspevok 200,-€.  

Hlasovanie: Za – 8 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 101/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na rok 2016 finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 

200,-€ pre MO Slovenský rybársky zväz Šurany. Žiadosť tvorí súčasť zápisnice pod 

písmenom „E“. 

 

5.  Schválenie dotácie ZŠ Mojzesovo – Černík 505 a na spracovanie knihy  

o obci Mojzesovo 

 

Riaditeľ ZŠ Mojzesovo – Černík 505 Mgr. Stanislav Petráš sa na základe žiadosti obracia na  

starostu obce a obecné zastupiteľstvo  o poskytnutie finančného príspevku vo výške 500,-€ , 

ktorý zdôvodňuje mimoriadnou príležitosťou 50. výročím založenia ZŠ Mojzesovo-Černík 

505, ktoré sa bude konať dňa 29.4.2016.   
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Hlasovanie: Za – 8 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 102/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pri príležitosti 50. výročia založenia školy  jednorazový 

finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 500,-€ pre ZŠ Mojzesovo – Černík 505. Žiadosť 

tvorí súčasť zápisnice pod písmenom „F“. 

 

Starosta informoval poslancov  na návrh p. Ing. Mariana Manducha o  žiadosti poskytnúť 

ďalšiu dotáciu vo výške  2 700,-€  na prípravné práce knihy o obci Mojzesovo.  

 

Hlasovanie: Za – 8 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 103/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 2 700,-€ na 

prípravné práce  knihy o obci Mojzesovo. 

 

6.Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 ZŠ Mojzesovo – Černík 505 

Riaditeľ ZŠ Mojzesovo-Černík 505 predložil poslancom OZ v súlade s § 11 ods.4 písm. b) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe ods.2 písm. a) § 14 zákona 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. , ods.2 písm. b) § 14 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov návrh na rozpočtové opatrenie č.1/2016. 

 

Hlasovanie: Za – 8 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 104/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 ZŠ Mojzesovo-Černík 505. 

Rozpočtové opatrenie č.1/2016 tvorí súčasť zápisnice pod písmenom  „G“. 

 

7. Schválenie VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Mojzesovo 

Starosta obce podľa ustanovenia § 6 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 

245/2008  Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov predložil poslancom OZ návrh VZN o určení miesta 

a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojzesovo.  
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Hlasovanie: Za – 8 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 105/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojzesovo. Návrh VZN tvorí súčasť zápisnice pod 

písmenom „H“. 

 

8.Určenie členov kultúrnej komisie 

Predsedníčka kultúrnej komisie p. Tatiana Martišová dala na základe ústnej žiadosti  

Mgr. Tatiany Martišovej ml. a Lucii Hankovej  poslancom OZ návrh , aby boli odvolané   

z funkcie člena kultúrnej komisie.  

 

Hlasovanie: Za – 8 

  Proti – 0 

  Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 106/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odvolanie členov kultúrnej  komisie – Mgr. Tatianu 

Martišovú ml., Luciu Hankovú.   

 

Zároveň dala návrh na určenie nových členov kultúrnej komisie: 

- Adam Martiš 

- Soňa Melišková 

 

Hlasovanie: Za – 8 

              Proti – 0 

              Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 107/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje určenie členov kultúrnej  komisie – Adam Martiš, Soňa 

Melišková. 

 

9. Schválenie rekonštrukčných prác v školskej jedálni 

Starosta obce informoval poslancov OZ o predložení cenových ponúk na zákazku s nízkou 

hodnotou  na predmet „ Položenie dlažby do skladov kuchyne, chodby jedálne a jedálne ZŠ 

Mojzesovo-Černík 505“  .  Návrh cenovej ponuky na uvedené rekonštrukčné práce je do 

6000,-€.     
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Hlasovanie: Za – 8 

              Proti – 0 

              Zdržal sa – 0 

 

 

Uznesenie č. 108/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukčné práce v školskej jedálni v hodnote do  

6 000,-€. 

 

10. Schválenie výstavby chodníka k ZŠ Mojzesovo – Černík 505 

Na základe projektovej dokumentácie dal starosta hlasovať o predpokladanej výške 

finančných prostriedkov na výstavbu  chodníka k ZŠ Mojzesovo – Černík 505.   

 

Hlasovanie: Za – 8 

              Proti – 0 

              Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 109/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky do 35 900,- € určené na výstavbu  

chodníka k ZŠ Mojzesovo – Černík 505. 

 

11. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f, bod 1 e) hlavná 

kontrolórka obce p. Horníková prečítala OZ „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015“. 

 

Uznesenie č. 110/2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015“. Správa 

o kontrolnej činnosti tvorí súčasť zápisnice pod písmenom „CH“. 

 

 

12. Diskusia 

 

a/ zrušenie pohľadávky 

- starosta obce dal návrh poslancom OZ návrh na zrušenie pohľadávky z roku 2010 vo 

výške 2000,-€ voči firme ELTOS ( penále za omeškanie začatia prác).  
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Uznesenie č. 111/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie pohľadávky vo výške 2 000,-€ voči firme ELTOS 

z roku 2010 . 

 

 

13.Záver 

 

Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie  OZ ukončil. 

7. zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 hod. . 

 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Jozef Čunderlík  

      starosta obce  

 

 

Overovatelia:  Jozef Záhorec 

            

         Ing. Peter Porubský 

 

 

Zapísala:  Alexandra Smutná   

 

 

 


