
 
                      

Z á p i s n i c a 
 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove  
 dňa  17. júna 2011 

 
 
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. 
Keďže žiadne návrhy na zmenu alebo doplnenie programu neboli vznesené, dal hlasovať za 
schválenie programu: 
 
Hlasovanie: za – 6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Program rokovania bol schválený jednomyseľne. 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
 
Za overovateľov zápisnice predsedujúci určil Juraja Hoppana  a Karola Vrtáka. 
Do návrhovej komisie  navrhol: 
Predseda – Roman Lauro 
Členovia – Ing. Michal Jaššo PhD., Ľuboš Slovák  
 
 Hlasovanie: za – 6 
  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 3. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré z nich sú splnené 
a ktoré sú v štádiu plnenia. 
 
 
4.  Stanovisko k Záverečného účtu za rok 2010    
 
So stanoviskom Záverečného účtu oboznámil prítomných starosta obce. Podklady k stanovisku 
Záverečného účtu za rok 2010 spracovala kontrolórka obce p. Magdaléna Melišová.  Záverečný 
účet obsahuje výsledky hospodárenia obce za obdobie kalendárneho roka 2010, vrátane 
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. Jeho súčasťou je bilancia aktív a pasív, prehľad o stave 
a vývoji dlhu ako i prehľad o poskytnutých zárukách.     



  
 
 
 

- 2    - 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2010 hlavnej 
kontrolórky p. Magdalény Melišovej.„Stanovisko k Záverečnému  účtu za rok 2010“ tvorí súčasť 
tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „A“.   
 
 
5. Schválenie Záverečného účtu za rok 2010    
 
Poslanci OZ mali možnosť sa oboznámiť so záverečným účtom aj prostredníctvom e-mailu, 
ktorý im  bol zaslaný starostom obce. Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky preto starosta 
obce dal hlasovať. 
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 6 
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
          neschvaľuje: za - 0  

proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Záverečný účet Obce Mojzesovo za rok 2010 bez výhrad 
a tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „B“. 
 
 
6. Rôzne 
 
a/  Žiadosť p. Viery Laurovej o jednorázový finančný príspevok 
  
Dňa 01.04.2011 bola doručená na obecný úrad žiadosť  o jednorázový finančný príspevok od 
pani Viery Laurovej. Uvedená žiadosť z dôvodu jej posúdenia bola prečítaná poslancom OZ.  
Nakoľko menovaná sa v našej obci už dlhodobo nezdržiava poslanci jednomyseľne nesúhlasili 
s poskytnutím jednorázového finančného príspevku.  
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 0 
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
          neschvaľuje: za - 6  

proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje jednorázový finančný príspevok p. Viere Laurovej.  
 
b/  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 hlavného kontrolóra obce  
 
 V  zmysle  zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f ods. 1 písm. b/ bol 
predložený obecnému zastupiteľstvu v Mojzesove návrh  „Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 
2011“.  Obecné zastupiteľstvo k danému plánu nemalo návrhy na doplnenie. 
 
Informáciu poslanci zobrali na vedomie.  
„Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 hlavného kontrolóra obce“ tvorí súčasť tejto 
zápisnice a prikladá sa pod písmenom „C“.  
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c/ Kúpa auta pre Obecný úrad 
 
Nakoľko v súčasnej dobe služobné motorové vozidlo Obecného úradu je nepojazdné 
a z hľadiska jeho opotrebovanosti sú finančné náklady na jeho údržbu  pre úrad  nedostupné.   
Obecné zastupiteľstvo  navrhuje kúpu auta pre Obecný úrad na splátky po výberovom konaní do 
hodnoty 10 000,- € . 
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 6 
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
          neschvaľuje: za - 0  

proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu auta pre Obecný úrad. 
 
 
d/ Schválenie platu starostovi obce v súlade s platnou novelou zákona 
 
 S účinnosťou od 01.06.2011 platí novela zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorá bola 
prijatá zákonom č. 154/2011 Z.z..  
 
1.V zmysle novely zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11, ods. 4, písm. i) obecné 
zastupiteľstvo určuje plat starostu, a to podľa zákona č. 253/1994  § 3, ods.1 : 
 
priemerná mzda           x       násobok (podľa počtu obyv.) =      plat zaokruhlený  na celé € hore  
         769    1,98     1 523,- 
 
 
2. Obecné zastupiteľstvo podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov § 4 , ods. 2  môže plat 
( určený podľa § 3 ods.1) zvýšiť až o 70 %. 
 
Návrh na zvýšenie :  o 10%               v 153,- € 
 
Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. spolu  1 676,- € 
 
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 6 
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
          neschvaľuje: za - 0  

proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostovi obce 1 676,- €. 
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7. Diskusia   
  
-p. Jaššo v diskusii požiadal o zverejnenie povodňového akčného plánu na internetovej stránke 
obce ako aj na oznamovacej tabuli.  
- p. Jaššo  - navrhol inštalovanie kamier do ZŠ ešte pred začiatkom prázdnin z dôvodu zvýšenia 
bezpečnosti detí a majetku. 
- p. Jaššo – kúpa auta – 3 ponuky na nové auto, 3 ponuky na ojazdené auto a komisia vyberie aj 
na základe prevádzkových nákladov ( poistky, ND atď. ...) 
- p. Lauro – žiada prešetrenie zmeny nájomníka v bytovke (porušenie bytového poriadku)     
 
 
 8. Návrh na uznesenie 
 

 
Uznesenie č. 68/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2010 hlavnej 
kontrolórky p. Magdalény Melišovej. 

 
Uznesenie č. 69/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Mojzesovo za rok 2010 bez výhrad. 
 

 
Uznesenie č. 70/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostovi obce vo výške 1,98 násobku vo výške  1523,- € 
+ 10%  zvýšenie   t.j. 153,- €   = 1676,- €. 

 
Uznesenie č. 71/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje jednorázový finančný príspevok p. Viere Laurovej. 
 

 
Uznesenie č. 72/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. 
polrok r. 2011 . 
 
 

Uznesenie č. 73/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu auta pre Obecný úrad na splátky po výberovom konaní do 
hodnoty 10 000,- €. 
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9. Záver 
 
 Záverom predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie  OZ   u k o n č i l. 
 
 
      D . a. h. 
 
 

Ing. Jozef Čunderlík 
      starosta obce 

 
 
 
 
Overovatelia: Karol Vrták 
            Juraj Hoppan 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Alexandra Smutná 
 
 
 
 
 


