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Z á p i s n i c a 
 

z  5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove  
 dňa  30.septembra 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. 
Starosta Ing. Jozef Čunderlík doplnil program o tri body (Vyhodnotenie zmlúv o budúcej 
zmluve, Oznámenie, že obec Mojzesovo nebola zaradená do zoznamu obcí, ktoré boli postihnuté 
povodňami, Účelová dotácia 6 000 € pre Rímskokatolícku cirkev)  
 
Hlasovanie: za – 7 
  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 – 7 
  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 4. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré z nich sú splnené 
a ktoré sú v štádiu plnenia. 
 
Unesenia č. 74/2011, 75/2011, 77/2011, 78/2011, 79/2011, 80/2011, 81/2011, 82/2011, 83/2011,              
84/2011, 85/2011 sú splnené a uznesenie č. 76/2011 je v štádiu plnenia. 
                     
            
 
Ing. Michal Jaššo PhD. mal dotaz, či uznesenie č. 67/2011 z 3. zasadnutia OZ bolo splnené. 
Starosta obce odpovedal, že uznesenie č. 67/2011 nebolo splnené. 
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4.  Schválenie programového rozpočtu obce Mojzesovo na roky 2011 – 2013     
 
Programový rozpočet obce Mojzesovo na roky 2011 – 2013 bol zaslaný poslancom OZ 
prostredníctvom elektronickej pošty. Programový rozpočet obce Mojzesovo na roky 2011 - 2013 
spracovala kontrolórka obce p. Magdaléna Melišová. Nikto z prítomných nemal žiadne námietky 
preto starosta obce dal hlasovať.  
 
Hlasovanie:  schvaľuje          za – 7  
                                               proti – 0 
                                               zdržal sa – 0  
                  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Programový rozpočet obce Mojzesovo na roky 2011 – 2013“ 
bez výhrad a tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „A“.  
 
5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2011    
 
Poslanci OZ mali možnosť sa oboznámiť s rozpočtovým opatrením, ktoré im bolo v predstihu 
zaslané prostredníctvom e-mailu. Ing. Michal Jaššo PhD navrhol odložiť schválenie 
rozpočtového opatrenia z nasledovných dôvodov: 

1. Nesúhlasil aby rozpočtové opatrenie bolo schválené spätne ku 30.6.2011 
2. Upozornil na nedodržanie a svojvoľné prekročenie schváleného rozpočtu  o cca 12 000 € 

bez vedomia poslancov 
3. Ďalej upozornil na nezrovnalosti vo výdavkovej časti, kde zostávajú jednotlivé položky 

prečerpané aj po navrhovanej úprave 
4. Požiadal o prepracovanie predkladaného materiálu, keďže predložený materiál je 

nezrozumiteľný 
5. Požiadal o vytlačenie všetkých pohybov na prečerpaných účtoch 

 Starosta obce konštatoval, že p. Jaššo mal možnosť na pracovnej porade si vyžiadať daný 
materiál, ale neurobil to. Starosta obce dal hlasovať o odložení schválenia Rozpočtového 
opatrenia č. 3/2011 na nasledujúce zasadnutie OZ.  
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 1 (Ing. Michal Jaššo PhD.) 
       proti – 6 
    zdržal sa – 0 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odloženie schválenia Rozpočtového opatrenia č. 3/2011. 
           
Následne dal starosta obce hlasovať o schválení Rozpočtového opatrenia č. 3/2011.  
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 6 
       proti – 1 (Ing. Michal Jaššo PhD.) 
    zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Rozpočtové opatrenie č. 3/2011, ktoré tvorí súčasť tejto 
zápisnice a prikladá sa pod písmenom „B“. 
 
 
6. Informácie o správe audítora za rok 2010 
 
Starosta obce oznámil, že audit za rok 2010 dopadol negatívne. Následne prečítal správu audítora 
pre OZ a občanov a poznamenal, že správa bude zverejnená aj na internetovej stránke obce 
Mojzesovo (www.mojzesovo.sk).  
 

http://www.mojzesovo.sk/
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o správe nezávislého audítora. „Správa 
nezávislého audítora za rok 2010“ bude tvoriť súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom 
„C“.  
   
 
7. Schválenie vlastnej (blanko)  zmenky obce k úveru 80 000,- € na rekonštrukciu školskej 
kuchyne 
 
Starosta obce navrhol schváliť vlastnú (blanko) zmenku obce k úveru 80 000,- € na 
rekonštrukciu školskej kuchyne. Ing. Michal Jaššo PhD. mal otázku prečo teraz treba vystavovať 
vlastnú zmenku, vzhľadom k tomu, že v minulosti to nebolo potrebné. P. prednostka Ing. 
Magdaléna Dojčanová vysvetlila p. Jaššovi nutnosť vystavenia vlatnej zmenky. Ďalej nikto 
nemal námietky a poslanci jednomyseľne súhlasili so schválením vlastnej (blanko) zmenky obce 
k úveru 80 000,- € na rekonštrukciu školskej kuchyne.  
 
 
Hlasovanie:  schvaľuje :   za – 7 
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vystavenie vlastnej (blanko) zmenky obce k úveru 80 000 € na 
rekonštrukciu školskej kuchyne.  
 
8. Rôzne    
  
A/    Hlavná kontrolórka obce Mojzesovo Magdaléna Melišová  predniesla obecnému zastupiteľ-
stvu  „Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2011“, ktorý je prílohou tejto zápisnice a prikladá sa 
pod písmenom „D“. 
 
OZ berie na vedomie „Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2011“. 
 
B/     Ing. Mária Valovičová sa na základe oznámenia zo dňa 27.7.2011 vzdáva členstva 
v komisii územného rozvoja stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného 
poriadku.  
 
OZ berie na vedomie, že Ing. Mária Valovičová sa vzdáva členstva v komisii územného rozvoja 
stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku. Oznámenie bude prílohou 
tejto zápisnice a predkladá sa pod písmenom „E“. 
 
C/    Mgr. Alena Jaššová na základe žiadosti zo dňa 12.8.2011 žiada obecné zastupiteľstvo 
o posunutie časti plotu pri dome č. 56 v Mojzesove. Starosta obce navrhol dané uznesenie 
schváliť až potom, keď bude dodaný geometrický plán. 
 
OZ berie na vedomie Žiadosť o posunutie plotu. Žiadosť je súčasťou tejto zápisnice a prikladá sa 
pod písmeno „F“. 
 
D/    Schválenie nových finančných limitov na školské stravovanie od 1.9.2011. 
Zmena VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, školskom klube a na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajni v MŠ 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojzesovo v § 4, bod 3.1 zmeňte 7,- Sk na 0,26 € obed zo 17,- 
Sk na 0,64 € a olovrant z 6,- Sk na 1,12 €. Úhrada celkom 30,- Sk zrušiť a napísať úhrada 
celkom 1,12 €. ZŠ, stravníci 6 až 11 rokov škrtnúť 25,- Sk a napísať 0,88 €, ZŠ stravníci 11 až 
15 rokov škrtnite 27,- Sk a napíšte 0,95 €. Úhrada celkom 30,-Sk zrušiť a napísať úhrada celkom 
1,12 €. Doplňte v bode 3.1 zamestnanci 1,05 € (0,85 € + 0,20 € sociálny fond). 
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Hlasovanie: schvaľuje :   za – 7 
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
OZ schvaľuje zmenu VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, školskom 
klube na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajni v MŠ 
zriaďivateľskej pôsobnosti obce Mojzesovo v § 4, bod 3.1. a je súčasťou tejto zápisnice 
a prikladá sa pod písmenom „G“. 
 
E/     Informácia VO  
Dňa 23. augusta sme prijali spis od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, v ktorom nám 
schvaľujú žiadosť o povolenie vykonania zmeny v trasovaní verejného osvetlenia. Vypracovala 
sa žiadosť o platbu a náklady sa nám zvýšili o 1 % čo tvorí sumu 1482,5 €. 
 
OZ berie na vedomie informácie o VO. 
 
F/    Informácia o revitalizácii verejných priestranstiev 
Starosta obce informoval poslancov OZ o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky 
„Revitalizácia verejných priestranstiev obce Mojzesovo“. Úrad pre verejné obstarávanie zverejní 
uvedenú zákazku vo Vestníku verejného obstarávania do konca týždňa (7.10.2011). 
 
OZ berie na vedomie informácie o revitalizácii VP. 
 
G/    Informácia o rekonštrukcii školskej kuchyne 
Zriadená komisia v zložení: Ing. Jozef Čunderlík  
                                              Ing. Magdaléna Dojčanová 
                                              Ing. Slavomír Hačko  
 
vybrala z dvanástich uchádzačov firmu KTNI-SZETEI spol. s. r. o. pod vedením hlavného 
projektanta Jozefa Szeteia, na spracovanie projektovej dokumentácie. Cena projektovej 
dokumentácie je cca 6 000 €. 
 
OZ berie na vedomie informáciu o rekonštrukcii školskej kuchyne. 
Vyhodnotenie cenových ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie školskej jedálne je 
súčasťou tejto zápisnice a prikladá sa pod písmenom „H“. 
 
H/    Predaj služobného auta Škoda Felícia EFF 613 ŠPZ – NZ 710 AA na súčiastky záujemcovi, 
ktorý dá najvyššiu ponuku do 21.11.2011. O podmienkach predaja budú občania informovaní 
prostredníctvom vývesnej tabule a miestneho rozhlasu. Ponuky vyhodnotí komisia v zložení: 

- Karol Vrták 
- Roman Lauro 
- Tatiana Martišová 

 
Vyvolávacia cena za auto je 50 €. 
 
Hlasovanie: schvaľuje :   za – 7 
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
OZ schvaľuje odpredaj služobného auta Felícia EFF 613 ŠPZ – NZ 710 AA na súčiastky. 
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I/     Na základe dohody o účelovej dotácii a odpustení dlhu uzavretá v Mojzesove medzi Obcou 
Mojzesovo a Rímskokatolíckou cirkvou – farnosť sv. Ondreja, Mojzesovo  sa účastníci dohodli, 
že Rímskokatolícka cirkev obci odpúšťa dlh vo výške 9 340,- € za nájomné, ale Obec Mojzesovo 
sa zaväzuje poskytnúť Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť sv. Ondreja účelovú dotáciu vo výške 
6 000,- €.  
 
 
Hlasovanie: schvaľuje :   za – 7 
       proti – 0 
    zdržal sa – 0 
 
OZ schvaľuje účelovú dotáciu obce Mojzesovo vo výške 6 000,- € Rímskokatolíckej cirkvi FÚ 
v Mojzesove na základe písomnej dohody, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod 
písmenom „I“ 
 
 
 
 
 
9. Diskusia  
 

- p. Martišová – kedy občania dostanú potravinovú pomoc 
-  ***starosta obce oznámil, že približný termín je určený na mesiac október. Občania      

budú informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu.  
- P. Špaňo – stromy v škôlke sú zasadené 60 cm od jeho domu a znečisťujú mu dvor 

 *** starosta obce bude problém riešiť do konca budúceho týždňa. 
- p. Vrták – návrh na umiestnenie dopravných značiek na cestných komunikáciách 

z dôvodu bezpečnosti občanov obce.  
 *** starosta - starosta v spolupráci so spoločnosťou v oblasti cestného hospodárstva 
bude riešiť značenie miestnych komunikácií v prvej etape revitalizácie verejných 
priestranstiev obce Mojzesovo. 

- p. Špaňo – návrhol prechodu pre chodcov pri Jednote 
 *** starosta – prechody budeme riešiť spolu s dopravným značením 

- p. Martišová – podala návrh na zriadenie sociálno-opatrovateľských služby v obci   
                *** starosta – budeme túto problematiku riešiť, keď na to obec bude mať finančné 

prostriedky.  
- p. Špaňo – žiadal o vybudovanie chodníka od Jednoty po kostol. 

 *** starosta – výstavba chodníkov je plánovaná v druhej etape revitalizácie verejných 
priestranstiev.  

- p. Jaššo navštívil základnú školu a informoval sa o namontovaní kamerového systému. 
Výsledkom jeho zistenia bolo, že kamerový systém k dnešnému dňu stále nie je 
v prevádzke. P. Jaššo podal návrh aby starosta vyzval firmu, ktorá by uvedený projekt 
realizovala.  
 *** starosta – danú problematiku budem riešiť. 

- p. Vašek – geodet – vytýčil cesty na citntoríne a chce aby sa urobili chodníky 
*** starosta poďakoval za geodetické práce a podľa finančných možností sa budú 
chodníky realizovať. 

- p. Melišová – konštatovala, že neustále poukazovala na nehospodárne nakladanie 
s verejnými financiami a že sa nevedela dostať k účtovným dokladom na skontrolovanie. 

- Starosta obce pripravuje v rámci revitalizácie verejných priestranstiev aj výstavbu 
chodníkov a ROPka zverejnila, že o túto dotáciu budú môcť požiadať iba obce, ktoré boli 
postihnuté povodňami. Ďalej konštatoval, že pri štúdiu ROPky v zozname obcí 
postihnutých povodňami našu obec nenašiel. 
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10. Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. 86/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet obce Mojzesovo na roky 2011 – 2013. 
 

Uznesenie č. 87/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o správe nezávislého audítora. 
 

 
Uznesenie č. 88/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie úveru vo výške 80 000 ,- € vlastnou zmenkou. 
 

Uznesenie č. 89/2011 
 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2011. 
 
 
Uznesenie č. 90/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 
 

Uznesenie č. 91/2011 
 

OZ berie na vedomie zhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za I.polrok 2011 
 

Uznesenie č. 92/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že Ing. Mária Valovičová sa vzdáva členstva v  komisii 
územného rozvoja stavebnej správy životného prostredia a ochrany verejného poriadku. 
 

Uznesenie č. 93/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mgr. Aleny Jaššovej o posunutie plotu a bude ju 
riešiť po predložení geometrického plánu. 
 

Uznesenie č. 94/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v MŠ, školskom klube a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady  V školskej jedálni 
a jedálni v  MŠ  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojzesovo § 4 , bod 3.1 zmeňte 7,- Sk na 0,26 
€ obed zo 17,- Sk na 0,64 € a olovrant z 6,- Sk na 1,12 €. Úhrada celkom  30,- Sk zrušiť 
a napísať úhrada celkom  1,12 €.  ZŠ, stravníci 6 až 11 rokov škrtnúť 25,- Sk a napísať 0,88 €,   
ZŠ stravníci 11 až 15 rokov škrtnite 27,- Sk a napíšte 0,95 €. Úhrada celkom 30,- Sk zrušiť 
a napísať úhrada celkom 1,12 €. Doplňte v bode 3.1 zamestnanci 1,05 € ( 0,85 € + 0,20 € 
sociálny fond. 
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Uznesenie č. 95/2011 
 
OZ berie na vedomie informáciu o verejnom osvetlení. 
 

Uznesenie č. 96/2011 
  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o revitalizácii verejného priestranstva obce 
Mojzesovo. 
 

Uznesenie č. 97/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o rekonštrukcii školskej kuchyne . 
 

 
Uznesenie č. 98/2011 

 
OZ schvaľuje predaj služobného auta Škoda Felícia EFF  613 ŠPZ NZ 710 AA na súčiastky 
záujemcovi,  ktorý dá  najvyššiu ponuku do 21.10.2011. 

 
 

Uznesenie č. 99/2011 
 
OZ berie na vedomie informáciu o vyhodnotení podpísaní zmlúv „Zmluva o budúcej zmluve“ 
O pripojení sa ku verejnej kanalizácii. 

 
Uznesenie č. 100/2011 

 
OZ berie na vedomie Informáciu, že obec Mojzesovo nefiguruje v dokumente Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „ Stanovenie smerovania intervencií v rámci 
regionálneho operačného programu zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 
2010 v zmysle  uznesenia Vlády SR č. 566/2010 . Uvedený dokument obsahuje zoznam obcí 1, 
ktoré boli postihnuté povodňami a ktoré sa môžu zapojiť do projektu Revitalizácia verejného 
priestranstva. Bohužiaľ naša obec sa v uvedenom zozname nenachádza.   

 
Uznesenie č. 101 /2011 

 
 OZ berie na vedomie informáciu o vybudovaní navýšenia brehovej čiary.  
 

Uznesenie č. 102 /2011 
 

OZ schvaľuje Účelovú dotáciu obce Mojzesovo vo výške 6 000 € Rímskokatolíckej cirkv, FÚ 
v Mojzesove na základe písomnej dohody, podľa ktorej FÚ v Mojzesove odpustí obci dlh za 
nájom MŠ vo výške 9 340 € za obdobie 1.8.2009 – 30.9.2011. 
 
 
 
 
 
 




