
                                            Z Á P I S N I C A
         zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Mojš, ktoré sa konalo
                                        dňa 27.10.2011 o 18.00 hod.

Počet poslancov: 7
Počet prítomných: 5
K bodu č. 1: Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice.
Pán starosta privítal prítomných poslancov a občanov. Skonštatoval, že zastupiteľstvo
je uznášaniaschopné. Prítomní poslanci nemali pripomienky k programu.
Overovatelia zápisnice:  Ľudovít Milo,  Marián Mičech                                        
Hlasovanie:                     Za: 5                          Proti:0                      Zdržal sa: 0

K bodu č. 2: Plnenie uznesení.
Všetky uznesenia boli splnené.

Na základe  listu, ktorý sme adresovali AGRA Váh, prišiel na zastupiteľstvo p.
Ing. Lorek, konateľ firmy AGRA Váh, kde poslancom vysvetlil dôvody
znečisťovania miestnych komunikácií zberom úrody firmou AGRA Váh.
Vyjadril nespokojnosť s postojom obyvateľov obce Mojš, o netolerancii voči
poľnohospodárskej práce a neuznania potreby ich činnosti. Pán Lorek prisľúbil
splniť opatrenia týkajúce sa očistenia komunikácie po zbere úrody. Vždy deň
dopredu oznámi p. starostovi používanie miestnej komunikácie a následne p.
starosta oznámi informáciu aj občanom prostredníctvom miestneho rozhlasu.

K bodu č. 3:  Voľba hlavného kontrolóra
Pán starosta oslovil p. Ing. Kopasovú. Súhlasila s prijatím funkcie s tým, že pôjde o
dočasnú činnosť. 
Hlasovanie:                        Za: 5                      Proti: 0                           Zdržal sa: 0

K bodu č. 4: Pridelenie 2-izbového bytu v nájomnej bytovke.
Pán starosta informoval prítomných poslancov i občanov  o  bode, ktorý je vo
Vestníku  č.1/2007 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR ohľadne
prideľovania bytov. Týka sa  prednosti pridelenia bytu mladým rodinám, v ktorej
aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov,
čo spĺňajú iba manželia Chasníkovci. Na základe tohto im bol 2-izbový byt pridelený.
Hlasovanie:                       Za: 5                        Proti:0                            Zdržal sa: 0

K bodu č. 5: Oboznámenie s harmonogramom zabezpečenia predčasných volieb
v r. 2012. Pán starosta oboznámil poslancov s jednotlivými termínami zabezpečenia
volieb.

K bodu č. 6 Rôzne:
– Návrh VZN 22/2011 o podmienkach  určovania a vyberania dane z

nehnuteľnosti na území obce Mojš, návrh vychádza zo schváleného zákona,
ktorý ešte nebol podpísaný prezidentom. V prípade , že zákon bude
schválený, hrozí viacerým obciam nútená správa. Aj napriek



mnohonásobnému zvýšeniu daní za pozemky a stavby nedokážeme
zabezpečiť ani polovičný výber oproti r. 2011.

– Oboznámenie poslancov s programom pripravovanej akcii  v rámci
Cezhraničnej spolupráce. Turistický pochod na chatu pod Suchým, večer
tanečná zábava s programom. Na druhý deň futbalový zápas. Záverom p.
starosta  srdečne všetkých pozval, aby sa prišli zabaviť.

– Pán Rolko Jozef listom dal na vedomie narušené susedské vzťahy so
susedom p. Kinclom, ktorého orech je vyšší ako jeho rodinný dom a
prečnievajúce konáre narúšajú plot. Pán starosta upozorní listom p. Kincla
aby zabezpečil nápravu a prečnievajúce konáre odstránil.
Zodpovedný: starosta                                                Termín: 15.11.2011

– Pán starosta informoval poslancov o možnosti odkúpenia pozemku od p.
Števušku , za účelom možnosti rozšírenia cintorína, za podmienky
adekvátnej ceny za 1 m2.

– Pán starosta oboznámil o realizácii kamerového systému, ktorý sa v obci
namontoval za finančnej pomoci spoločnosti KIA MOTORS vo výške
6.000 €. Obec sa podielala na tomto projekte sumou 1.000,- €.

– Členovia DHZ upozornili na skutočnosť, že p. Krajčo  viedol cez pozemok
okolo Požiarnej zbrojnice plynoinštaláciu i elektroinštaláciu. Žiadajú
vyzvať stavebníka o prekládku týchto zle vedených sietí.
Zodpovedný: starosta                                      Termín: ihneď

– Vykonať prieskum autobusových spojov do Mojša a z Mojša u obyvateľov.
Zodpovedný: starosta                                       Termín: november 2011

– Pán starosta informoval o pripravovanej akcii – Mesiac úcty k starším, ktorá
sa pripravuje na 11.11.2011 za účasti pozvaného hosťa  Jadranky.

– Informáciu o kopaní ryhy pre optický kábel, ktorý zabezpečí lepšie
možnosti pripojenia na internet, telefón i televíziu. Ústredňa bola už
vymenená. 

– Pán starosta preverí u Dopravnej polície predpis, ako ďaleko môže byť
umiestnený spomaľovač od križovatky.
Zodpovedný: starosta                                        Termín: 15.11.2011

– Pán Lorek navrhuje, aby bola umiestnená pobočka pošty v Mojši, čo by
zlepšilo  služby pre obyvateľov. Pošta by mohla byť umiestnená v budove
obecného úradu, alebo v predajniach potravín a pohostinstiev. Do mesiaca
zistí na riaditeľstve Pošty  možnosti realizácie.

– Pán starosta poďakoval p. Ing. Šebovi za sponzorský dar, ktorý zabezpečil
pre  Materskú školu  Mojš od spoločnosti Metsatissue.

– Pán starosta informoval, že jednal s Vodohospodárskou výstavbou o
odkúpení pozemkov pod pripravovanú nájomnú bytovku. Poslanci s
odkúpením pozemku súhlasili.

Zapisovateľ: Ing. Kušnierová                   Overovatelia: Ľudovít Milo …......................

                                                                                        Marián Mičech …...................


