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Z á p i s n i c a 
 

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove  
 dňa  12.6.2012 

 
 
1. Otvorenie 
 
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík.  Privítal prítomných  
poslancov a občanov a  po nahliadnutí do prezenčnej listiny skonštatoval, že zasadnutie OZ je 
uznášaniaschopné. Po oboznámení sa s programom rokovania vyzval prítomných na doplnenie 
alebo zmenu programu. 
Hlasovanie: za – 5 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Program rokovania bol schválený jednomyseľne. 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 
Za overovateľov zápisnice predsedujúci určil Štefana Hancka a Jána Ostrožlíka. 
Do návrhovej komisie  navrhol: 
Predseda – Tatiana Martišová  
Členovia – Roman Lauro, Karol Vrták   
 
 Hlasovanie: za – 5 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená v navrhovanom zložení. 
Za zapisovateľku predsedajúci určil Alexandru Smutnú. 
 
 
3.  Kontrola prijatých uznesení 
 
Uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ  boli splnené. 
                     
            
4.  Záverečný účet obce Mojzesovo za rok 2011-stanovisko hlavného kontrolóra     
 
Záverečný účet za rok 2011 zhodnotila sl. Vaneková. Dňa 6.6.2012 začal prebiehať audit. Pani 
Melišová prečítala stanovisko k záverečnému účtu.  Nikto z prítomných nemal žiadne námietky 
preto starosta obce dal hlasovať.  
 
Hlasovanie:  schvaľuje          za – 5 
                                               proti – 0 
                                               zdržal sa – 0  
                  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet s výrokom „ celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje bez výhrad“ a tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „A“.  
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5. Správa z následnej finančnej kontroly – hlavný kontrolór     
 
V zmysle § 16 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  vykonala Magdaléna Melišová, hl. kontrolór obce v zmysle 
plánu práce za I. polrok následnú finančnú kontrolu, ktorej predmetom bolo kontrola finančných 
prostriedkov v hotovosti a ich inventarizácia, správnosť účtovania následne vybratých položiek, 
vymáhanie pohľadávok, hospodárenie s verejnými financiami a kontrola čerpania rozpočtu, 
kontrola vyúčtovania dotácií, ktoré obec poskytla obecne prospešným organizáciám na území 
obce v roku 2011. Ďalším predmetom kontroly s ktorým oboznámila OZ bolo vyúčtovanie 
poskytnutej dotácie od obce Mojzesovo pre OŠK.  Po prečítaní správy z následnej finančnej 
kontroly nikto z prítomných nemal žiadne námietky.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z následnej finančnej kontroly. Správa 
z následnej finančnej kontroly a zápis z výkonu následnej finančnej kontroly na vyúčtovanie 
poskytnutej finančnej dotácie od obce Mojzesovo, tvoria súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod 
písmenom „B“ a „C“. 
 
 
6. Schválenie „Plánu práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2012“ 
 
Ďalším bodom zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo schválenie návrhu plánu kontrolnej 
činnosti na II. polrok v zmysle zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18f ods. 1 
písm. „b“ , ktorý predložila pani Melišová. Pri výkone kontrolnej činnosti bude postupovať 
podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 502/2001 Z.z. § 9-11 o finančnej kontrole 
a vnútornom audite. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  „Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2012“. Plán tvorí 
súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „D“.  
   
 
7. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 
 
OZ podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia, ktorým s dopĺňa zákon 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva VZN o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN) 
vymedzuje povinnosti prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce 
Mojzesovo a určuje výšku poplatkov za znečisťovanie ovzdušia. 
Výška paušálneho poplatku na kalendárny rok sa stanovuje na 10,- € .  
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 4 
       proti – 1 ( Roman Lauro) 
    zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia. Paušálny poplatok vo výške 10,- €/rok. VZN tvorí súčasť tejto zápisnice 
a prikladá sa pod písmenom „E“.  
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8. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
 
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 4 ods.3 písm. d),h),i) a n) a podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so 
zákonom č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 
205/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia.  
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) upravuje: 
a)  pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce, 
b) podmienky pre určovanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 
 
-všeobecné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb – prevádzková doba 
všeobecne určená časom medzi 06.00 hod. a 22.00 hod.  
 
-   osobitné určenie času predaj v obchode a času prevádzky služieb 
* v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby s prísluchovou hudbou, 
vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou je určená v rozpätí od 07.30 hod. do 01.00 hod. 
* v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby v čase hudobnej produkcie  
alebo v čase usporiadania verejných kultúrnych podujatí spojených s verejnou hudobnou 
produkciou je určená v rozpätí od 07.30 hod. do 04.30 hod. 
 * v prevádzkarňach s predajom tovaru periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín, je určená 
v rozpätí od 04.00 hod. do 16.00 hod.  
    
 Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 5 
       proti –0 
    zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb. VZN tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „F“.  
   
 
9. Úprava finančných limitov na stravu v MŠ a ZŠ 
 
 Na základe vydaných finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške 
nákladov na nákup potravín vydané ministerstvom školstva z 1.9.2011 žiadam obecné 
zastupiteľstvo o schválenie nových finančných limitov ( limity druhého pásma) na školské 
stravovanie od 1.9.2012 
 
Materská škola:  desiata  0,26 € 
    obed  0,64 € 
    olovrant 0,22 € 
Spolu      1,12 € 
 
Základná škola:  deti 1.-4.roč. 0,95 € 
    deti 5.-9.roč. 1,01 € 
    zamestnanci 1,12€ ( 0,92€ + 0,20 € sociálny fond) 
+ režijné náklady    0,50€  
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Hlasovanie: schvaľuje :   za – 5 
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu finančných limitov na stravu v MŠ a ZŠ. 
 
 
10. Rôzne 
 

- P. Lauro – 6.-8.7.2012 či sú v obci hody?  - starosta – 6.-8.7.2012 máme Cyrilo-metodské  
slávnosti. Pre deti budú zabezpečené rôzne atrakcie.   

 
 
11. Diskusia 
 

- starosta – splatenie faktúr 21  930,80 € „Revitalizácia verejných priestranstiev obce 
Mojzesovo“ z r. 2010 

- starosta – podpis zmluvy s firmou STRABAG ( Revitalizácia verejných priestranstiev 
obce Mojzesovo) 

- starosta – vyhlásená verejná súťaž na rekonštrukciu ŠJ  
- starosta – medializácia havarijného stavu sociálnych zariadení a kanalizačného potrubia  

ZŠ Mojzesovo  - finančná pomoc 40 000,- € 
- 13.6.2012 rokovanie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
- p. Martišová – viac aktivity od poslancov pri akciách organizovaných obcou   

 
 
12. Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie č. 143/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 
Predseda NK : Tatiana Martišová 
Členovia NK:  Roman Lauro, Karol Vrták 
 

Uznesenie č. 144/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce Mojzesovo. 

 
Uznesenie č. 145/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet s výrokom „ celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje bez výhrad“. 

 
Uznesenie č. 146/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hospodársky výsledok obce za r. 2011   
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Uznesenie č. 147/2012 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie aktuálny hospodársky výsledok t.j. rozdiel medzi 
triedou 6-výnosy a triedou 5-náklady. 
 

Uznesenie č. 148/2012 
 

OZ berie na vedomie správu z následnej finančnej kontroly.  
 

Uznesenie č. 149/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2012“ 
 

Uznesenie č. 150/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia  - paušálny poplatok 10,-€/rok. 
 

Uznesenie č. 151/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb: 
 -všeobecné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb – prevádzková doba 
všeobecne určená časom medzi 06.00 hod. a 22.00 hod.  
-   osobitné určenie času predaj v obchode a času prevádzky služieb 
* v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby s prísluchovou hudbou, 
vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou je určená v rozpätí od 07.30 hod. do 01.00 hod. 
* v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby v čase hudobnej produkcie  
alebo v čase usporiadania verejných kultúrnych podujatí spojených s verejnou hudobnou 
produkciou je určená v rozpätí od 07.30 hod. do 04.30 hod. 
 * v prevádzkarňach s predajom tovaru periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín, je určená 
v rozpätí od 04.00 hod. do 16.00 hod.  
 
 

Uznesenie č. 152/2012 
 
OZ schvaľuje úpravu finančných limitov na stravu v MŠ a ZŠ: 
Materská škola:  desiata  0,26 € 
    obed  0,64 € 
    olovrant 0,22 € 
Spolu      1,12 € 
 
Základná škola:  deti 1.-4.roč. 0,95 € 
    deti 5.-9.roč. 1,01 € 
    zamestnanci 1,12€ ( 0,92€ + 0,20 € sociálny fond) 
+ režijné náklady    0,50€  
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13. Záver 
 
 Záverom predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Jozef Čunderlík 
              starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia:  Štefan Hancko 
 
 
  Ján Ostrožlík 
 
 
Zapisovateľka: Alexandra Smutná   
 
 
 


