
 

 
 

Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove konaného dňa  

28. decembra 2011 

 

1. Otvorenie 

 Mimoriadne zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík.  
Privítal prítomných občanov a poslancov a po nahliadnutí do prezenčnej listiny skonštatoval, 
že mimoriadne 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 – 7 
  Proti – 0 
  Zdržal sa – 0 
 
Program rokovania bol schválený jednomyseľne. 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

 
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil :  Štefan Hancko  
                                                                            Ľuboš Slovák 
Do návrhovej komisie navrhol:                          Tatiana Martišová  
                                                                            Ján Ostrožlík 
 
 Hlasovanie: Za – 7 
  Proti – 0 
  Zdržal sa – 0 
 
Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená v navrhovanom zložení. 
Za zapisovateľku predsedajúci určil Alexandru  Smutnú. 
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3.  Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2011 
 
 Rozpočtové opatrenie č. 4/2011 sl. Vaneková zaslala  poslancom prostredníctvom 
 e-mailu. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k danému rozpočtovému opatreniu vyjadrili. 
Svoje pripomienky k rozpočtovému opatreniu predniesol poslanec Ing. Michal Jaššo PhD. 
- žiadal, aby boli vysvetlené čerpania na jednotlivých účtoch, na ktorých bolo vysoké 

čerpanie, ktoré pripomienkoval na pracovnej porade a do OZ mu k nim nebolo poskytnuté 
vysvetlenie: 
a) účet 637 026: Odmeny poslancom a zástupcovi starostu – na danom účte je vysoké 

čerpanie 2326 €, nakoľko poslanci odmeny nedostali a zástupca starostu nemá takú 
vysokú odmenu. Ďalej upozornil, že na správe sa nesprávne účtuje ďalších 1090€, 
ktoré nie sú rozpočtované.  
Vaneková – tu sú rozpočtované odmeny bývalých poslancov, ktoré boli vyplácané          
v roku 2011.  Suma 1090,- € bola chybne zaúčtovaná, jedná sa o odmeny na MŠ.  

b) účet 631 001: Cestovné náhrady – žiadal vysvetliť čerpanie 581€ na cestovné náhrady 
pričom rozpočtovaná suma je 100 €. Starosta – k prečerpaniu došlo z dôvodu 
nefunkčnosti služobného auta Škoda - Felícia. 

c) účet 634 004: Prepravné – žiadal vysvetliť položky na prepravnom v celkovej sume 
395€ a rovnako prepravy účtované na účte 637 004 v celkovej sume 786 €. Starosta - 
k uvedeným položkám sa vyjadrím. 

d) účet 632 003: Poštové a telekomunikačné služby – žiadal vysvetliť analytické členenie 
na tomto účte.  

e) účet 637 031: Spýtal sa starostu, či je v penáloch zahrnutá faktúra za vykonané práce.  
Opätovne upozornil starostu, že na účte pokuty a penále nesmú byť účtované položky 
za materiál a práce. 
Starosta – faktúra nebola vedená v evidencii. Viem, že prišiel iba platobný rozkaz zo 
súdu.   

Ďalej p. Ing. Michal Jaššo PhD. upozornil pána starostu, že nerešpektuje rozpočet, prečerpáva 
ho bez vedomia poslancov  a zároveň aj porušuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Ďalej informoval poslancov o tom, že výkazy štvrťročnej uzávierky boli 
odoslané na Daňový úrad NZ s nesprávnymi údajmi o upravenom rozpočte, ktorý predkladajú 
na schvaľovanie dodatočne po 3 mesiacoch. Požiadal starostu obce aby do budúcna 
dodržiaval rozpočtovú disciplínu.  Na základe tohto pripomienkovania starosta navrhol, že 
pred každou finančnou uzávierkou bude zasadať finančná komisia, ktorá posúdi pripravené 
navrhované rozpočtové opatrenie a odporučí OZ jeho schválenie, resp. neschválenie. Za 
ďalšieho člena finančnej komisie bol p. Laurom navrhnutý  p. Ing. Michal Jaššo PhD. . 
Ing. Michal Jaššo, PhD. navrhol uvedené rozpočtové opatrenie neschvaľovať. Navrhuje, aby 
bola situácia odložená a vyriešená. 
Kontrolórka obce argumentovala že schvaľovanie rozpočtového opatrenia po uzávierke je 
zaužívané aj na iných obciach, a zákon neupresňuje kedy má byť rozpočtové opatrenie 
schválené a odporúča poslancom OZ rozpočtové opatrenie schváliť. Poslanec Roman Lauro 
vyzval p. kontrolórku, aby sa k situácii vyjadrila či je postup schvaľovania rozpočtového 
opatrenia po odoslaní účtovnej uzávierky v zmysle zákona správny. Podľa p. kontrolórky by 
sa rozpočtové opatrenie malo schváliť pred podaním účtovnej uzávierky. 
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Starosta obce uviedol, že k oneskorenému návrhu rozpočtových opatrení prichádza 
z viacerých dôvodov: 
- z dôvodu práceneschopnosti p. Jaššovej, ktorá neodovzdala nikomu účtovnú evidenciu 
- bola prijatá účtovateľka  na dohodu, ktorá  robila iba  záverečný účet obce, štvrťročné 

a koncoročné  uzávierky  
- rozpočet na roky 2011-2013 nebol najideálnejšie spracovaný resp. schválený pre 

podmienky obce 
- sl. Vaneková nastúpila na funkciu účtovníčky v mesiaci júl 2011 
- rozpočet na rok 2011 bol nesprávne začlenený na analytické účty a  z toho dôvodu sa 

prečerpával rozpočet na určitých položkách čo potvrdila i sl. Vaneková 
Ďalej uviedol, že rozpočet obce ako taký sa  neprekročil a väčšinu z príjmu rozpočtu som 
poplatil iba faktúry. Výpis došlých faktúr predložil pred p.Jašša. Pán Jaššo sa k uvedenému 
nevyjadril.  
 
Predsedajúci dal hlasovať za návrh Michala Jašša, aby bolo schválenie rozpočtového 
opatrenia odložené až do prešetrenia.   
Hlasovanie: Za – 0 
  Proti – 6  
  Zdržal sa – 0 
 
Predsedajúci dal hlasovať za rozpočtové opatrenie č. 4/2011. 
Hlasovanie: Za – 6 
  Proti – 0   
  Zdržal sa – 0 
Poslanec  Ing. Michal Jaššo PhD.  opustil  počas hlasovania miestnosť.  
   
OZ  schvaľuje  rozpočtové opatrenie č. 4/2011a tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa pod 
písmenom „A“. 
 
4.  Stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu  
 
 Pani Magdaléna Melišová hlavná kontrolórka obce prečítala prítomným účastníkom 
mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva stanovisko k  návrhu viacročného rozpočtu 
obce na roky 2012, 2013 a 2014 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2012. 
  
Informáciu poslanci zobrali na vedomie. Stanovisko hlavného kontrolóra tvorí súčasť tejto 
zápisnice a prikladá sa pod písmenom „B“.  
 
 
5. Schválenie rozpočtu na roky 2012 - 2014 
 
 Návrh rozpočtu obce Mojzesovo na roky 2012-2014  bol tiež vopred poslancom 
zaslaný prostredníctvom e-mailu. Aj k tomuto návrhu starosta obce vyzval poslancov, aby sa  
vyjadrili. 
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Svoje pripomienky k rozpočtu predniesol poslanec Ing. Michal Jaššo PhD. 
- upozornil, že výška podielových daní zverejnená MFSR vo výške 254683 € 

nekorešponduje s predloženým rozpočtom. 
sl. Vaneková – keď sa pripravoval návrh rozpočtu obce na internetovej stránke MF SR 
bolo uvedené to, že pre obec Mojzesovo sa má výška podielových dní  navýšiť o 3% od 
predošlého roku. 

-      upozornil, že položku Pokuty, penále a iné sankcie sa nerozpočtujú, iba v upravenom            
rozpočte 

- upozornil, že v kapitálových príjmoch sa nemôžu rozpočtovať tie investície na ktoré obec 
ešte nedostala fin. prostriedky. 
p. Melišová – oponovala tým, že rozpočet pojednáva o investičných zámeroch obce, čiže 
sa to týka aj kapitálových príjmov a výdavkov, ktoré nie sú ešte na účte obce. Rozpočet 
nie je záväzný, aj keď je schválený. V priebehu roku sa môžu vyskytnúť také situácie, 
ktoré budú narúšať plnenia jednotlivých položiek, čo bude následkom k prijímaniu 
zásadných zmien v rozpočte.  

- požiadal zreálniť bežné transfery jednotlivcom a organizáciám 
p. Melišová – transfer nezohľadňuje len výdavok pre obecné organizácie, ale aj pre 
občanov, ktorí oslavujú životné jubileá a taktiež narodené deti v rozpočtovom roku.  

- upozornil, že školský klub detí a transfer na dopravu žiakom ZŠ je pod Základnou školou 
s právnou subjektivitou a preto nemá byť v rozpočte obce. 
p. Melišová – tento transfer sa premietol tak v príjmoch, ako aj vo výdavkoch. Čiže je to 
nula. 

- upozornil, že obec nemôže rozpočtovať kapitálové výdavky a finančné operácie pre tie 
prostriedky, ktoré nemá pridelené 

Hlavná kontrolórka obce p. Melišová na záver skonštatovala, že kapitálové príjmy sa môžu 
rozpočtovať. 
 
Hlasovanie: Za – 6 
  Proti – 1 – Ing. Michal Jaššo PhD.   
  Zdržal sa – 0 
OZ  schvaľuje  Návrh rozpočtu obce Mojzesovo na roky 2012-2014 a tvorí súčasť tejto 
zápisnice a prikladá sa pod písmenom „C“. 
 
 
6.  Rôzne 
 
 Hlavná kontrolórka obce p. Magdaléna Melišová prečítala poslancom na schválenie 
návrh plánu práce kontrolnej činnosti na rok 2012. Návrh plánu pripomienkoval poslanec Ing. 
Michal Jaššo PhD., ktorý žiadal do uvedeného návrhu doplniť: 
- štvrťročne kontrolovať čerpanie rozpočtu 
- v prípade prečerpania zdôvodniť prečerpané položky rozpočtu 
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Hlasovanie: Za – 7 
  Proti – 0   
  Zdržal sa – 0 
 

OZ schvaľuje návrh plánu práce kontrolnej činnosti na rok 2012 s pripomienkami:  
-doplniť plán kontroly o kontrolu čerpania rozpočtu štvrťročne 
-prečerpanie položiek – zdôvodniť 

 Doplnením do programu mimoriadneho zasadnutia OZ bolo na základe žiadosti 
riaditeľky ZŠ  schválenie navýšenia originálnych kompetencií pre  ZŠ, ktoré budú vedené na 
školský klub. Starosta obce navrhol vyplatiť originálne kompetencie za rok 2011 v sume 744,- 
€ , na rok 2012 navýšiť o 4 500,-€. 
 
Hlasovanie: Za – 7 
  Proti – 0   
  Zdržal sa – 0 
 
OZ schvaľuje aby: 
a)   sa originálne kompetencie na ZŠ v roku 2012 navýšili o 4 500,- € na školský klub, 
b)  sa originálne kompetencie v roku 2011 navýšili o 744,- €. 
 
 Ďalším doplnením do programu bolo schvaľovanie poplatkov a paušálnych poplatkov 
za užívanie kultúrneho domu a školskej telocvične.  
Návrh poslancov za prenájom  KD bol :  
- pre občanov a miestne organizácie obce Mojzesovo prenájom zdarma/ platby podľa výšky 
odberu energií                         
 -   pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci nájomné + energie 
*  KD zábava, ples, discotéka  80,-€ + energie podľa odberu 
*  KD svadby, oslavy, kar   30,-€ + energie podľa odberu 
  
Návrh poslancov za paušálny poplatok za energie telocvične  bol :  
- pre občanov obce   paušálny poplatok za energie 10,- €/ hodina 
- OŠK Mojzesovo – zdarma 
- nie sú občanmi s trvalým pobytom v obci  paušálny poplatok za energie15,-  €/hodina  

 
Hlasovanie: Za – 7 

   Proti – 0   
   Zdržal sa – 0 
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OZ schvaľuje: 

Kultúrny dom 

- pre občanov a miestne organizácie obce Mojzesovo prenájom zdarma/ platby podľa výšky   
odberu energií                         
 -   pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci nájomné + energie 
*  KD zábava, ples, discotéka  80,- € + energie podľa odberu 
*  KD svadby, oslavy, kar   30,- € + energie podľa odberu 
 
Telocvičňa 
- pre občanov obce   paušálny poplatok za energie 10,- €/ hodina 
- OŠK Mojzesovo – zdarma 
- nie sú občanmi s trvalým pobytom v obci  paušálny poplatok za energie15,-  €/hodina  

 Na 6. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 16.12.2011 sa  riešilo 
vyplatenie finančného príspevku pre p. Helenu Hlavačkovú . Po preverení a v zmysle platnej 
legislatívy poslanci obecného zastupiteľstva neschválili finančný príspevok pre p. 
Hlavačkovú.  

Na návrh p. Romana Laura starosta obce dal hlasovať o doplnenie člena finančnej komisie p. 
Ing. Michala Jašša PhD. . 
Vyjadrenie p. Ing. Michala Jašša PhD. – navrhol, aby pracovníčka OÚ mu poskytovala 
informácie počas dní pracovného voľna z dôvodu, že on počas pracovného týždňa sa 
nezdržuje v obci Mojzesovo, alebo že mu všetky materiály budú štvrťročne doručované 
v elektronickej podobe.  
Starosta – budem to riešiť.   
 
7. Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie č. 116/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2011. 

 
 

  Uznesenie č. 117/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 
rozpočtu obce Mojzesovo na roky 2012-2014 a návrhu rozpočtu na rok 2012.   
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 Uznesenie č. 118/2011 

 
Hlavná kontrolórka obce záverom k predloženému stanovisku k návrhu rozpočtu odporúča 
obecnému zastupiteľstvu rozpočet schváliť. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na roky 2012-2014. 
 
 

 Uznesenie č. 119/2011 
 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 
s pripomienkami: 
- doplniť plán kontroly o kontrolu čerpania rozpočtu štvrťročne 
- zdôvodniť prekročenie prečerpaných položiek 

 
 

 Uznesenie č. 120/2011 
 
OZ schvaľuje aby: 
a)   sa originálne kompetencie na ZŠ v roku 2012 navýšili o 4 500,- € na školský klub, 
b)  sa originálne kompetencie v roku 2011 navýšili o 744,- €. 

 
 

Uznesenie č. 121/2011 
 

OZ schvaľuje: 

Kultúrny dom 

- pre občanov a miestne organizácie obce Mojzesovo prenájom zdarma/ platby podľa výšky   
odberu energií                         
 -   pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci nájomné + energie 
*  KD zábava, ples, discotéka  80,-€ + energie podľa odberu 
*  KD svadby, oslavy, kar   30,-€ + energie  podľa odberu 
 
Telocvičňa 
- pre občanov obce   paušálny poplatok za energie 10,- €/ hodina 
- OŠK Mojzesovo – zdarma 
- nie sú občanmi s trvalým pobytom v obci  paušálny poplatok za energie15,-  €/hodina  
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Uznesenie č. 122/2011 
 
Starosta obce dal na návrh p. Romana Laura hlasovať o doplnenie ďalšieho člena finančnej 
komisie. 
Hlasovanie: Za – 6 

  Proti – 0   
  Zdržal sa – 1( Ing. Michal Jaššo PhD.) 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie finančnej komisie o p. Ing. Michala Jašša PhD .. 
 
 

Uznesenie č. 123/2011 
 
OZ neschvaľuje finančný príspevok p. Heleny Hlavačkovej. 
 
 
8. Záver 
 
 Záverom predsedajúci poďakoval prítomným a mimoriadne zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
      D . a. h. 
 

Ing. Jozef Čunderlík 
      starosta obce 

 
 
Overovatelia: Štefan Hancko 
           Ľuboš Slovák 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Alexandra Smutná 
 


