Zápisnica
Z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove
dňa 14.6.2016

Prítomní:

Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce
Poslanci: Ing. Slavomír Hačko, Ing. Marián Manduch, Ing. Marián Vrták, Jozef Záhorec,
Ľubomír Opát, Tatiana Martišová, Ján Ostrožlík

Neprítomní:

Ľuboš Slovák, Ing. Peter Porubský

Ďalší prítomní: Magdaléna Horníková, hlavný kontrolór
Katarína Uhríková, účtovníčka obce
Verejnosť:

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Rozpočtové opatrenie 2/2016
5. Stanovisko k záverečnému účtu 2015
6. Schválenie záverečného účtu
7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
8. Správa z kontrolnej činnosti
9. Schválenie predĺženia platnosti a navýšenie kontokorentného úveru
10. Schválenie VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Mojzesovo
11. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na zberný dvor
12. Spracovanie žiadosti o NFP
13. Schválenie preklenovacieho úveru
14. Rôzne:
- Riešenie obecnej komunikácie - most
- Prenájom pozemku na vinohradoch
- Cintorín – výmena za pôdu
15. Diskusia
16. 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: Ing. Marián Vrták
Ján Ostrožlík

Návrhová komisia:

Tatiana Martišová– predseda
Ing. Slavomír Hačko – člen
Ing. Marián Manduch – člen

Zapisovateľka:

Katarína Uhríková

Hlasovanie:

za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 112/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Tatiana Martišová
členovi: Ing. Slavomír Hačko, Ing. Marián Manduch

3. Kontrola prijatých uznesení
Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré z nich sú splnené a ktoré
sú v štádiu plnenia.

4. 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 – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 113/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016.

5. Záverečný účet a stanovisko k záverečnému účtu
Hlavná kontrolórka obce Magdaléna 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 2015. Záverečný účet obsahuje výsledky hospodárenia
za obdobie jedného roka, vrátanie 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
2015.
Hlasovanie:

za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 114/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2015.

6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015
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 2015. Starosta obce dal
hlasovať:
Hlasovanie:

za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 115/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 116/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 2594,34 EUR.

7. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
V zmysle zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18f ods. 1 písm. b predložila hlavná
konrolórka obce Magdaléna Horníková obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na II. Polrok 2016.
Hlasovanie:

za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 117/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 a splnomocňuje
hlavného kontrolóra na výkon kontroly v subjekte ZŠ Mojzesovo – Černík a taktiež v prípade vzišlých
požiadaviek obecného zastupiteľstva.

8. Správa z kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka obce Magdaléna Horníková prečítala poslancom OZ polročnú správu z výkonu
kontroly.
Uznesenie č. 118/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce.

9. Schválenie predĺženia platnosti a navýšenia kontokorentného úveru

Starosta obce navrhol poslancom OZ schválenie predĺženia a navýšenie kontokorentného úveru
(superlinky) na výšku 28 200 ,- € na dobu 1 rok.
Hlasovanie:

za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 119/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie kontokorentného úveru
a navýšenie na sumu 28 200,-€.

10. Schválenie VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Mojzesovo
Na pracovnej porade starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN. Uvedený návrh VZN bol vyvesený na
úradnej tabuli a web stránke obce dňa 28.5.2016. Starosta dal hlasovať:
Hlasovanie:

za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 120/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Mojzesovo.

11. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na zberný dvor
Starosta informoval poslancov o potrebe vypracovania projektovej dokumentácie na vybudovanie
zberného dvora v obci Mojzesovo. Starosta dal hlasovať:
Hlasovanie:

za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 121/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na zberný dvor v hodnote
8 500,- €

12. Spracovanie žiadosti o NFP
Starosta zároveň informoval aj o nutnosti spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
zberný dvor v obci Mojzesovo.
Hlasovanie:

za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 122/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zberný dvor.

13. Schválenie preklenovacieho úveru
Starosta informoval poslancov OZ o nutnosti prijatia preklenovacieho úveru na financovanie projektu
„Pozemkové úpravy v obci Mojzesovo“ vo výške 890 000,- € čo je zároveň aj cena diela. Tiež informoval
aj o potrebe zmeny v zmluve o NFP. Jedná sa o zmenu spôsobu financovania projektu zo zálohovej
platby na refundáciu.
Hlasovanie:

za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 123/2016
Obecné zastupiteľstvo v Mojzesove SCHVAĽUJE prijatie preklenovacieho úveru vo výške
890 000,- EUR v súvislosti s financovaním projektu: Pozemkové úpravy v k.ú. Mojzesovo
– Spoločné zariadenia a opatrenia a SÚHLASÍ s vystavením vlastnej blankozmenky a podpísaním
Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
Uznesenie č. 124/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu spôsobu financovania projektu zo zálohovej platby na
refundáciu.

14. Rôzne
-

Rozpustenie rezervného fondu – Starosta navrhol použiť rezervný fond obce na
kapitálové výdavky a to vo výške 5063,34 €. Starosta dal hlasovať.

Hlasovanie:

za – 7
proti – 0

zdržal sa – 0

Uznesenie č. 125/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky vo výške
5063,34 €.
-

Žiadosti o odpredaj pozemku

Dňa 14.6.2016 bola obci doručená žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo na
LV č. 1000 s parcelným číslom 28/8 o výmere 65 m2 od p. Heleny Komáromyovej, bytom Mojzesovo
č. 141.

Poslanci OZ a starosta obce navrhli odpredaj pozemku v sume 10 € / 1m2. Starosta obce dal hlasovať
o odpredaji pozemku:
Hlasovanie:

za – 7
proti – 0

zdržal sa – 0
Uznesenie č. 126/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to
pozemku - parc. registra „C“ číslo 28/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2, evidovaného
katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky, zapísaného na LV č. 1000, k.ú. Mojzesovo vo
výlučnom vlastníctve obce Mojzesovo formou Kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 10 EUR/m2, t.j. celkovo vo výške 650 EUR,
kupujúcej v prvom rade Helena Komáromyová, bytom Mojzesovo č. 141 na základe žiadosti č. 176/2016
zo dňa 14.6.2016.
-

Dňa 14.6.2016 bola obci doručená žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo
na LV č. 1 s parcelným číslom 1332/3 o výmere 605 m2 od p. Rozálii Výberčiovej, bytom
Mojzesovo č. 386.

Poslanci OZ a starosta obce navrhli odpredaj pozemku v sume 10 € / 1m2. Starosta obce dal hlasovať
o odpredaji pozemku:
Hlasovanie:

za – 7
proti – 0

zdržal sa – 0
Uznesenie č. 127/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to
pozemku - parc. registra „C“ číslo 1332/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 605 m2, evidovaného
katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Mojzesovo vo
výlučnom vlastníctve obce Mojzesovo formou Kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 10 EUR/m2, t.j. celkovo vo výške 6050 EUR,
kupujúcej v prvom rade Rozálii Výberčiovej, bytom Mojzesovo č. 386 na základe žiadosti č. 174/2016 zo
dňa 14.6.2016.

-

Dňa 14.6.2016 bola obci doručená žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo
na LV č. 1s parcelným číslom 113/3 o výmere 113 m2 od p. Pavla Meliška, bytom Mojzesovo č.
156.

Poslanci OZ a starosta obce navrhli odpredaj pozemku v sume 10 € / 1m2. Starosta obce dal hlasovať
o odpredaji pozemku:
Hlasovanie:

za – 7
proti – 0

zdržal sa – 0
Uznesenie č. 128/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to
pozemku - parc. registra „C“ číslo 113/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 m2, evidovaného
katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Mojzesovo vo
výlučnom vlastníctve obce Mojzesovo formou Kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 10 EUR/m2, t.j. celkovo vo výške 1130 EUR,
kupujúcej v prvom rade Pavol Melišek, bytom Mojzesovo č. 156 na základe žiadosti č. 175/2016 zo dňa
14.6.2016.

-

Starosta obce navrhol navýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórke obce
Magdaléne Horníkovej z 20 % na 25 %. Starosta dal hlasovať.

Hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 129/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje navýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórke obce
Magdaléne Horníkovej z 20 % na 25 %.

15. Diskusia
-

Poslanec Ing. Marián Vrták navrhol orientačné značenie ulíc podľa názvov. Poslanci sa
dohodli, že dajú možnosť občanom sa vyjadriť a zároveň navrhnúť názvy jednotlivých
ulíc prostredníctvom obecného časopisu.

16. 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: Ing. Marián Vrták
Ján Ostrožlík

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

