Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018
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5 II
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18.4.2018 A

2

9 III

2018
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3

9 III
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10 III

2018
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1
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kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 24. januára 2018.
informáciu o žiadostiach Milana Lvončíka, Na Drienok 462/6, Mošovce a Magdalény Hríbovej, H. Meličkovej 6, Martin v zastúpení Jána Hríba,
Blatnica 239, ktorými žiadajú o zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Mošovce
informácie a návrhy Ing. Vladimíra Jančího, predsedu FO TJ ŠK Drienok k problematike rekonštrukcie šatní.
úpravu rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 15/2017 zo dňa 28.12.2017.
Správu z výsledku kontroly číslo 7/2017 - Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v Obecnom úrade Mošovce.
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Mošovce za rok 2017.
a/ návrh p .Janákovej na vypracovanie VZN o stanovení cien predaja obecných pozemkov,
b/ návrh p. Tarašovej na zachovanie zvolania zasadnutia OZ na 17:00, a možností zvolávania pracovných stretnutí,
c/ informáciu p. Sklenára o festivale v obci v júli 2018 pod názvom FourTune charity festival, organizuje obč. združ. Banská Štiavnica,
d/ informáciu p. Fánčiovej o potrebe prehodnotiť starostlivosť o spoločenské priestory Požiarnej zbrojnice,
e/ informáciu p. Sadloňovej o uskutočnenom maškarnom plese s poďakovaním všetkým aktívnym organizátorom plesu.
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 7. marca 2018.
Správu z výsledku kontroly číslo 1/2018 - Kontrola splnenia opatrení z vykonanej kontroly č. 7/2016 v Základnej umeleckej škole Mošovce a
kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v roku 2017.
informáciu Ing. Petra Matulu, poslanca OZ Mošovce o prevode majetku formou zámennej a kúpnej zmluvy, zámeny dielu 2 pozemku parc. č. C-KN
617/3 o výmere 110 m2 vedený ako trvalý trávnatý porast, určeného geometrickým plánom č. 44409125-51/2017 úradne overeného Ing. Janou
Šebeňovou dňa 07.02.2018, ktorý je vo vlastníctve Pavla Zachara, bytom Starý rad 334/14, Mošovce a Jozefa Geisbachera, bytom Blatnica 75,
každého vo vlastníctve ½-iny, za zámenu 110 m2 novovytvorenej parcely č. C-KN 617/7 o celkovej výmere 204 m2 vedený ako trvalý trávnatý
porast, určeného geometrickým plánom č. 44409125-51/2017 úradne overeného Ing. Janou Šebeňovou dňa 07.02.2018, ktorý je vo vlastníctve obce
Mošovce. Rozdiel vo výmene pozemku parc. č. C-KN 617/7 vo výmere 94 m2 je predmetom predaja kúpnou zmluvou kupujúcich nových vlastníkov
Pavla Zachara a Jozefa Geisbachera.
informácie o príprave a podaní žiadostí na rozvojové projekty obce a potrebu spolufinancovania týchto projektov z rozpočtu obce.
- Problematika spílených stromov v parku, ich likvidácie, predaj,
- Konáre z preriezky v záhradách sústreďovať v zbernom dvore – vyhlásenie v miestnom rozhlase,
- Upozornenie občanov – miestnym rozhlasom – o zákaze voľného pohybu psov,
- Informácia o zámere majiteľov reštaurácie U Standy vybudovať nové parkovacie miesta a chodník na časti obecného pozemku pri reštaurácii, v
súvislosti s jej rekonštrukciou a rozšírením.
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 18. apríla 2018.
Správu z výsledku kontroly číslo 2/2018 - Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v Obecnom úrade Mošovce za rok 2017.
Správu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov o podaní „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov“ za kalendárny rok 2017 starostom obce Mošovce Ing. Petrom Košíkom a o podaní majetkových priznaní Danicou Janecovou, riaditeľkou
MŠ Mošovce, Ing. Ľubicou Moravcovou, hlavnou kontrolórkou obce, Mgr. art. Milanom Olšiakom, riaditeľom ZUŠ Mošovce a PaedDr. Ivetou
Thomkovou, riaditeľkou ZŠ Mošovce.
informáciu o žiadosti Miroslava Pleša, bytom F. Kafendu 494/5, Mošovce o odpredaj časti pozemku (cca. 120 m2) parcela KN-C 417 o celkovej
výmere 317 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Mošovce, zapísaná v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu
Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedená na liste vlastníctva č. 679.
informáciu o žiadosti Stanislava Géryka, bytom A. Lackovej-Zory 509/6, Mošovce a Blaženy Gérykovej, bytom Zvolenská 3990/19, Martin o
odpredaj časti pozemku parcela KN-E 11/1 o výmere cca. 40 m2 vedená ako orná pôda vo vlastníctve obce Mošovce, zapísaná v katastri
nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedená na liste vlastníctva č. 1476.
poskytnutie dotácií z rozpočtu obce starostom obce v súlade s § 4 VZN č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o poskytovaní dotácií,
žiadateľom nasledovne:
- Obecný klub stolného tenisu Mošovce na stolnotenisový turnaj – memoriál Igora Šavla organizovaný v decembri 2018 vo výške 180,-- €
nasledovne: poháre a diplomy 100,- €, občerstvenie 40,- €, technický materiál 40,- €,
- Slovenský zväz záhradkárov, ZO Mošovce na vyhodnotenie predzáhradok občanov Mošoviec v období jún až november 2018 vo výške 60,-- €
nasledovne: nákup pomôcok do záhrady pre vyhodnotených občanov 60,-- €,
- Turistický oddiel, ŠK Drienok Mošovce na poznávacie a turistické zájazdy pre členov a mládež turistického oddielu za účelom spoznávania
geografických lokalít, fauny a flóry Slovenska v období 1 – 12/ 2018 vo výške 300,-- € nasledovne: cestovné 200,-- €, vstupné 40,-- €, ubytovanie
50,-- €, občerstvenie 10,-- €,
- TJ ŠK Drienok Mošovce na Vianočný turnaj ulíc konaný v termíne december 2018 vo výške 300,-- € nasledovne: prenájom haly 50,-- €,
občerstvenie 100,-- €, poháre a ceny 100,-- €, upomienkové predmety 50,-- €,
- TJ ŠK Drienok Mošovce na športové podujatie Memoriál Stana Géryka realizované v mesiacoch jún - august 2018 vo výške 320,-- €
nasledovne: náklady na rozhodcov 70,-- €, občerstvenie 150,-- €, ceny a upomienkové predmety 50,-- €, príprava hracích plôch 50,-- €.
návrh zápočtu preinvestovaných finančných prostriedkov ŠRZ Drienok s.r.o. s nájomným za rok 2017.
výsledok kontroly dane z ubytovania v ŠRZ Drienok s.r.o. vykázanej za rok 2017, ktorá bola vykonaná na základe podnetu starostu obce ako
štatutára jediného spoločníka dozornou radou spoločnosti. Dozorná rada v zápise konštatovala, že pri tejto kontrole nezistila žiadne rozpory alebo
nezrovnalosti medzi účtovnými dokladmi a odvedenou daňou.
Obchodný plán ŠRZ Drienok s.r.o. na rok 2018
- zmenu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 zo dňa 26.02.2018
- zmenu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 zo dňa 29.03.2018
informácie o príprave a podaní žiadostí na rozvojové projekty obce a potrebu spolufinancovania týchto projektov z rozpočtu obce.
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Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“ pre prioritnú os: 1. Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového
hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s
investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ: 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Názov projektu : "Zberný dvor - Mošovce"
Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2017-33
požiadavku Jarmily Janákovej, poslankyne OZ o vyčlenenie priestorov v areáli ŠRZ Drienok, s.r.o.
- informáciu kultúrnej komisie o pripravovaných akciách v najbližšom období,
- informáciu p. Fánčiovej o zlom stave cesty na ul. Frica Kafendu,
- návrh na vybudovanie „ mošovského panteónu“ pri soche J. Kollára,
- informáciu konateľa ŠRZ Drienok s.r.o. o vybavení kontokorentného úveru v Prima Banke,
- informáciu starostu obce o projekte rekonštrukcie ciest 3. triedy / F. Kafendu , Partizánska a Čerňakovo/ v obci Mošovce.
vystúpenie p. Lukáčovej k techno-párty Mošovce organizovanej v ŠRZ Drienok.
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu
20. júna 2018.
informácie o počte prijímaných detí v nasledujúcom školskom roku 2018/2019 v MŠ, ZŠ a ZUŠ Mošovce.
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2017.
úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 3/2018 zo dňa 21.05.2018.
Informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce o stanoviskách štátnych orgánov k živnostenskému
oprávneniu vedúceho zamestnanca – štatutára ZUŠ.
Informáciu hlavnej kontrolórky obce Mošovce o konaní starostu obce Mošovce, v pracovno-právnych vzťahoch voči hlavnej kontrolórke obce
Mošovce, vo veci krátenia mzdy a právnych dôsledkoch z uvedeného konania.
informáciu o žiadosti Stanislava Géryka, bytom A. Lackovej-Zory 509/6, Mošovce a Blaženy Gérykovej, bytom Zvolenská 3990/19, Martin
o odpredaj pozemku, novovytvorenej parcely KN-C 1018/2 o výmere 48 m2 , vedenej ako zastavaná plocha, určenej geometrickým plánom č.
44409125-9/2018 úradne overenej Ing. Lenkou Marčekovou dňa 07.05.2018, ktorá je vo vlastníctve obce Mošovce.
informáciu o žiadosti Ing. Eleny Giertlovej, bytom SNP 397/37, Mošovce, ktorá zastupuje aj Ing. Jána Krajča, bytom Turčianske Kľačany 191, Pavla
Krajča, bytom Mládeže 363/32, Mošovce a Anny Fojtíkovej rod. Krajčovej, bytom Horné Rakovce 1395/25, Turčianske Teplice o odpredaj časti
pozemku parcela KN-C 881 k. ú. Mošovce o výmere cca 500 m2 vedená ako ostatné plochy vo vlastníctve obce Mošovce, zapísaná v katastri
nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, vedená na liste vlastníctva č. 679.
informácie o dopravnej situácii v obci spôsobenej rekonštrukciou cesty I/65 – betónky a o problémoch s tým súvisiacich.
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Mošovce 2018 – 2023.
Správu z výsledku kontroly číslo 3/2018 - Kontrola splnenia prijatých opatrení z kontroly č. 8/2016 – kontrola odvodu dane z ubytovania v ŠRZ
Drienok za rok 2015 a kontrola dodržiavania odvodu dane z ubytovania správcovi dane v roku 2017.
- poďakovanie starostu obce za akciu MDD – poslankyniam a ostatným zúčastneným,
- poďakovanie p. Sklenára za ústretovosť obce pri organizovaní akcií / tribúna,.../,
- informácia p. Sklenára o vypracovaní štúdie na penzión Drienok,
- informácia o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2018 – obcou, základnou školou, materskou školou a ZUŠ – p. Tarašová,
- otázka p. Tarašovej : Koľko sa utŕžilo za brezy pri ZŠ?
- p. Tarašová – Požiadavku vyhlasovanie zmeny v doprave v obci častejšie a aj v neskorších popoludňajších hodinách
- informáciu p. Dírera – pochválil čistotu a poriadok v Dome smútku,
- informáciu p. Sadloňovej o prípravách osláv 225. výročia narodenia J. Kollára.I46
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 12. septembra 2018.
pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roku 2018/2019 v Základnej škole J. Kollára Mošovce, ZUŠ Mošovce a Materskej škole
Mošovce, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mošovce.
Správu z výsledku kontroly číslo 4/2018 - Kontrola splnenia opatrení z kontroly č. 10/2016 a dodržiavania Všeobecného záväzného nariadenia č.
1/2008 s dodatkami spolu s vnútornými predpismi kontrolovaného subjektu v obdobiach po kontrole č. 10/2016.
organizačný poriadok 24. Mošovského jarmoku, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov jarmoku.
informáciu o žiadosti Miroslava Pleša, bytom F. Kafendu 494/5, Mošovce o odpredaj časti pozemku, novovytvorenej parcely KN-C 417/2 o výmere
84 m2 vedenej ako zastavaná plocha, určenej geometrickým plánom číslo č. 44409125-23/2018 úradne overenej Ing. Lenkou Marčekovou dňa
13.06.2018, ktorá je vo vlastníctve obce Mošovce.
informáciu, že platnosť nájomných zmlúv na pozemky pre poľnohospodárske účely vo vlastníctve obce Mošovce uzavreté s Poľnohospodárskym
družstvom Mošovce a s Turiec Agro s.r.o., Turčiansky Ďur končia ku dňu 31.12.2018.
- úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením starostu obce č. 6/2018 zo dňa 30.06.2018,
- úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 8/2018 zo dňa 13.08.2018,
- úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 10/2018 zo dňa 30.08.2018,
- úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením starostu obce č. 11/2018 zo dňa 31.08.2018.
- poďakovanie tým čo sa zapojili do osláv narodenia J. Kollára,
- poďakovanie tým čo sa zapojili do organizácie Mošovského duatlonu,
- zabezpečenie prehliadky veteránov – aut /15.09. 2018/,
- poďakovanie tým, čo sa zapojili do organizácie kladenia vencov pri príležitosti osláv SNP,
- informáciu o čerpaní obce a rozpočtových organizácii obce za 1. polrok 2018,
- informáciu p. Tarašovej o podaní oznámenia p. Olšiakom vo veci podozrenia zo spáchania tr. činu na poslankyne OZ pri výkone poslaneckého
mandátu, ktoré bolo uzavreté odmietnutím vyšetrovateľom, nakoľko nebol dôvod na začatie tr. stíhania.
informáciu o ukončení zmluvy o prenájme zubnej ambulancie MUDr. Martina Rybárika z dôvodu ukončenia poskytovania zubolekárskej zdravotnej
starostlivosti a odchodu na dôchodok a informáciu o žiadosti Kuzma Nataliya, Slobody 51, Turčianske Teplice o dlhodobý nájom nebytových
priestorov zubnej ambulancie, nachádzajúcej sa v polyfunkčnej budove č. s. 358 vo vlastníctve obce Mošovce, zapísané na liste vlastníctve 1160,
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 912/2, 912/22 k. ú. Mošovce zapísané na liste vlastníctva 679, 1161.
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17.10.2018 A

1

2 VI

14.11.2018 A

1

2 VII

14.11.2018 A

1

3 VII

14.11.2018 A
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3 VII

14.11.2018 A

1
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- berie na
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- berie na
2018 vedomie
- berie na
2018 vedomie
- berie na
2018 vedomie
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14.11.2018 A

1

6 VII

2018

14.11.2018 A

1

7 VII

2018

14.11.2018 A

2

7 VII

2018

14.11.2018 A

1

8 VII

2018

14.11.2018 A

1

10 VII

5.12.2018 A

1

5 VIII

5.12.2018 A

1

6 VIII

5.12.2018 A

1

10 VIII

5.12.2018 A

1

11 VIII

17.12.2018 A

1

1 IX
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17.12.2018 A

1

10 IX

17.12.2018 A

1

11 IX

17.12.2018 A

1

12 IX

17.12.2018 A

1

13 IX

- berie na
2018 vedomie
- berie na
2018 vedomie

17.12.2018 A

1

17 IX

- berie na
2018 vedomie

zámer Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, základnej organizácie Mošovce na osadenie pamätnej tabule občanom Mošoviec, ktorí padli
v I. svetovej vojne.
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 14. novembra 2018.
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 v Základnej škole J. Kollára Mošovce, ZUŠ
Mošovce a Materskej škole Mošovce, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mošovce
správy o výsledkoch hospodárenia škôl za rok 2017 v Základnej škole J. Kollára Mošovce, ZUŠ Mošovce a Materskej škole Mošovce, ktoré sú v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mošovce
Správu nezávislej audítorky Ing. Márie Kasmanovej o overení individuálnej účtovnej závierky obce Mošovce zostavenej k 31. 12. 2017
informáciu o žiadosti Kuzma Nataliya, Slobody 51, Turčianske Teplice, o dlhodobý nájom nebytových priestorov zubnej ambulancie, nachádzajúcej
sa v polyfunkčnej budove č. s. 358 vo vlastníctve obce Mošovce, zapísané na liste vlastníctva 1160, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 912/2,
912/22 k. ú. Mošovce zapísané na liste vlastníctva 679, 1161
výsledok verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Mošovce na poľnohospodárske účely, v ktorej komisia
jednomyseľne vyhodnotila ako najvhodnejší návrh účastníka súťaže Poľnohospodárske družstvo Mošovce.
otvorený list starostovi a poslancom OZ zo dňa 7. 11. 2018 evidovaný pod č. 540/2018
Správu z výsledku kontroly číslo 5/2018 - Kontrola vybavovania sťažností a petícií v Obci Mošovce za roky 2016 a 2017
1. požiadavku súčasného starostu obce budúcej starostke Ing. Krajčovej k príprave obecnej zabíjačky,
2. p. Géryk – návrh doplnenia bodu programu o preplatení dovolenky starostovi obce, hlavná kontrolórka uviedla, že už zákon o obecnom zriadení a
rokovací poriadok neumožňuje doplnenie programu, nakoľko program zasadnutia OZ bol schválený v úvode,
3. informácia p. Tarašovej o nemožnosti preplatenia dovolenky starostovi obce, nakoľko zákon č. 253/1994 Z.z. pred skončením volebného obdobia
OZ nemôže rozhodovať o preplatení dovolenky v čase, keď starosta môže ešte dovolenku čerpať, o tomto bude rozhodovať nové OZ,
4. p. Janáková – prečo doteraz nebol riešený problém poskytnutia sociálneho bývania našim občanom - rodine pani Firákovej, v súčasnosti býva na
Mazane v nevyhovujúcich podmienkach,
5. informácia starostu obce o zvolaní ustanovujúceho OZ k 5.12.2018,
6. návrh Ing. Krajčovej na zvolanie ustanovujúceho OZ na deň 9.12.2018,
7. požiadavka Ing. Krajčovej o príprave rozpočtu na rok 2019 súčasnou finančnou komisiou,
8. návrh p. Tarašovej o zvolaní finančnej komisie k príprave rozpočtu na rok 2019 na deň 21.11.2018 za prizvania novej starostky a navrhnutej
predsedníčky finančnej komisie.
informáciu RSDr. Jozefa Dírera, predsedu miestnej volebnej komisie v Mošovciach o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Mošovce.
príhovor novozvolenej starostky obce Ing. Eleny Krajčovej.
poverenie poslanca Mgr. Tibora Harkabusa zastupovaním starostu obce Mošovce v súlade s ustanovením § 13b, ods. 1, zákona 369/1991 Zb. o
Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
termíny riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019, a to:
28.01.2019, 17.4.2019, 26.6.2019, 18.9.2019, 11.12.2019 .
príspevok pána Ing. Jančiho a záväzok TJ ŠK Drienok, že finančné prostriedky odovzdané bývalým starostom vo výške 5000,- z rozpočtu obce budú
obci Mošovce vrátené do konca roka 2018
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 17. decembra 2018
Správu z výsledku kontroly číslo 6/2018 - Kontrola splnenia opatrení z vykonanej kontroly č. 1/2017
Správu nezávislej audítorky Ing. Márie Kasmanovej z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných
právnych predpisov, konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12.2017 pre štatutárny orgán a obecné
zastupiteľstvo obce Mošovce.
Konsolidovanú výročnú správu obce Mošovce za rok 2017 vypracovanú v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
zmien a doplnkov.
-úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením obce č. 12/2018 zo dňa 22.11.2018
- úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením obce č. 14/2018 zo dňa 10.12.2018

- návrh rozpočtu obce Mošovce na roky 2020, 2021
- odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Mošovce na rok 2019 s výhľadom do roku 2021
- informáciu Svetlany Petrovičovej o pripomienke občana pána Chorváta o potrebe riešiť havarijný stav budovy TJ Sokol,
- informáciu Mgr. Zuzany Holcovej o potrebe opravy 4 pouličných svietidiel z dôvodu ich blikania na ulici Krčméryho, SNP, Mládeže, SNP pri
dome smútku,
- informáciu riaditeľky Základnej školy J. Kollára PaedDr. Ivety Thomkovej o pozvaní poslancov na oslavu 85. výročia otvorenia budovy základnej
školy,
- informáciu starostky obce Ing. Eleny Krajčovej o potrebe zabezpečenia aparatúry, ktorá sa nachádza v budove Požiarnej zbrojnice, pred
odcudzením alebo poškodením na základe pripomienky pána Borcovana,
- informáciu o pripravovanom kalendári obce na rok 2019,
- informáciu o zmene termínu konania akcie Zimné radovánky zo dňa 08.12.2019 na deň 07.12.2019,
- informáciu o pripomienkach k posýpaniu ciest v obci od občanov,
- informáciu o nutnosti riešenia parkovania nákladných automobilov v obci,
- informáciu o nutnosti posilnenia wi-fi v priestoroch, kde prebiehajú rokovania obecného zastupiteľstva,
- návrh pána Pavla Sklenára o možnosti uskutočniť stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva v priestoroch ŠRZ Drienok dňa 09.02.2019

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

rok

číslo
materiálu
číslo
zasadnuti
a

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa
20.6.2018 B
5.12.2018 B

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

1
1

10 IV
5 VIII

2018 - konštatuje
2048 - konštatuje

5.12.2018 B

2

5 VIII

2018 - konštatuje

5.12.2018 B

1

9 VIII

2018 - konštatuje

Text uznesenia
Termín
Že je s prácou hlavnej kontrolórky spokojné a nemá voči jej práci výhrady.
že novozvolená starostka obce Mošovce Ing. Elena Krajčová zložila a podpisom potvrdila zákonom predpísaný sľub starostu.
že novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Mošovciach: Mgr. Mariana Ballová, Mgr. Tibor Harkabus, Mgr. Zuzana Holcová, Peter Lúdik,
Svetlana Petrovičová, Mgr. Katarína Sadloňová, Ing. Ján Thomka a Alexander Vladár zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub
poslanca Obecného zastupiteľstva.
že plat starostke obce p. Ing. Elene Krajčovej bol stanovený v súlade s § 4 ods.2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 5.12.2018. Návrh na zvýšenie platu starostky nebol
predložený a preto bolo bezpredmetné schvaľovať jeho výšku.

údaje o splnení uznesenia
Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

5.12.2018 C

1

7 VIII

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

2018 - zriaďuje

Text uznesenia
zriaďuje nasledovné komisie OZ:
1) komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činností
2) komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia
3) komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu
4) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z.
5) komisia verejného poriadku
6) komisia na na prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
7) komisia na implementáciu dotácií a fondov EÚ
8) komisia Zboru pre občianske záležitosti

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

5.12.2018 D

1

4 VIII

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
za predsedu mandátovej komisie p. poslankyňu Mgr. Marianu Ballovú a za člena mandátovej komisie p. poslankyňu Svetlanu Petrovičovú.

2018 - volí
volí predsedov komisií Obecného zastupiteľstva obce Mošovce nasledovne:
Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činnosti – Mgr. Mariana Ballová
Komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia – Ing. Ján Thomka
Komisia sociálna, školská, kultúry, mládeže a športu – Mgr. Katarína Sadloňová
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z.z. – Mgr. Katarína Sadloňová
Komisia verejného poriadku - Svetlana Petrovičová
Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. – Alexander Vladár
Komisia na implementáciu dotácií a fondov EÚ – Mgr. Zuzana Holcová
Komisia ZPOZ – Mgr. Zuzana Holcová

5.12.2018 D

1

7 VIII

2018 - volí

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

24.1.2018 E

24.1.2018 E

číslo
zasadnutia

1

2

1

1

1

6I

7I

rok

číslo materiálu

24.1.2018 E

číslo uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

2018 - schvaľuje

2018 - schvaľuje

2018 - schvaľuje

Text uznesenia
a) začatie obstarávania Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Mošovce
b) predmetom riešenia zmien a doplnkov č. 1 územného plánu bude:
- žiadosť Milana Lvončíka o zmenu ÚPN v lokalite smer Drienok, parcela KN-C 621/1, zmena zo súčasnej funkcie zmiešané územia, areály a
zariadenia komerčnej vybavenosti (obchod, služby) na zmiešané územia, bývanie a občianska vybavenosť.
- žiadosť Magdalény Hríbovej o doplnok ÚPN v lokalite smer Bodorová, parcely KN-C 1190/2 a 1190/3, ktoré nie sú zahrnuté v ÚPN, na zmiešané
územia.
Všetky náklady súvisiace s obstarávaním a vypracovaním zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Mošovce v zmysle § 19 zákona č. 50/1976
Zb. v znení neskorších zmien doplnkov uhradia v plnom rozsahu žiadatelia uvedení v bode 2.
návrh na vyradenie majetku Obce Mošovce uvedený v Zápisnici o zistení neupotrebiteľnosti majetku zo dňa 15.12.2017, v obstarávacej cene
1232,24 € a v zostatkovej hodnote 0 € spracovanej vyraďovacou komisiou v zložení Bc. Danuša Lúdiková – predseda, Bc. Ľubica Borcovanová,
Janka Lichnerová, Mária Solárová – členovia.
Prílohu VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Mošovce č. 2/2013 ktorým sa určila výška finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia zriadených na
území obce Mošovce na rok 2018.
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku formou zámennej a kúpnej
zmluvy, zámenu dielu 2 pozemku parc. č. C-KN 617/3 o výmere 110 m2 vedený ako trvalý trávnatý porast, určeného geometrickým plánom č.
44409125-51/2017 úradne overeného Ing. Janou Šebeňovou dňa 07.02.2018, ktorý je vo vlastníctve Pavla Zachara, bytom Starý rad 334/14,
Mošovce a Jozefa Geisbachera, bytom Blatnica 75, každého vo vlastníctve ½-iny, za zámenu 110 m2 novovytvorenej parcely č. C-KN 617/7 o
celkovej výmere 204 m2 vedený ako trvalý trávnatý porast, určeného geometrickým plánom č. 44409125-51/2017 úradne overeného Ing. Janou
Šebeňovou dňa 07.02.2018, ktorý je vo vlastníctve obce Mošovce. Zámena bude bezodplatná, nakoľko hodnota zamieňajúcich výmer pozemkov je
porovnateľná.

údaje o splnení uznesenia

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia
K 07.03.2018 - Obecné zastupiteľstvo v Mošovciach schválilo požiadavky
na zmeny a doplnenie územného plánu a zároveň začatie obstarávania
Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Mošovce.

Splnené
K 07.03.2018 - majetok bol vyradený z evidencie interným dokladom č. I68
Splnené

31.12.2017
K 07.03.2018 - Schválená príloha VZN č. 2/2015; zverejnená na
internetovej stránke obce

Splnené

7.3.2017
K 18.04.2018 - predaj a zámena pozemku bola schválená v zmysle zákona č.
138/1991 o majetku obcí

Rozdiel vo výmene pozemku parc. č. C-KN 617/7 vo výmere 94 m2 je predmetom predaja, kúpnou zmluvou kupujúcich nových vlastníkov Pavla
Zachara a Jozefa Geisbachera za cenu 10 €/m2.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec Mošovce realizuje predmetnú zámenu pozemkov za účelom pripravovanej investičnej
aktivity, a to výstavby nového sociálneho zariadenia pre Telovýchovnú Jednotu ŠK Drienok Mošovce. Novostavba, resp. prístavba alebo stavebné
úpravy existujúceho sociálneho zázemia by sa realizovali na časti pozemku parc. č. KN-C 617/3 k. ú. Mošovce, ktorý je vo vlastníctve Pavla Zachara
a Jozefa Geisbachera. Ďalšou skutočnosťou je, že Pavol Zachar a Jozef Geisbacher pozemok parc. č. KN-C 617/7 k. ú. Mošovce vo vlastníctve obce
Mošovce dlhodobo využívajú na parkovanie a odstavné plochy pre svoju prevádzku autoservisu bez zákonného dôvodu. Touto zámenou zmluvou
nadobudnú Pavol Zachar a Jozef Geisbacher vlastníctvo k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, ktorú užívajú bez právneho dôvodu. Zámena
nehnuteľností nie je zákonom osobitne upravená, zo samotnej povahy predkladanej zámeny je zrejmé, že verejná obchodná súťaž ako postup
nakladania s majetkom obce je vylúčený, preto musí byť použitý osobitný zreteľ, nakoľko zámena sa má realizovať s konkrétnym subjektom a to
Pavlom Zacharom a Jozefom Geisbacherom, pričom rozdiel vo výmere 94 m2 pozemku parc.č. KN-C 617/7 je predmetom predaja, kúpnou zmluvou
kupujúcich nových vlastníkov Pavla Zachara a Jozefa Geisbachera za cenu .10....eur/m2.
7.3.2018 E

7.3.2018 E

18.4.2018 E

1

1

1

4 II

5 II

5 III

Splnené

2018 - schvaľuje

2018 - schvaľuje

2018 - schvaľuje

sumu celkového spolufinancovania zo stranu obce Mošovce na projekty:
a) výstavba zberného dvora vo výške 37.000,- €, t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov,
b) výstavba detského ihriska vo výške 524,16 €, t.j. cca. 5 % z celkových oprávnených výdavkov,
c) výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku vo výške 9.019,20 €.
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného
zreteľa časť pozemku (cca. 120 m2), parcela KN-C 417 o celkovej výmere 317 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce
Mošovce, zapísaná v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedená na liste vlastníctva č. 679, ktorá bude
následne zameraná v samostatnom geometrickom pláne v cene 10 €/m2.

7.3.2018
K 18.04.2018 - schválená suma na spolufinancovanie projektov v prípade
ich kladného vybavenia

Splnené

7.3.2018
Schválený zámer odpredaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1990 Z.z. o mejetku obci v znení neskorších predpisov

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec Mošovce dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou
vo vlastníctve kupujúceho, dlhodobo sa o pozemok stará, chce ho využívať ako hospodársku časť dvora na uskladnenie dreva, vybudovanie skleníka
a voliéry pre sliepky. Odpredajom sa pozemok efektívne využije.
Splnené
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného
zreteľa časť pozemku (cca. 40 m2), parcela KN-E 11/1 o celkovej výmere 2233 m2 vedená ako orná pôda vo vlastníctve obce Mošovce, zapísaná v
katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedená na liste vlastníctva č. 1476, ktorá bude následne zameraná v
samostatnom geometrickom pláne.

18.4.2018
Schválený zámer odpredaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1990 Z.z. o mejetku obci v znení neskorčích predpisov.
uznesenie zrušené uznesením č. J/1/2/V/2018

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec Mošovce dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou
vo vlastníctve kupujúceho,
svojou veľkosťou je pre obec nevyužiteľný.

18.4.2018 E

1

6 III

2018 - schvaľuje

Kupujúci sa o pozemok stará, a jeho zámerom je vybudovať parkovacie miesta, ktoré budú súčasťou novovzniknutého penziónu. Parkoviská budú
môcť využívať aj návštevníci obce a naši občania.

Splnené

18.4.2018

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

poskytnutie finančných dotácií pre žiadateľov na voľno časové aktivity detí na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce vo
výške 40,-- € na jedno dieťa podľa predloženého návrhu:
- OZ Centrum environmentálnej výchovy Turiec Martin v sume 280,-- €,
- TJ ŠK Drienok Mošovce – občianske združenie v sume 1.040,-- €,
- Súkromné centrum voľného času Košťany nad Turcom v sume 40,-- €,
- Súkromné centrum voľného času Martin v sume 80,-- €.

18.4.2018 E

1

7 III

2018 - schvaľuje

18.4.2018 E

1

8 III

2018 - schvaľuje

18.4.2018 E

1

9 III

2018 - schvaľuje

Splnené
poskytnutie dotácií z rozpočtu obce žiadateľom nasledovne:
- Dobrovoľný hasičský zbor Mošovce pre kolektív mladých hasičov na zakúpenie hadíc a savíc na požiarny útok vo výške 500,-- € nasledovne:
savice 100,-- €, sada hadíc na CTIF 250,-- €, vedrová striekačka 150,-- €,
- TJ ŠK Drienok Mošovce na športové podujatia, turnaje, tréningy – dospelí, seniori, prípravka, pred prípravka, konané v mesiacoch január –
november 2018 vo výške 1.300,-- € nasledovne: náklady na rozhodcov a delegované osoby 800,-- €, doprava 100,-- €, úprava hracej plochy 300,-- €,
náklady na trénerov 100,-- €.
Splnené
usporiadanie finančných vzťahov medzi ŠRZ Drienok s.r.o. a Obcou Mošovce vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 1. júla 2014 a
Dodatku č. 1 zo dňa 11.12.2015 prijatého Uznesením OZ č. E/50/2015 zo dňa 24.09.2015 za rok 2017 v sume 5.368,68 €.
Splnené
navýšenie rozpočtu obce v príjmovej časti v podpoložke 111003 – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 6 300,- €.

18.4.2018 E

1

10 III

Splnené

2018 - schvaľuje

k 20.06.2018 - Dotácie boli žiadateľom schválené. Dňa 16.05.2018 boli
žiadateľom zaslané listy s oznámením schválenej dotácie a zároveň aj
zmluvy o poskytnutí dotácie na podpis. Po podpise zmlúv budú dotácie
zaslané na ich uvedené bankové účty. Z uvedených schválených dotácií bola
zmluva podpísaná a uhradená dotácia pre TJ ŠK Drienok Mošovce vo výške
1 040 € dňa 01.06.2018. Od ostatných žiadateľov neboli doposiaľ zmluvy
vrátené a podpísané. K 12.09.2018 - So žiadateľmi boli zmluvy podpísané
a finančné prostriedky zaslané na ich bankové účty nasledovne: OZ Centrum
environmentálnej výchovy Turiec Martin v sume 280,-- € zmluva podpísaná
dňa 08.06.2018 úhrada prevedená dňa 11.06.2018; Súkromné centrum
voľného času Košťany nad Turcom v sume 40,-- € zmluva podpísaná dňa
01.06.2018; 18.06.2018 úhrada prevedená dňa 21.06.2018; Súkromné centrum voľného
11.06.2018; času Martin v sume 80,-- € zmluva podpísaná dňa 18.06.2018 úhrada
21.06.2018 prevedená dňa 21.06.2018;
k 20.06.2018 - Dotácie boli žiadateľom schválené v zmysle VZN č. 1/2011.
Po podpise Zmluvyo poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce boli
uhradené nasledovne: - Dobrovoľný hasičský zbor Mošovce dňa
14.05.2018 vo výške 493,60 € . Dotácia bola poskytnutá vo výške faktúry na
25.04.2018; požadovaný materiál.; - TJ ŠK Drienok Mošovce dňa 25.04.2018 vo výške
14.05.2018 1 300 €;
k 20.06.2018 -Schválené usporiadanie finančných vzťahov. HKO obce
odporúča odkonzultovať usporiadanie finančných vzťahov s auditorom
obce Mošovce a zistiť, či je potrebné finančné vzťahy zaúčtovať v
18.4.2018 účtovníctve subjektov.
Schválená úprava rozpočtu, ktorá bola vykonaná v systéme RIS SAM v
18.4.2018 termíne do 30.05.2018

spoluúčasť obce na projekte rekonštrukcie telocvične ZŠ J. Kollára Mošovce, ktorej je zriaďovateľom.
Súhlasí, že sa bude podieľať na rozvojových projektoch do ktorých sa obec a škola zapojí.

18.4.2018 E

1

11 III

2018 - schvaľuje

Splnené

18.4.2018

V plnení

18.4.2018

Splnené

20.6.2018

Splnené

20.6.2018

Splnené

20.6.2018

Splnené

20.6.2018

sumu celkového spolufinancovania projektu "Zberný dvor - Mošovce", kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zo strany obce Mošovce z
celkových oprávnených výdavkov 481.866,06 € vo výške 5% a to 24.093,30 €.

18.4.2018 E

2

11 III

2018 - schvaľuje
schodok rozpočtu v sume 25.699,35 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa
osobitných predpisov v sume 180,28 € bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný z rezervného fondu vo výške 25.879,63 €,

20.6.2018 E

1

4 IV

2018 - schvaľuje
zostatok finančných operácií v sume 36.865,12 € upravený o prostriedky z činnosti stravovania ZŠ podľa osobitných predpisov v sume 583,86 €
bol v rozpočtovom roku 2017 použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 25.879,63€.

20.6.2018 E

2

4 IV

2018 - schvaľuje
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Mošovce za rok 2017 bez výhrad.

20.6.2018 E

3

4 IV

2018 - schvaľuje
zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zostatok disponibilných finančných prostriedkov v sume 10.711,14 € použiť na tvorbu
rezervného fondu vo výške 10.711,14 €.

20.6.2018 E

4

4 IV

2018 - schvaľuje

k 20.06.2018 - Schválená spoluúčasť obce na projekte rekonštrukcie
Základnej školy. Žiadosť o dotáciu bola spracovaná a spolu s prílohami
odoslaná na Ministerstvo školstva dňa 14. a 15. mája 2018. Vyjadrenie z
Ministerstva školstva by malo byť do konca júna 2018.
K 12.09.2018 - Vyjadrenie z Ministerstva školstva doposiaľ nebolo na obec
Mošovce doručené.
K 14.11.2018 - na web stránke
https://www.minedu.sk/data/files/8183_priloha-c-2.pdf je zverejnený
zoznam neúspešných uchádzačov; na strane 8 pod p.č. 321 je zverejnená
Obec Mošovce, kde je uvedený dôvod neposkytnutia dotácie ako
nedostatočný počet bodov v zmysle výzvy.
k 20.06.2018 - Schválená spoluúčasť obce na projekte "Zberný dvor Mošovce". Dopĺňam znenie vyjadrenia starostu obce k uzneseniu č.
G/1/10/II/2017 odporúča: Všetky náležitosti pre podanie projektu boli
splnené a projekt bol zaevidovaný. O tom či bude projekt podporený, sa na
základe vyjadrení spracovateľov pravdepodobne rozhodne až začiatkom
budúceho roku. Na tento rok ani nebude potrebné rátať s čerpaním financií z
úveru na tento projekt.
K 12.09.2018 - doplnené z uznesenia č.
2. G/1/10/II/2017 od starostu obce Dňa 24.8. prišla z Ministerstva financií
SR výzva na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, na
základe ktorého sa budú meniť a dopĺňať detaily v prílohách ku žiadosti,
ktoré v súčinnosti zabezpečí najneskôr do 7. 9. 2018 obec spolu so
spracovateľom žiadosti EPIC PARTNER, s.r.o.
K 14.11.2018 - vyjadrenie starostu obce: v predmetnej problematike
nenastali žiadne zmeny.
K 17.12.2018 - nakoľko starostka obce prevzala úrad dňa 07.12.2018,
informácia o plnení uznesenia bude doplnená ústne na rokovaní OZ K
28.01.2019 - starostka obce na OZ dňa 07.12.2018 podala informáciu, že
projekt je v štádiu vyhodnocovania a konečné vyhodnotenie by malo byť na
jar v roku 2019.
– vyjadrenie starostky obce: Stav
k zbernému dvoru je nezmenený.
k 12.09.2018 -spôsob financovania schodku rozpočtu bol obecným
zastupiteľstvom potvrdený pri prerokúvaní záverečného účtu obce v zmysle
§ 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
k 12.09.2018 - schodok rozpočtu schválený v zmysle § 16 ods. 8 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k 12.09.2018 -Záverečný účet obce Mošovce OZ v Mošovciach prerokovalo
v zmysle § 16 ods. 10 a 12 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a schválilo bez výhrad v zmysle § 4 ods. 3 písm b)
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.
k 12.09.2018 - schválený zostatok finančných operácií na tvorbu rezervného
fondu v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

použitie skutočného prebytku hospodárenia za rok 2017 vo výške 10.711,14 € na tvorbu rezervného fondu.

20.6.2018 E

5

4 IV

Splnené

2018 - schvaľuje

20.6.2018 E

1

5 IV

2018 - schvaľuje

20.6.2018 E

1

6 IV

2018 - schvaľuje

k 12.09.2018 -Prebytok hospodárenia bol schválený v celkovej výške do
rezervného fondu v zmysle § 15 ods. 4 zákona 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zapojenie rezervného fondu bude do príjmovej časti rozpočtu vykonané až
pri skutočnom čerpaní výdavkov v zmysle rozpočtu.

Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mošovce.
úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 4/2018 zo dňa 20.06.2018.

Splnené
Splnené

úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 5/2018 zo dňa 20.06.2018.

20.6.2018 E

2

6 IV

Splnené

2018 - schvaľuje
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 2. polrok 2018

20.6.2018 E

1

7 IV

2018 - schvaľuje

20.6.2018 E

1

11 IV

2018 - schvaľuje

20.6.2018 E

12.9.2018 E

1

1

13 IV

6V

2018 - schvaľuje

Splnené
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku, odpredaj pozemku,
novovytvorenej parcely KN-C 1018/2 o výmere 48 m2 , vedenej ako zastavaná plocha, určenej geometrickým plánom č. 44409125-9/2018,
úradne overenej Ing. Lenkou Marčekovou dňa 07.05.2018, ktorá je vo vlastníctve obce Mošovce v cene 20eur/m2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec Mošovce dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s
nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho, svojou veľkosťou je pre obec nevyužiteľný.
Kupujúci sa o pozemok starajú, a ich zámerom je vybudovať parkovacie miesta, ktoré budú súčasťou novovzniknutého penziónu. Parkoviská
budú môcť využívať aj návštevníci obce a naši občania.
Splnené
uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pod stavbou rozostavaného bytového domu na ulici Na Drienok a
priľahlých pozemkov (parc. C-KN č. 623/7, 623/5, 623/4, 623/6, 623/17 623/18) za dohodnutú sumu 35.300,- € (tridsaťpäťtisíc tristo EURO), t.j.
20,- €/m2, s budúcim kupujúcim REWALL s.r.o., Južná Trieda 82, 040 17 Košice – mestská časť Juh, IČO: 44636776, prípadne s jeho právnym
nástupcom za podmienky, že bytové domy budú skolaudovane do 31.12.2020 a budú splnené aj ďalšie podmienky zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy.
Splnené
Komunitný plán sociálnych služieb obce Mošovce 2018 – 2023.

20.6.2018
k 12.09.2018 - Schválený dodatok k VZN obce. Zaslaný na Okresnú
20.6.2018 prokuratúru dňa 20.07.2018 č.j. 117/2018
do
k 12.09.2018 - Schválená úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 a 5,
30.07.2018 bola vykonaná v systéme RIS SAM v termíne do 30.07.2018
k 12.09.2018 - Schválená úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 a 5,
bola vykonaná v systéme RIS SAM v termíne do 30.07.2018 Rozpočet k
do
30.06.2018 je vyrovnaný a príjmy a výdavky predstavujú výšku 1 265
30.07.2018 928,29 €
k 12.09.2018 -Schválený predložený Návrh kontrolnej činnosti hlavného
20.6.2018 kontrolóra obce Mošovce na 2. polrok 2018
k 12.09.2018 - Uznesením č. E/1/6/III/2018 zo dňa 18.04.2018 bol
schválený zámer odpredať majetok spôsobom osobitného zreteľa; zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obcedňa 04.06.2018.
Dňa 20.06.2018 bol schválený prevod nehnuteľného majetku 3/5 väčšinou
všetkých poslancov (9).
uznesenie zrušené uznesením č. J/1/2/V/2018

20.6.2018
k 12.09.2018 -Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy bola dňa
21.06.2018 podpísaná a zverejnená na internetovej stránce obce dňa
25.06.2018
21.6.2018

Splnené

12.9.2018;
18.09.2018

2018 - schvaľuje

Splnené

v texte

2018 - schvaľuje

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu majetku obce do nájmu a to:
prenájom nehnuteľností - poľnohospodárska pôda o celkovej výmere 717 579 m2 v k. ú. Mošovce, okres Turčianske Teplice, podľa uvedeného zoznamu,
vedené na katastrálnom odbore Okresného úradu v Turčianskych Tepliciach, vo vlastníctve obce Mošovce.
Tabuľka č. 1
Parcela KN Výmera m2 podiel Výmera podielu Druh pozemku kat. územie Číslo LV
380 25 082 1/1 25 082 ttp Mošovce 1476
454/3 3 860 1/1 3 860 ttp Mošovce 1476
454/4 1 200 1/1 1 200 ttp Mošovce 1476
454/5 10 382 1/1 10 382 ttp Mošovce 1476
624/1 1 706 1/1 1 706 ttp Mošovce 1476
624/2 3 484 1/1 3 484 ttp Mošovce 1476
624/3 25 204 1/1 25 204 ttp Mošovce 1476
624/4 634 1/1 634 zast. pl. Mošovce 1476
645/2 1 424 1/1 1 424 ostatná plocha Mošovce 679
1241/3 17 498 1/1 17 498 ttp Mošovce 679
1241/4 49 821 1/1 49 821 ttp Mošovce 679
Spolu súbor I. 140 295 140 295
Tabuľka č. 2
Parcela KN Výmera m2 podiel Výmera podielu Druh pozemku Kat. územie Číslo LV
454/36 320 700 1/1 320 700 orná pôda Mošovce 1476
1262/4 97 197 1/1 97 197 ttp Mošovce 679
1272/1 116 721 1/1 116 721 ttp Mošovce 679
454/38 42 666 1/1 42 666 orná pôda Mošovce 1476
Spolu súbor II. 577 284 577 284
Splnené
obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka (zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

2018 - schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku, odpredaj pozemku,
novovytvorenej parcely KN-C 417/2 o výmere 84 m2 , vedenej ako zastavaná plocha, určenej geometrickým plánom č. 44409125-23/2018, úradne
overenej Ing. Lenkou Marčekovou dňa 13.06.2018, ktorá je vo vlastníctve obce Mošovce v cene 10 eur/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec Mošovce dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou
vo vlastníctve kupujúcich, chcú ho využívať ako hospodársku časť dvora, na uskladnenie dreva, vybudovanie skleníka a voliéry pre sliepky.
Odpredajom sa pozemok efektívne využije.

12.9.2018 E

12.9.2018 E

1

1

7V

8V

v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže
12.9.2018 E

2

8V

Splnené

2018 - schvaľuje
- úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 7/2018,
- úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 9/2018.

12.9.2018 E

1

9V

2018 - schvaľuje

Splnené

Návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Mošovce bol zverejnený
pred schválením na verejnú diskusiu. Pripomienky k návrhu neboli podané.
Návrh Komunitného plánu bol schválený v zmysle § 83 ods. 4 zákona
448/2008 o o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov a dňa 18.09.2018 bol v elektronickej forme zaslaný Žilinskému
samosprávnemu kraju.
k 14.11.2018 - Uznesením č. E/1/5/III/2018 zo dňa 18.04.2018 bol
schválený zámer odpredať majetok spôsobom osobitného zreteľa; zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 23.08.2018.
Dňa 12.09.2018 bol schválený prevod nehnuteľného majetku 3/5 väčšinou
všetkých poslancov (8).

Schválený spôsob prevodu majetku obce do nájmu v zmysle § 9a zákona
138/1991 o majetku obcí dňa 12.09.2018 obchodnou verejnou súťažou.
Vyhlásenie súťaže bolo zverejnené na úradnej tabuli a web stránke obce od
17.09.2018 do 17.10.2018; v regionálnej tlači Turčianske noviny MY v čísle
38 25.09.2018 - 01.10.2018 a čísle 40 09.10.2018 - 15.10.2018

v texte
Schválené podmienky verejnej obchodnej súťaže v zmysle uvedeného
12.9.2018 ustnovenia zákona o majetku obcí
Schválená úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 a 9, bola vykonaná
v systéme RIS SAM v termíne do 30.10.2018. Rozpočet k 30.09.2018 je
vyrovnaný a príjmy a výdavky predstavujú výšku 1 292 160,91 €
29.10.2018

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného
zreteľa nebytové priestory zubnej ambulancie o celkovej výmere 80 m2 (výmera podlahových plôch chodieb a sociálneho zázemia 35 m2, výmera
podlahových plôch ordinácie a kancelárie 45 m2 ) nachádzajúce sa v polyfunkčnej budove č. s. 358 vo vlastníctve obce Mošovce, zapísané na liste
vlastníctva 1160, na pozemkoch parc. č. KN-C 912/2, 912/22 k. ú. Mošovce zapísané na liste vlastníctva 679, 1161.

Schválený zámer prevodu majetku obce do nájmu v zmysle § 9a zákona
138/1991 o majetku obcí dňa 17.10.2018 osobitným zreteľom. Zámer
prenajať majetok bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce od
18.10.2018. Prevod nájmu bude predmetom rokovania nasledujúceho
obecného zastupiteľstva.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka má naďalej záujem využívať predmetné priestory na prevádzku zubnej
ambulancie vzhľadom k tomu, že predchádzajúce roky pôsobila v stomatologickej ambulancii u MUDr. Martina Rybárika ako lekár stomatológ a
materiálno technické vybavenie ambulancie v odbore stomatológia si v súčasnosti od nájomcu odkúpila. Nájomný vzťah s MUDr. Martinom
Rybárikom bude ukončený ku dňu 31.12.2018 vzájomnou dohodou zmluvných strán na základe žiadosti nájomcu MUDr. Martina Rybárika v ktorej
uvádza, že odchádza na dôchodok. V obci Mošovce je poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť pre občanov Mošoviec, ale aj občanov
okolitých obcí, pôsobí tu všeobecný, lekár, detský lekár, prevádzkuje sa lekáreň. Je vo všeobecnom a verejnom záujme obce Mošovce, aby bolo
zachované poskytovanie zdravotníckej stomatologickej starostlivosti naďalej na jednom mieste, tak ako je to doteraz.
17.10.2018 E

14.11.2018 E

1

1

1 VI

5 VII

Splnené

2018 - schvaľuje

2018 - schvaľuje

prijatie Municipálneho úveru – Superlinka vo výške 35.000,- € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO 31575951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy.

17.10.2018
Schválené prijatie úveru v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom
zriadení.

Splnené

14.11.2018

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov zubnej
ambulancie o celkovej výmere 80 m2 (výmera podlahových plôch chodieb a sociálneho zázemia 35 m2, výmera podlahových plôch ordinácie a
kancelárie 45 m2 ) nachádzajúce sa v polyfunkčnej budove č. s. 358 vo vlastníctve obce Mošovce, zapísané na liste vlastníctva 1160, na pozemkoch
parc. č. KN-C 912/2, 912/22 k. ú. Mošovce zapísané na liste vlastníctva 679, 1161 ako prípad hodný osobitného zreteľa za výšku nájomného 51 eur
mesačne za celý predmet nájmu.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka má naďalej záujem využívať predmetné priestory na prevádzku zubnej
ambulancie vzhľadom k tomu, že predchádzajúce roky pôsobila v stomatologickej ambulancii u MUDr. Martina Rybárika ako lekár stomatológ a
materiálno technické vybavenie ambulancie v odbore stomatológia si v súčasnosti od nájomcu odkúpila. Nájomný vzťah s MUDr. Martinom
Rybárikom bude ukončený ku dňu 31.12.2018 vzájomnou dohodou zmluvných strán na základe žiadosti nájomcu MUDr. Martina Rybárika v ktorej
uvádza, že odchádza na dôchodok. V obci Mošovce je poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť pre občanov Mošoviec ale aj občanov
okolitých obcí, pôsobí tu všeobecný lekár, detský lekár, prevádzkuje sa lekáreň. Je vo všeobecnom a verejnom záujme obce Mošovce, aby bolo
zachované poskytovanie zdravotníckej stomatologickej starostlivosti naďalej na jednom mieste, tak ako je to doteraz
14.11.2018 E

1

6 VII

k 17.12.2018 - Uznesením č. E/1/1/VI/2018 zo dňa 17.10.2018 bol
schválený zámer prenajať majetok spôsobom osobitného zreteľa; zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 18.10.2018.
Dňa 14.11.2018 bol schválený prenájom nehnuteľného majetku 3/5
väčšinou všetkých poslancov (9).

Splnené

2018 - schvaľuje
v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. Zákona o obecnom zriadení p. Mgr. Katarínu Sadloňovú za povereného
poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.

5.12.2018 E

1

8 VIII

Splnené

2018 - schvaľuje
odvolanie Ľubomíra Barančeka z členstva v komisii č.4 - Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce podľa zákona
č. 357/2004 Z.z.

17.12.2018 E

17.12.2018 E

1

1

2 IX

3 IX

Splnené

2018 - schvaľuje

2018 - schvaľuje

rozdelenie poslaneckých obvodov medzi poslancov nasledovne:
Poslanecký obvod č. 1 - Svetlana Petrovičová
Ulica F. Kafendu č. 213-231, 494, 496
Ulica Dolný dvor č. 232-250
Ulica Dolný riadok č. 251-264
Poslanecký obvod č. 2 – Mgr. Mariana Ballová
Ulica J. Kollára č. 1-29, 266-297, 299-307, 478, 487-491
Poslanecký obvod č. 3 – Ing. Ján Thomka
Ulica Starý rad č. 156-212, 325-338, 479, 495, 552
Poslanecký obvod č. 4 - Mgr. Katarína Sadloňová
Ulica SNP č. 379-451, 483
Poslanecký obvod č. 5 – Ľubomír Baranček
Ulica Na Drienok č. 454-462
Ulica Vidrmoch č. 111-142, 480
Ulica Krčméryho č. 105-109, 493
Poslanecký obvod č. 6 - Alexander Vladár
Ulica Partizánska č. 42-59
Kollárovo námestie č. 32, 34, 61-69, 308-315
Ulica Krčméryho č. 70-95
Poslanecký obvod č. 7 – Peter Lúdik
Ulica Krčméryho č. 96-104, 143-154, 316-324
Ulica Mládeže č. 339-368
Poslanecký obvod č. 8 – Mgr. Zuzana Holcová
Ulica A. Lackovej-Zory
Ulica Čerňakovo č. 37-41
Ulica Rybníky č. 475-476
Ulica na Tisovec č. 463-468
Ulica Na ranč č. 469-474, 550

1

6 IX

Splnené

Splnené

2018 - schvaľuje
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 1. polrok 2019

17.12.2018 E

1

9 IX

Splnené

2018 - schvaľuje
- úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 13/2018 zo dňa 10.12.2018

17.12.2018 E

1

12 IX

Splnené

2018 - schvaľuje
- rozpočet obce Mošovce na rok 2019 v členení na hlavné kategórie rozpočtovej klasifikácie, tak ako bol pôvodne zverejnený na úradnej tabuli so
zmenou pri hlavnej rozpočtovej kategórii 100 – daňové príjmy z 704 235,00 na 717 935,00 a v hlavnej kategórii 200 – nedaňové príjmy zo 70
100,00 na 56 400,00 ako vyrovnaný s celkovými príjmami 1 230 000,- € a s celkovými výdavkami 1 230 000,- €
- splátky úveru v roku 2019 z rezervného fondu vo výške 7.200,- €.

17.12.2018 E

1

13 IX

2018 - schvaľuje

17.12.2018 E

1

14 IX

2018 - schvaľuje

17.12.2018 E

1

15 IX

2018 - schvaľuje

k 28.01.2019 - Schválený poslanec , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
obecné zastupiteľstvá v prípadoch uvedených v § 12 zákona 369/1990 o
5.12.2018 obecnom zriadení
k 28.01.2019 - Poslanec p. Baranček bol z komisie odvolaný a nahradený
novým členom v zmysle čl. 7 ods. 5 písm.a) ústavného zákona 357/2004 o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov aby
bola komisia zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo
politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov
17.12.2018
k 28.01.2019 - Poslanecké obvody boli jednotlivým poslancom rozdelené podľa
ulíc obce Mošovce a čísla domu

schvaľuje Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Mošovce č. 5/2014 o miestnych daniach

17.12.2018 E

14.11.2018

Splnené
podľa §18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za rok 2018 Ing. Ľubici Moravcovej, hlavnej
kontrolórke obce Mošovce vo výške 24,30 % z jej určeného mesačného platu za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. Výsledok bol určený
Splnené
formou tajného hlasovania, ktorého sa zúčastnili prítomní 7 poslanci
v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov schvaľuje vyplatenie náhrady
platu bývalému starostovi obce Mošovce Ing. Petrovi Košíkovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 15,5 dňa.
Splnené

17.12.2018

k 28.01.2019 - Schválený Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2014; po schválení
zverejnené na internetovej stránke obce a úradnej tabuli obce od 18.12.2018
do 02.01.2019; Dodatok č. 2 bol zaslaný na Okresnú prokuratúru Martin dňa
17.12.2018 31.12.2018
k 28.01.2019 - Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
17.12.2018 bol schválený bez pripomienok a doplnkov.
k 28.01.2019 - Schválená úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13,
17.12.2018 bude vykonaná v systéme RIS SAM v termíne do 30.01.2019
k 28.01.2019 - Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný v súlade s § 10 ods. 7
zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov so zmenou uvedenou v znení
uznesenia. Financovanie splátok úveru bolo schválené z rezervného fondu.
17.12.2018
k 28.01.2019 - Odmena schválená v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení
17.12.2018
k 28.01.2019 - Bývalému starostovi obce bola schválená náhrada platu za
nevyčerpanú dovolenku nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
17.12.2018

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

údaje zo zastupiteľstva

údaje o splnení uznesenia

7.3.2018 F

1

4 II

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

Spôsob plnenia

Text uznesenia
Vypracovať zámennú a kúpnu zmluvu medzi Pavlom Zacharom, bytom Starý rad 334/14, Mošovce, Jozefom Geisbacherom, bytom Blatnica 75 a
obcou Mošovce.

2018 - ukladá

Termín

Zodpovedná
osoba

do 30 dní po schválení na
OZ.

Plnenie

Splnené

zverejniť zámer najmenej 15 dní pred schválením prevodu v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke.

18.4.2018 F

1

5 III

2018 - ukladá

Ing. Bubelínyová

Splnené

Ing. Bubelínyová

Splnené

zverejniť zámer najmenej 15 dní pred schválením prevodu v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke.

18.4.2018 F

1

6 III

2018 - ukladá
Vypracovať kúpnu zmluvu medzi Stanislavom Gérykom, bytom A. Lackovej-Zory 509/6, Mošovce, Blaženou Gérykovou, bytom Zvolenská
3990/19, Martin a obcou Mošovce.

20.6.2018 F

1

11 IV

2018 - ukladá
vypracovať kúpnu zmluvu medzi Miroslavom Plešom, bytom F. Kafendu 494/5, Mošovce a obcou Mošovce.
Termín: do 30 dní po schválení na OZ.

12.9.2018 F

1

7V

2018 - ukladá

do 30 dní po schválení
na OZ

Splnené

do 30 dní po schválení
na OZ

Splnené

do 7 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia
súťažných návrhov.

Splnené

Vypracovať nájomnú zmluvu medzi úspešným uchádzačom a obcou Mošovce .
Termín: do 7 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov.

12.9.2018 F

1

8V

2018 - ukladá

Dátum
splnenia
uznesenia
k 18.04.2018 - Zámenná a kúpna zmluva č.1/marec/2018 bola vypracovaná
a podpísaná dňa 28.03.2018 a zverejnená na web stránke obce v ten istý
28.3.2018 deň.
k 20.06.2018 - Predaj majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. K uvedenému pozemku nie je doposiaľ vyhotovený geometrický
plán. Zámer na odpredaj majetku bude zverejnený na úradnej tabuli a
internetovej stránke obce pred schvaľovaním prevodu obecným
zastupiteľstvom.
K 12.09.2018 - Zámer odpredať majetok bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce dňa
23.08.2018. Schválenie prevodu bude predmetom rokovania OZ dňa
12.09.2018. Podmienka zverejnenia zámeru najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom bola splnená.
23.8.2018
k 20.06.2018 - Predaj majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Zámer na odpredaj majetku bol zverejnený na úradnej tabuli a
internetovej stránke obce dňa 04.06.2018. Podmienka zverejnenia zámeru
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom bola
splnená. uznesenie zrušené uznesením č. J/1/2/V/2018
4.6.2018
K 12.09.2018 - Kúpna zmluva bola vypracovaná zamestnancom obce
20.07.2018, podpísaná starostom obce a čaká na podpis kupujúceho.
20.7.2018 uznesenie zrušené uznesením č. J/1/2/V/2018
Kúpna zmluva bola vypracovaná a podpísaná dňa 10.10.2018. Zverejnená
na web stránke obce dňa 18.10.2018; Uhradená na bankový účet obce dňa
10.10.2018 19.10.2018
Spôsob prevodu majetku obce do nájmu v zmysle § 9a zákona 138/1991 o
majetku obcí bol dňa dňa 12.09.2018 schválený obchodnou verejnou
súťažou. Vyhlásenie súťaže bolo zverejnené na úradnej tabuli a web stránke
obce od 17.09.2018 do 17.10.2018; v regionálnej tlači Turčianske noviny
MY v čísle 38 25.09.2018 - 01.10.2018 a čísle 40 09.10.2018 - 15.10.2018.
Obchodná verejná súťaž bola vyhodnotená stanovenou komisiou dňa
24.10.2018. Nájomná zmluva bola vypracovaná a podpísaná starostom obce
dňa 29.10.2018, čaká sa na podpis úspešného uchádzača.

zverejniť zámer najmenej 15 dní pred schválením prenájmu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke.

17.10.2018 F

1

1 VI

Prenájom majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zámer na prenájom majetku bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce dňa 18.10.2018. Podmienka zverejnenia zámeru najmenej 15
dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom bola splnená.
Splnené

2018 - ukladá

18.10.2018

preveriť, či podstavec pod sochou Slobody podlieha autorským právam.
17.10.2018 F

1

2 VI

Vyjadrenie starostu obce k 14.11.2018: Pán Mojtek zabezpečil písomný
súhlas od vlastníčky autorských práv dcéry Fraňa Štefunka.
Splnené

2018 - ukladá
vypracovať nájomnú zmluvu medzi Nataliya Kuzma, Slobody 51, Turčianske Teplice a obcou Mošovce

14.11.2018 F

1

6 VII

2018 - ukladá
predsedom jednotlivých komisií (okrem Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z.
z.) predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na ďalších členov komisií z radov občanov obce Mošovce

5.12.2018 F

1

7 VIII

2018 - ukladá

Zmluva bola vypracovaná a podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa
15.11.2018. Zmluva bola zverejnená na web stránke obce dňa 20.11.2018

do 10 dní po schválení na
OZ
na najbližšie zasadnutie
OZ

Splnené
predsedovia
komisií

15.11.2018
Na rokovanie OZ v Mošovciach budú predložení na schválenie ďalší
členovia komisií z radov občanov. Bod 2 rokovania OZ.

Splnené

5.12.2018

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

24.1.2018 G

1

4I

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
starostovi obce zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie na rekonštrukciu a dostavbu sociálnej budovy pre TJ ŠK
Drienok.

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Splnené

2018 - odporúča

29.3.2018

starostovi obce uplatniť opatrenia voči štatutárovi ZUŠ k zabezpečeniu nápravy zistených nedostatkov z kontroly 1/2018

7.3.2018 G
20.6.2018 G

1
1

3 II
9 IV

2018 - odporúča
2018 - odporúča

k 18.04.2018 vyjadrenie starostu obce: Riaditeľovi ZUŠ bolo pozastavené
vyplácanie príplatku podľa § 10 zákona č. 553/2003 Z.z. do vtedy kým
nedostatky nebudú odstránené. Zároveň listom zo dňa 9.3.2018 bol
požiadaný prednosta MsÚ Turčianske Teplice, ktorý je poverený riadením
spoločného obecného úradu o vyjadrenie k problematike zodpovednosti za
účtovanie dokladov v ZUŠ. Listom zo dňa 16.3.2018 mi riaditeľ ZUŠ
oznámil opatrenia ktoré vykoná na zabezpečenie nápravy zistených
nedostatkov.
Splnené

starostovi obce za existencie platného živnostenského oprávnenia Mgr. art. Milana Olšiaka, riaditeľa ZUŠ Mošovce, postupovať v zmysle platných
právnych predpisov.

V texte
k 12.09.2018 - nie som si vedomý toho, že by som v danej problematike
postupoval v rozpore s platnými predpismi.

Splnené

starostovi obce, zvážiť možnosť vykonávania práce HKO na inom mieste výkonu práce – mimo sídla Obecného úradu Mošovce – t.j. v mieste jej
trvalého bydliska a mimo stanovených úradných hodín OÚ Mošovce, s tým že bude dodržaný zákon o ochrane osobných údajov.

20.6.2018 G

1

10 IV

Uznesenie
nebolo
podpísané
starostom
obce

2018 - odporúča

Vyjadrenie starostu obce: Využívam sistačné právo starostu obce a
uznesenie G/1/10/IV/2018 - odporúča nepodpisujem, nakoľko sa
domnievam, že odporuje zákonu. O pracovnoprávnych vzťahoch obce ako
zamestnávateľa nerozhoduje obecné zastupiteľstvo, ale starosta obce, čo
som dostatočne vysvetlil v stanovisku spracovanom JUDr. Silviou
Tatarkovou, ktoré som podpísal, v zmysle Rokovacieho poriadku zaslal
poslancom OZ a kontrolórke obce. Toto stanovisko je súčasťou materiálov
priložených k zápisnici zo zasadnutia OZ.
-

poslancom OZ vo svojich obvodoch informovať o problematike spôsobenej rekonštrukciou cesty I/65 – betónky, aby sa zamedzilo šíreniu
dezinformácií a požiadať občanov o zhovievavosť nad dočasným znížením kvality života v obci.
20.6.2018 G

1

14 IV

2018 - odporúča

Splnené
Starostovi obce zabezpečiť merač rýchlosti BX1 – 1 ks kúpa + 1 ks zapožičanie / trvale pri vstupe do obce od Šibeníc, dočasne – pri Čerňakove /

20.6.2018 G

2

14 IV

2018 - odporúča

Spôsob plnenia - vyjadrenia priamo starostom obce
K 07.03.2018 vyjadrenie starostu obce: objednávka je zadaná Vladimírovi
Rakšánimu a projektová dokumentácia bude stáť cca. 4.000,- €. K
18.04.2018 - starosta obce zadal objednávku na vypracovanie PD Budova k
športovému areálu Mošovce dňa 29.03.2018, korá bola zverejnená na web
stránke obce v ten istý deň.

priebežne

k 12.09.2018 - hlavná kontrolórka kontaktovala poslancov a požiadala o
vyjadrenie k splneniu uznesenia. Podľa vyjadrení poslancov konštatuje, že
poslanci vo svojich obvodoch priebežne poskytujú občanom informácie o
danej situácií.
k 12.09.2018 - problematika je stále v riešení a ešte nie je vydané
rozhodnutie z OÚ odbor dopravy - súhlas s umiestnením zariadení a potom
je potrebné ešte osadiť pri ceste zo Šibeníc železný stĺp.
K 14.11.2018 vyjadrenie starostu obce: Merače rýchlosti sú nainštalované.
Bola požiadaná nadácia Allianz o prefinancovanie osadenia jedného z
meračov - na ul. Čerňakovo. O schválení dotácie nadácia zatiaľ nerozhodla.

Splnené

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

H

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

číslo
uznesenia

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

2018 - vyhlasuje

Text uznesenia

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

12.9.2018 J

1

2V

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

2018 - ruší

Text uznesenia
uznesenia N/1/11/IV/2018, E/1/11/IV/2018, F/1/11/IV/2018, E/1/6/III/2018, F/1/6/III/2018 na základe listu p. Stanislava Géryka a Blaženy
Gérykovej zo dňa 23.08.2018 č. 398/2018, ktorým odstúpili od zámeru kúpy.

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

7.3.2018 K

1

6 II

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
Termín
s výkonom činnosti hlavnej kontrolórky obce Mošovce Ing. Ľubici Moravcovej ako členky dozornej rady podnikateľského subjektu Urbár pozemkové spoločenstvo Slovenské Pravno založeného v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových
spoločenstvách s poberaním odmeny za činnosť členky dozornej rady podnikateľského subjektu Urbár - pozemkové spoločenstvo Slovenské Pravno

2018 - súhlasí
s umiestnením pamätnej tabule občanom Mošoviec, ktorí padli v I. svetovej vojne na podstavec sochy Slobody tak, ako bolo navrhnuté Slovenským
zväzom protifašistických bojovníkov, základnou organizáciou Mošovce, za podmienky, že neporušíme autorské práva sochára.

17.10.2018 K

1

2 VI

2018 - súhlasí
OZ obce Mošovce súhlasí so zmenou termínu konania zasadnutia posledného OZ v roku 2018 tak, že namiesto 12.12.2018 sa zasadnutie OZ
uskutoční dňa 17.12.2018.

5.12.2018 K

1

11 VIII

2018 - súhlasí

údaje o splnení uznesenia

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

17.12.2018 M

1

4 IX

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

2018 - ustanovuje

Text uznesenia
do funkcie náhradných sobášiacich poslancov poslancov OZ nasledovne:
Ing. Tibor Harkabus a
Ľubomír Baranček (po zložení sľubu)

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

20.6.2018 N

1

8 IV

2018 - určuje

20.6.2018 N

2

8 IV

2018 - určuje

20.6.2018 N

3

8 IV

2018 - určuje

20.6.2018 N

1

11 IV

Text uznesenia
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie
2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Mošovce na plný úväzok.
v súlade s § 11 ods. 3 písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie
2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na 9.
v súlade s § 9 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov pre
voľby do orgánov samosprávy obce Mošovce v roku 2018 jeden volebný obvod.
za prebytočný majetok, novovytvorený pozemok KN-C 1018/2 o výmere 48 m2 , vedený ako zastavaná plocha, určeného geometrickým plánom č.
44409125-9/2018, úradne overeného Ing. Lenkou Marčekovou dňa 07.05.2018, ktorý je vo vlastníctve obce Mošovce.

2018 - určuje
za prebytočný majetok, novovytvorený pozemok KN-C 417/2 o výmere 84 m2 , vedený ako zastavaná plocha, určeného geometrickým plánom č.
44409125-23/2018, úradne overeného Ing. Lenkou Marčekovou dňa 13.06.2018, ktorý je vo vlastníctve obce Mošovce.

12.9.2018 N

1

7V

2018 - určuje
za prebytočný majetok nebytové priestory zubnej ambulancie o celkovej výmere 80 m2 (výmera podlahových plôch chodieb a sociálneho zázemia
35 m2, výmera podlahových plôch ordinácie a kancelárie 45 m2 ) nachádzajúce sa v polyfunkčnej budove č. s. 358 vo vlastníctve obce Mošovce,
zapísané na liste vlastníctva 1160, na pozemkoch parc. č. KN-C 912/2, 912/22 k. ú. Mošovce zapísané na liste vlastníctva 679, 1161.

17.10.2018 N

1

1 VI

2018 - určuje

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

uznesenie zrušené uznesením č. J/1/2/V/2018

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

O

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

číslo
uznesenia

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
2018 - splnomocňuje

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

7.3.2018 P

1

3 II

rok

číslo
zasadnutia

číslo materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

2018 - žiada

Text uznesenia
starostu obce zabezpečiť vykonanie hĺbkovej kontroly iným štátnym orgánom, alebo audítorom v súlade s požiadavkou riaditeľa ZUŠ

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba
Plnenie

V plnení

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia
k 18.04.2018 vyjadrenie starostu obce: Hĺbková kontrola v ZUŠ bude v letných
mesiacoch zabezpečená nezávislým audítorom Ing. Máriou Kasmanovou. Skorší termín
vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť audítorky nie je možný.
K
20.06.2018 vyjadrenie starostu obce: hĺbková kontrola bude v lete.
K 12.09.2018 vyjadrenie starostu obce - Audit pre pracovnú zaneprázdnenosť
audítorky zatiaľ nebol vykonaný.
K 14.11.2018 vyjadrenie starostu obce: Materiály na vykonanie kontroly boli pani
Kasmanovej zo ZUŠ doručené, avšak pre časovú zaneprázdnenosť kontrola zatiaľ
nebola vykonaná.
K
17.12.2018 : nakoľko starostka obce prevzala úrad dňa 07.12.2018, informácia o plnení
uznesenia bude doplnená ústne na rokovaní OZ
K
28.01.2019 - Starostka obce na OZ dňa 17.12.2018 informovala poslancov, že v ZUŠ
Mošovce bol uskutočnený účtovný audit a iná hĺbková kontrola zatiaľ vykonaná nebola.
Zároveň informovala, že v ZUŠ Mošovce bude od 07.01.2019 vykonaná opakovaná
kontrola zo Štátnej školskej inšpekcie z dôvodu, že pri ohlásenej kontrole v mesiaci
november 2018 riaditeľ ZUŠ Mošovce napadol oprávnenosť jedného z členov školskej
inšpekcie a neumožnil školskej inšpekcii vykonať kontrolu v subjekte. - vyjadrenie
starostky obce: Riaditeľ ZUŠ Mošovce napadol oprávnenosť kontroly s vyjadrením
,,Kým nepríde rozhodnutie nadriadených orgánov SR, nepovoľujem povereným
osobám ŠŠI Žilina nachádzať sa v priestoroch školy ZUŠ Mošovce, ani jej elokovaných
pracoviskách.". Kontrola v subjekte zaťiaľ vykonaná nebola. V prípade, že sa kontrola
zo ŠŠI dostaví a riaditeľ ZUŠ bude robiť obštrukcie ako naposledy, ŠŠI pristúpi k
sankciám v zmysle platnej legislatívy.

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

20.6.2018 R

1

12 IV

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

2018 - neschvaľuje

Text uznesenia
predaj časti pozemku parcela KN-C 881 k. ú. Mošovce o výmere cca 500 m2 vedená ako ostatné plochy vo vlastníctve obce Mošovce, zapísaná v
katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, vedená na liste vlastníctva č. 679.

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

S

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

číslo
uznesenia

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

2018 - odročuje

Text uznesenia

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2018

5.12.2018 T
17.12.2018 T

1
1

7 VIII
2 IX

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
menuje za členov komisií poslancov OZ nasledovne:
Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činnosti – Mgr. Mariana Ballová, Mgr. Tibor Harkabus, Peter Lúdik
Komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia – Ján Thomka, Alexander Vladár
Komisia sociálna, školská, kultúry, mládeže a športu – Mgr. Katarína Sadloňová, Tibor Harkabus, Peter Lúdik, Svetlana Petrovičová
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z.z. – Mgr. Katarína Sadloňová, Mgr.
Mariana Ballová, Ľubomír Baranček (po zložení sľubu)
Komisia verejného poriadku – Ľubomír Baranček (po zložení sľubu), Peter Lúdik, Svetlana Petrovičová
Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. – Alexander Vladár, Svetlana Petrovičová, podstarosta
Komisia na implementáciu dotácií a fondov EÚ – Mgr. Zuzana Holcová, Mgr. Tibor Harkabus, Alexander Vladár
Komisia ZPOZ – Mgr. Zuzana Holcová, Mgr. Tibor Harkabus, Ľubomír Baranček (po zložení sľubu)

2018 - menuje
2018 - menuje

poslanca OZ Ing. Jána Thomku, nezávislý s podporou strany Smer – sociálna demokracia za člena komisie č.4 - Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z.z.
do komisií OZ členov z radov občanov nasledovne:
1) Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činností :
Ing. Mgr. Peter Mojtek, Ing. Miroslav Petrovič, Jana Fánčiová, Elena Tarašová
2) komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia
Bc. Tatiana Ličková, Ján Lettrich, Ing. Miloš Ballo
3) komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu:
Mgr. Adriana Brázdová, Bohdan Basarab, Jana Fánčiová
5) komisia verejného poriadku:
Michal Petrovič (ul. Jána Kollára), Milan Reťkovský (ul. Krčméryho)
7) komisia na implementáciu dotácií a fondov EÚ:
Ing. Karol Rafaj, Mgr. Ľudmila Piecková
8) komisia Zboru pre občianske záležitosti:
Bc. Danuša Lúdiková, Ing. Ján Žirko, PaedDr. Iveta Thomková, Monika Škutová, Viera Žilová, Jana Fánčiová, Mgr. Adriana Brázdová

17.12.2018 T

2

2 IX

2018 - menuje
do jednotlivých rád škôl poslancov OZ nasledovne:
- rada školy pri Materskej škole: Mgr. Katarína Sadloňová
- rada školy pri Základnej škole: Mgr. Zuzana Holcová
- rada školy pri Základnej umeleckej škole: Svetlana Petrovičová

17.12.2018 T

1

5 IX

2018 - menuje

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

