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Z á p i s n i c a 
 

z  10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove  
 dňa  11. decembra 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. Ospravedlnili sa Tatiana Martišová a Ľuboš Slovák. Po oboznámení sa 
s programom rokovania vyzval prítomných na doplnenie alebo zmenu programu. 
Starosta Ing. Jozef Čunderlík doplnil program o päť bodov: 

- VZN č. 6/2012 o poplatkoch za zneč o poplatkoch za znečistenie ovzdušia /doplnok 
k VZN č. 4/2012/ 

- Stanovisko k rozpočtovému opatreniu číslo 2/2012 
- Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015 
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2013   
- Schválenie preklenovacieho úveru 

 
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 Jána Ostrožlíka. 
Do návrhovej komisie  navrhol: 
Predseda – Roman Lauro   
Členovia – Štefan Hancko, Karol Vrták   
 
 Hlasovanie: za –6 
  proti – 0 
  zdržal sa – 0 
 
Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená v navrhovanom zložení. 
Za zapisovateľku predsedajúci určil Katarínu Vanekovú. 
 
 
3.  Kontrola prijatých uznesení 
 
Uznesenia prijaté na 9. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré z nich sú splnené 
a ktoré sú v štádiu plnenia. 
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4.  Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015     
 
Návrh rozpočtu obce Mojzesovo na roky 2013 – 2015 bol zaslaný poslancom OZ 
prostredníctvom elektronickej pošty a taktiež bol prejednaný na pracovnej porade. Návrh 
rozpočtu obce Mojzesovo na roky 2013 - 2015 spracovala účtovníčka obce Katarína Vaneková. 
O návrhu rozpočtu starosta obce informoval aj prítomných občanov. Nikto z prítomných nemal 
žiadne námietky preto starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce Magdalénu Melišovú aby 
predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu. Hlavná kontrolórka odporučila rozpočet schváliť. 
Starosta obce al hlasovať. 
 
Hlasovanie:  schvaľuje          za – 6 
                                               proti – 0 
                                               zdržal sa – 0  
                  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Rozpočet obce Mojzesovo na roky 2013 – 2015“ bez výhrad 
a tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „A“.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k rozpočtu na roky 2013 – 2015, ktoré tvorí 
súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „B“. 
 
 
5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2012  
 
Poslanci OZ mali možnosť sa oboznámiť s rozpočtovým opatrením, ktoré im bolo v predstihu 
zaslané prostredníctvom e-mailu. Taktiež informoval s úpravou rozpočtu aj prítomných občanov. 
Nikto z prítomných nenamietal a starosta dal hlasovať. 
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 6  
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Rozpočtové opatrenie č. 2/2012, ktoré tvorí súčasť tejto 
zápisnice a prikladá sa pod písmenom „C“. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 2/2012, 
ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „D“. 
 
 
6. VZN – návrh o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  
 
Starosta vyzval Ing. Dojčanovú aby informovala poslancov OZ a  občanov o zmenách vo VZN. 
Poslanci navrhli nasledovné zmeny: 

-   daň z pozemkov sa v bode 4 zmení sadzba z 0,40 % na 0,55 % 
-  Daň za užívanie verejného priestranstva § 10 bod a)  na 8 € a v bode b) na 20€/ 1 deň 
- Sadzba dane § 16 bod a) z 0,040 € na 0,038 €/1 deň 
Starosta odporučil VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady schváliť. Následne dal hlasovať.  

 
Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 6  
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady,  ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom 
„E“. 
 
   
 
7. VZN č. 6/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – doplnok k VZN č. 4/2012 
 
Starosta obce vyzval Ing. Dojčanovú aby prečítala doplnok k VZN. Po prečítaní nikto 
z prítomných nemal námietky a starosta dal hlasovať. 
 
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 6 
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje k VZN č. 6/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
dodatok č. 4/2012, ktorý tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „E“. 
 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2013 
 
Hlavná kontrolórka predniesla svoj plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. Po tom ako nikto 
nemal žiadne námietky dal starosta hlasovať. 
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 6 
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na rok 2013. 
 
8. Rôzne    
  
A/    Starosta obce informoval o dodatku k Zmluve o dielo č. 43 (Firma Brantner), ktorej 
predmetom je úprava cien  za poskytované služby v dôsledku inflácie. Dodatok tvorí súčasť tejto 
zápisnice a prikladá sa pod písmenom „F“. 
 
OZ berie na vedomie dodatok k Zmluve č. 43. Dodatok tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa 
pod písmenom „F“. 
 
B/     Pani Dojčanová oboznámila prítomných o tom, že o obec má možnosť patriť do 
mikroregiónu s názvom NITRAVA, ktorý je orientovaný na  národnú sieť rozvoja vidieka SR. 
Ide o geograficky ohraničené územie, ktoré má spoločné určité charakteristiky. Rieši spoločné 
problémy za účelom rozvoja príslušného územia. Rieši spoločné problémy za účelom rozvoja 
príslušného územia. Úlohou mikroregiónu je hlavne vzájomná spolupráca medzi obcami 
v oblasti sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, v oblasti školstva, kultúry 
a miestneho cestovného ruchu. Vzniká aj preto, aby obce patriace do mikroregiónu boli efektívne 
pripravené na rozvojové programy a dokumenty / ako sú územné plány, stratégie trvalo 
udržateľného rozvoja a podobne/. Mikroregión môže byť príjemcom finančných podpôr 
z národných ale aj európskych zdrojov tzv. štatutárnych fondov EU. Hlavným koordinátorom je  
Ing. Iveta Kostková. Ustanovujúca schôdza bude dňa 17. Decembra 2012 o 13:00 hod v Černíku 
na Obecnom úrade. Starosta obce dal hlasovať o členstve v mikroregióne NITRAVA. 
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Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 6 
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
OZ schvaľuje členstvo v mikroregióne NITRAVA. 
 
C/    Starosta obce požiadal poslancov schváliť prijatie preklenovacieho úveru vo výške 14 100 € 
na dofinancovanie projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Mojzesovo“ 
a zabezpečenie úveru bianko zmenkou. 
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 6 
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
OZ schvaľuje prijatie preklenovacieho úveru vo výške 14 100 € a jeho zabezpečenie bianko 
zmenkou.  
 
 
D/     Starosta predniesol zámer predaja pozemkov  pani Laurovej a Mgr. Jaššovej, ktoré sa 
nachádzajú v katastrálnom území obce Mojzesovo.  
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 6 
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
OZ schvaľuje Kupne zmluvy pani Laurovej a Mgr. Jaššovej. A kúpne zmluvy tvoria súčasť 
zápisnice a prikladajú sa pod písmenom „G“. 
 
E/    Informácie o materskej škole – Starosta prečítal list od biskupa Judáka a predložil ho 
občanom a poslancom na nahliadnutie. Starosta oznámil, že zmluva so súčasným majiteľom 
budovy MŠ ešte zatiaľ neuzatvoril takže táto problematika zostáva neuzavretá. 
Najekonomickejšia a najreálnejšia možnosť je škôlku presunúť do Základnej školy Mojzesovo – 
Černík. Starosta obce vyzval občanov aby svoje návrhy na vyriešenie tejto problematiky 
posielali prostredníctvom e-mailov na jeho adresu.  
 
OZ berie na vedomie informácie o materskej škole.  
 

 
 
9. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie č. 164/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na roky 2013 -  2015 
 

Uznesenie č. 165/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2012. 
 

Uznesenie č. 166/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
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Uznesenie č. 167/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje k VZN č. 6/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
dodatok č. 4/2012. 
 
 
 
 

Uznesenie č. 168/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 2/2012.  
 

Uznesenie č. 169/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k rozpočtu na roky 2013 - 2015. 
 

Uznesenie č. 170/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2013. 
 

Uznesenie č. 171/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvu pani Laurovej a spol. 
 

Uznesenie č. 172/2012 
 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvu Mgr. Jaššovej.  
 

   Uznesenie č. 173/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dodatok k zmluve o dielo č. 43 – firma Brantner – 
predmetom dodatku je úprava cien za poskytované služby v dôsledku inflácie. 
 

Uznesenie č. 174/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členstvo v mikroregióne „NITRAVA“. 
 

Uznesenie č. 175/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o MŠ. 
 

Uznesenie č. 176/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie preklenovacieho úveru vo výške 14 100 € a jeho 
zabezpečenie bianko zmenkou. 
 


