Hlas Mošoviec 2003

V ústrety výročiam
Pre nás, obyvateľov Mošoviec, je tento rok významným z viacerých dôvodov.
Pripomenieme si 210. výročie narodenia nášho slávneho rodáka, jedného z najvýznamnejších
predstaviteľov slovenskej i českej kultúry, básnika, mysliteľa, kňaza Jána Kollára a 770.
výročie založenia obce.
Ťažiskom vyššieuvedených osláv budú letné mesiace. Všetky pripravované podujatia si
vyžadujú veľa organizátorskej práce. V neposlednom rade je veľa práce pri skrášlení a čistote
obce, čo je možné zrealizovať len s pomocou vás, občanov. Vynaložené úsilie prispeje
k zdarnému priebehu osláv a znovu potvrdíme, že Mošovce boli, sú a budú vždy v povedomí
širokej pospolitosti.
Zvlášť v súčasnosti, keď všetci zápasíme s rôznymi problémami a ťažkosťami, nám dobre
padne pospomínať si na mladosť, prežité šarvátky, prvé lásky spolu s našimi rodákmi, ktorých
osud a pracovné povinnosti vytrhli z našich radov a našli domov niekde inde.
Touto cestou sa obraciame na vás, ktorí máte svojich príbuzných v rôznych mestách
a obciach, aby ste ich už teraz pozvali na pripravované oslavy.
Veríme, že tak, ako v minulosti, tak aj v súčasnosti sa nám podarí naše zámery zrealizovať
a dokážeme širokému okoliu, že sme hodní diela všetkých našich predkov, ktorí u nás vyrástli
a stali sa osobnosťami vo svojom živote.

Na začiatku volebného obdobia
(Ing. Ján Žirko, príhovor na ustanovujúcom zasadnutí OZ 3. 1. 2003)
Vážení spoluobčania!
Plynutie času pozorujeme pri rôznych príležitostiach. Preto hneď na začiatku môjho
príhovoru Vám na prahu nového roku 2003 všetkým želám pevné zdravie, životný
optimizmus, veľa rodinnej a vzájomnej pohody. Zároveň chcem z celého srdca poďakovať
vám, voličom, za prejavenú dôveru vo voľbách v minulom roku. Žiada sa mi zamyslieť sa
nad všetkým tým, čo som doteraz vo funkcii starostu robil a ako som robil. Chcem, aby
proces v našej obci bol taký, aby sme sa vzájomne jeden druhého podporovali, rešpektovali
a spoločne k spokojnosti riešili veci verejné.
Prvé signály pre rok 2003 a ďalšie obdobia vzbudzujú v živote občanov určité
znepokojenia, obavy a rozpaky. Napriek tomu všetkému verím, že za účinnej pomoci
zastupiteľstva a pragmatickým prístupom tieto znepokojenia prekonáme tak, aby ich občan
v podmienkach obce zvládol.
Rok 2002 bol prvým rokom realizácie verejnej správy, ale nie vždy odrážal zámery v jej
koncepčných zámeroch. Ale vďaka porozumeniu Okresného úradu v Turčianskych Tepliciach
ako aj ostatných starostov obcí Horného Turca a primátora mesta Turčianske Teplice sme
tieto úlohy zvládli. Vytvorili sme spoločný úrad na realizáciu kompetencií prichádzajúcich zo
štátnej správy na samosprávu. Ďalšie kompetencie v oblasti životného prostredia a stavebného
konania od 1. januára 2003 musíme riešiť za pochodu a som presvedčený, že napriek rôznym
ťažkostiam ich tiež zvládneme. Musíme sa pripraviť tak, aby ste vy, občania, nepocítili žiadnu
negatívnu skúsenosť, alebo jednoducho nepripravenosť. Som presvedčený, že samospráva
dokáže o niečo flexibilnejšie reagovať na všetky organizačné zmeny. Verím, že náš obecný
úrad sa vysporiadal s novými kompetenciami v oblasti školstva bez problémov, a tak isto sa

vysporiada aj s ďalšími. Pri ich realizácii sme sa veru riadne zapotili, ale je to vždy v záujme
spokojnosti občana.
Riešenie problémov prechodu kompetencií je v súčasnosti najexponovanejším na
vybudovanie takých štruktúr, ktoré pomôžu občanom pri zjednodušení vybudovania ich
požiadaviek. Veď spokojnosť občanov v podmienkach decentralizácie verejnej správy bude
najlepším vysvedčením pre samosprávu a obecnú pospolitosť. Chceme veci riešiť s odvahou,
s citom pre spravodlivosť a toleranciu.
Naša obec aj v ďalšom období bude pokračovať ako aktívny člen ZMOS-u, ZMOT-u, a tak
v zložitých obdobiach transformácie verejnej správy bude nápomocná pri presadzovaní
efektívnosti a racionalizácie tohto procesu.
Dovoľte mi, vážení spoluobčania, aby som s pocitom plnej zodpovednosti rámcovite
poukázal na otázky života v našej obci, ktoré budeme aj naďalej upresňovať na základe
návrhov poslancov ako aj vás, občanov.
-

-

-

v oblasti kultúrno-spoločenskej dôstojne pripraviť oslavy 770. výročia vzniku našej obce,
naďalej obec zviditeľňovať pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí, v súťažiach
požiarrnikov, volejbalistov, futbalistov a hlavne naďalej prehlbovať tradíciu Mošovského
jarmoku
podporovať miestnu kultúru – Detský folklórny súbor Drienok, Mažoretky a rôzne
kultúrne a športové podujatia poriadané v ŠRZ Drienok
podporovať miestne spolky požiarnikov, športovcov, odbojárov, chovateľov, záhradkárov,
mládežníkov, dôchodcov
udržiavať dobrú spoluprácu s cirkevnými zbormi
permanentne zabezpečovať chod školstva MŠ a ZŠ J. Kollára a aktívne spolupracovať
s SOUPaR
v oblasti údržby a výstavby upraviť miestne komunikácie po plynofikácii, dofinancovať
ulicu A. Lackovej – Zory a ČOV na nej, udržiavať čistotu verejných priestranstiev, podľa
dostupných finančným prostriedkov zrealizovať údržbu domu smútku, požiarnej
zbrojnice, šatní a areálu futbalového ihriska, vybudovať detské oddychové zóny v častiach
obce, nabádať občanov k skrášľovaniu rodinných domov a ich okolia, permanentne
vykonávať údržbu miestnych potokov a zabraňovať devastovaniu životného prostredia
vyriešiť využívanie priestorov bývalej prevádzkárne, budovy polikliniky, základnej školy
a tiež údržby miestneho parku a mauzólea
zvlášť riešiť ďalší rozvoj ŠRZ Drienok na báze ďalšieho rozvoja a zlepšovania služieb
tak, aby toto zariadenie spĺňalo kritériá pre domácich aj zahraničných návštevníkov
napomáhať podnikateľským subjektom pri zvyšovaní zamestnanosti
riešiť za pochodu personálne zmeny v pôsobnosti OcÚ, školstva, na základe zákona
o verejnej službe
spolupodieľať sa na vylepšovaní medziľudských vzťahov
dvakrát do roka vydať miestny občasník Hlas Mošoviec
operatívne riešiť vzniknuté problémy v obci
Za prácu v zložitých podmienkach uplynulého obdobia ďakujem všetkým poslancom,
spolupracovníkom z obecného úradu ako aj všetkým vám, vážení spoluobčania.
Zároveň želám všetkým novozvoleným poslancom OZ veľa energie a tvorivých síl do
nastávajúceho obdobia a vám, vážení spoluobčania, veľa spokojnosti a trpezlivosti
v nasledujúcich rokoch.

Želajme si spoločne, aby dnešný deň bol dňom dobrého štartu do nového volebného
obdobia. K tomu všetkým nám želám pevné zdravie, životný optimizmus a vzájomné
porozumenie.

Výsledky komunálnych volieb 2002
V dňoch 6. – 7. decembra 2002 sa aj v Mošovciach konali voľby starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva. Počas týchto dní bdela nad zdarnosťou volieb miestna volená
komisia, ktorej predsedala Emília Reťkovská. Ďalšími členmi komisie boli: Róbert Jurík,
Marta Hladíková, Anna Mareková, Katarína Tarašová a zapisovateľka Danuša Lúdiková.
Miestna volebná komisia bola vytvorená v súlade s príslušnými zákonmi a plnila aj úlohu
okrskovej volebnej komisie. V stanovenom termíne konštatovala, že všetky kandidátne listiny
na starostu a poslancov OZ boli načas a správne podané zapisovateľke MVK, ktorá ich
predložila k prevereniu členom MVK na prvom zasadnutí. Všetky kandidátne listiny boli
zaregistrované.
Výsledky volieb podľa vypracovanej zápisnice T-11:
- v obci bol zriadený jeden volebný okrsok
- v zmysle platných zákonov bol stanovený počet 9 poslancov
- do zoznamu voličov bolo zapísaných celkom 1117 voličov
- volieb sa zúčastnilo 769 voličov, čo predstavuje cca 69 %
- na funkciu starostu bolo odovzdaných 746 platných hlasov, z čoho 634 hlasov získal
kandidát Ing. Ján Žirko, ktorý bol teda zvolený za starostu obce na ďalšie volebné obdobie
- poslanci boli zvolení 745 platnými hlasmi
Poradie zvolených poslancov podľa počtu hlasov:
1. Peter Lúdik
417 hlasov
2. PaedDr. Svetozár Thomka
342 hlasov
3. Peter Hrča
328 hlasov
4. Ivan Chorváth
294 hlasov
5. Elena Petrovičová
290 hlasov
6. Mgr. Jana Hrčová
274 hlasov
7. Ing. Alena Reťkovská
237 hlasov
8. Ľubomír Piško
222 hlasov
9. Janka Ličková
219 hlasov
Na základe týchto výsledkov bolo 7. decembra 2002 vo večerných hodinách členmi MVK
odovzdané starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva Osvedčenie o zvolení.
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov podľa počtu získaných hlasov:
10. Ing. Peter Matula
206 hlasov
11. Mária Holcová
190 hlasov
12. Milan Lojka
187 hlasov
13. Roman Hanko
181 hlasov
14. Jaroslav Borcovan
179 hlasov
15. Ondrej Taraš
174 hlasov
16. Miroslav Markovič
170 hlasov
17. Danka Hurtová
168 hlasov
18. Ing. Michal Sadloň
128 hlasov
19. Milan Rožko
121 hlasov

20. Ján Krajč
21. Slavomír Piecka
22. Jozef Lukáč
23. Pavol Sklenár
24. Ján Arvensis

117 hlasov
105 hlasov
90 hlasov
75 hlasov
62 hlasov

Kandidát na starostu obce RSDr. Jozef Dírer získal 78 platných hlasov a kandidát na
starostu obce Ing. Pavol Kapusňák získal 34 platných hlasov.

V zmysle zákona bolo v stanovenej lehote na deň 3. január 2003 do sály požiarnej
zbrojnice zvolané prvé ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva

v Mošovciach.

Za prítomnosti 50 občanov zložil sľub staronový starosta obce
a novozvolení poslanci OZ, v ktorom sľúbili na svoju česť a svedomie, že si svoje povinnosti
budú riadne plniť, že budú ochraňovať záujmy obce a SR a pri výkone svojich funkcií sa budú
riadiť Ústavou SR, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.
Po zložení sľubu sa všetkým prítomným prihovoril Ing. Ján Žirko, starosta obce.
V príhovore poukázal na zložitú situáciu, do ktorej sa obec dostáva hlavne v období prechodu
kompetencií zo štátnej správy na samosprávu a poukázal na niektoré otázky v obci, ktoré
budú realizované priebežne. Rôzne kultúrno – spoločenské podujatia, ktoré sú organizované
už tradične (napr. rôzne športové podujatia, súťaže, turnaje, Mošovský jarmok a i.) a hlavne
v tomto roku priebeh osláv 770. výročia vzniku obce.
V ďalšom bode došlo k zvoleniu zástupcu starostu obce, ktorým sa po predloženom návrhu
starostom a po jednohlasnom odsúhlasení poslancami OZ stal Ivan Chorváth.
K zabezpečeniu výkonu všetkých úloh, povinností a prác bolo potrebné zriadiť komisie
OZ a ich predsedov.
Boli zriadené komisie:
1. pre ekonomiku, financie, majetok obce a sociálne veci – predseda komisie Elena
Petrovičová
2. pre životné prostredie, výstavbu, dopravu a verejný poriadok – predseda Ivan Chorváth
3. pre cestovný ruch, obchod, služby a podnikanie – predseda Peter Lúdik
4. pre školstvo, kultúru, mládež, telovýchovu a spolky – predseda PaedDr. Svetozár Thomka
5. Zbor pre občianske záležitosti – predseda Ing. Alena Klaudínyová
Ako poradný orgán starostu obce bola zriadená komisia pre získavanie a využívanie
prostriedkov z predvstupových fondov EÚ, z fondov neziskových organizácií a z fondov
zriadených štátom. Za jej predsedu bol zvolený Ing. Peter Matula.
Aby bolo zabezpečené prepojenie obecného úradu, resp. obce s občanmi, bola obec
rozdelená do 9 obvodov, z ktorých bol každý jeden pridelený jednému poslancovi. Pre vašu
informáciu, kto patrí do ktorého obvodu a na ktorého poslanca sa môže v prípade potreby
obrátiť, predkladáme podrobný rozpis podľa čísiel domu:
poslanecký obvod č. 1 – poslankyňa Elena 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 – poslanec Peter Lúdik
Ulica J. Kollára č. 1 – 29, 266 – 297, 478, 485 – 491
poslanecký obvod č. 3 – poslankyňa Mgr. Jana Hrčová
Ulica Starý rad č. 156 – 212, 479, 495
poslanecký obvod č. 4 – poslankyňa Janka Ličková
Kollárovo námestie č. 32, 34, 308 – 315
Ulica J. Kollára 299 – 307
Ulica Krčméryho č. 143 – 154, 316 – 324
Ulica Starý rad č. 325 – 338, 552
poslanecký obvod č. 5 – poslankyňa Ing. Alena Reťkovská
Ulica Krčméryho č. 105 – 109, 493
Ulica Vidrmoch č. 111 – 142, 480
Ulica Na Drienok č. 454 – 462
poslanecký obvod č. 6 – poslanec Ľubomír Piško
Ulica Partizánska č. 48 – 59
Kollárovo námestie č. 61 – 69
Ulica Krčméryho č. 70 – 95 (okrem č. 82 – Peter Hrča), 481
poslanecký obvod č. 7 – poslanec PaedDr. Svetozár Thomka
Ulica Krčméryho č. 96 – 104
Ulica Mládeže č. 339 – 378 (okrem č. 96 – Ing. Alena Reťkovská, č. 342 – Ľubomír Piško, č.
363 – Peter Lúdik)
poslanecký obvod č. 8 – poslanec Ivan Chorváth
Ulica SNP č. 379 – 451, 483 (okrem č. 438 – Janka Ličková)
poslanecký obvod č. 9 – poslanec Peter Hrča
Ulica Partizánska č. 42 – 47
Ulica A. Lackovej – Zory - všetky obývané domy
Ulica Čerňakovo č. 37 – 41
Ulica Rybník č. 475 – 476
Ulica Na Tisovec č. 463 – 468
Ulica Na Ranč č. 469 – 474, 550

Základné informácie o postavení samosprávy
Postavenie obcí, ktoré sú základnými jednotkami samosprávy, upravuje v súčasnosti Ústava
SR a viaceré zákony.
Základné charakteristiky obce:
•
•

Je základom územnej samosprávy (čl. 64, ods. 1 Ústavy SR),
je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky. To znamená, že
obec má presne vymedzené územie. Územie obce tvorí jej katastrálne územie, alebo súbor

•

•

katastrálnych území, ak sa obec delí na časti, ktoré majú vlastné katastrálne územia.
Zákon o obecnom zriadení zároveň upravuje podmienky rozdelenia alebo zlúčenia obcí,
je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec ako právnická osoba je teda spôsobilá
mať práva a povinnosti a má i vlastnú spôsobilosť na právne úkony. To znamená, že obec
môže vlastným konaním a vo vlastnom mene zakladať, meniť a rušiť právne vzťahy,
združuje obyvateľov obce, to znamená občanov, ktorí majú na území obce trvalý pobyt.

Zákon o obecnom zriadení hovorí, že obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky
úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje
štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. Zákon určuje, čo sa chápe pod pojmom
samospráva.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Postavenie starostu ako jedného z orgánov obce určuje Ústava SR v čl. 69 a zákon
o obecnom zriadení v tom zmysle, že starosta:
je najvyšším výkonným orgánom obce
vykonáva obecnú správu
zastupuje obec navonok
rozhoduje o veciach, ktoré nie sú vyhradené zastupiteľstvu
podpisuje uznesenia zastupiteľstva
môže pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva
môže ukladať pokuty
Práva a povinnosti obyvateľov
Obyvatelia obce majú právo:
voliť orgány samosprávy obce (t. j. starostu a poslancov obecného zastupiteľstva),
byť zvolení do orgánov samosprávy obce,
hlasovať v miestnom referende o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach
obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor,
obracať sa so svojimi sťažnosťami a podnetmi na orgány obce
používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na
verejné účely (napr. cesty a chodníky),
požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku, nachádzajúceho
sa v obci,
požadovať pomoc v čase náhlej núdze
Na druhej strane sú však obyvatelia obce povinní podieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní
obce a poskytovať pomoc orgánom obce. Preto zákon o obecnom zriadení stanovuje ich
povinnosti nasledovne:
ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce (napr. platiť stanovené dane
a poplatky),
podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci,
napomáhať udržiavať poriadok v obci,
poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii
a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

Zákon o obecnom zriadení určuje, že na samospráve obce má právo podieľať
sa aj ten, kto:

•
•
•

má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň
alebo miestny poplatok,
zdržiava sa v obci a je v nej prihlásený na prechodný pobyt,
má čestné občianstvo obce

Obecné zastupiteľstvo
je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi obce na štyri roky.
Jeho kompetencie, resp. pôsobnosť sú určené zákonom tak, že obecné zastupiteľstvo
rozhoduje:
• o základných otázkach života obce tak, ako sú vymenované v § 11 ods. 3 zákona
o obecnom zriadení,
• o všetkých ďalších veciach , ktoré si obecné zastupiteľstvo vyhradí do svojej pôsobnosti
v organizačnom poriadku alebo v štatúte obce. Táto ďalšia pôsobnosť vyplýva
z ustanovenia § 13 ods. 2 písm. d) zákona o obecnom zriadení, ktorý určuje kompetencie
starostu obce v tom zmysle, že starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré
nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené
obecnému zastupiteľstvu.
Rozhodovacie právomoci a pôsobnosť obecného zastupiteľstva aj starostu sú jasne
rozdelené.
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva môžu určovať aj iné zákony než zákon o obecnom
zriadení. Príkladom je zákon o majetku obcí, z ktorého vyplýva, že zastupiteľstvo napr.
schvaľuje zmluvné prevody nehnuteľného majetku obce.

Spoločný obecný úrad
Presun kompetencií zo štátnej správy na samosprávu vyvolal potrebu obcí horného
Turca spojiť sa a vytvoriť spoločný obecný úrad. Prvé rokovania a zámery sa konali ešte
začiatkom roku 2002, ale definitívna predstava, ako by mal tento úrad pracovať, sa
kryštalizovala postupne podľa potrieb jednotlivých obcí a najmä podľa príslušných z ák o n n ý c h n o r i e m.
Vyvrcholenie týchto jednaní nastalo presunom kompetencií v oblasti školstva, keď
bolo p o t r e b n é z a b e z p e č i ť bezproblémové fungovanie materských
a základných škôl. Starostovia obcí a primátor mesta prevzali z Okresného úradu
v Turčianskych Tepliciach agendu školstva, a tak musela nastať aj zmena v spracovaní
účtovnej a mzdovej agendy školstva.
K oficiálnemu podpísaniu zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu došlo 24.
októbra 2002 v príjemnom prostredí Galérie Mikuláša Galandu.
Je potrebné vysoko vyzdvihnúť vznik Spoločnej obecnej úradovne v Turčianskych
Tepliciach, pretože na území SR ich vzniklo len niekoľko a v ostatných prípadoch
nedospeli samosprávy k spoločnému riešeniu. Je potrebné zdôrazniť, že spoločný úrad
realizuje všetky kompetencie, prenesené v oblasti školstva a nenastáva ich atomizovanie
na jednotlivé obecné úrady, resp. právne subjekty.
Založením Spoločného obecného úradu dostane občan rovnakú, ak nie lepšiu, kvalitu
služieb ako doteraz bez toho, že by pociťoval nejaký nedostatok a predlžovanie termínov

jednotlivých konaní. Spoločný obecný úrad bude vykonávať agendu na základe uznesení
obecných zastupiteľstiev v pôsobnosti na týchto úsekoch:
a/ vodné hospodárstvo
b/ ochrana prírody
c/ sociálne služby
d/ školstvo
e/ telesná kultúry
f/ pozemné komunikácie
g/ územné plánovanie a stavebný poriadok
h/ zdravotníctvo
i/ regionálny rozvoj
j/ turistický ruch
k/ mzdy a účtovníctvo v účtovnom stredisku
l/ opatrovateľská služba
Prípadné problémy môžu vzniknúť najmä z dôvodov neujasnenej legislatívy,
z neskorej delimitácie finančných prostriedkov zo štátu na výkon samosprávnych funkcií.
Starosta obce ako aj pracovníci obecného úradu v prípade nejasností vás, vážení
spoluobčania, usmernia tak, aby ste vedeli, kde máte jednotlivé náležitosti vybaviť.
Prvotnou inštitúciou pri vybavovaní horeuvedených agend je príslušný obecný úrad.

Schválený návrh rozpočtu obce Mošovce na rok 2003
P r í j m y:
Daň z príjmov FO (daňový úrad) ...............................................................1 900 000,–
Daň z príjmov PO (daňový úrad)................................................................ 380 000,–
Daň z pozemkov a stavieb PO a FO .......................................................... 680 000,–
Daň za psa ..................................................................................................
18 000,–
Alkohol a tabakové výrobky ...................................................................... 150 000,–
Ubytovacia kapacita ...................................................................................
9 000,–
Rekreačný poplatok .......................................................................................... 35 000,–
Užívanie verejných priestranstiev a hlásenia ................................................... 2 000,–
Cestná daň (daňový úrad) ............................................................................... 200 000,–
Dividendy ......................................................................................................... 35 000,–
Prenajaté obecné pozemky ................................................................................ 5 000,–
Prenájom z budov .............................................................................................. 65 000,–
Odvoz autobus, traktor ...................................................................................... 6 000,–
Správne poplatky ....... automaty ..... osvedčovanie ........................................... 95 000,–
Dom smútku a cintorínske poplatky ..................................................................... 3 000,–
PIJK ...................................................................................................................... 5 000,–
Kopírovanie .......................................................................................................... 1 000,–
Knižnica – členské ............................................................................................... 3 000,–
Platby za odpad .................................................................................................280 000,–
ČOV – Ulica A. Lackovej – Zory .................................................................... 90 000,–
Splátky z odpredaja bytov ................................................................................ 60 000,–
4 022 000,–
dotácia na samosprávne funkcie ......................................................................250 000,–
matrika – dotácia ..............................................................................................143 000,–
SSE .................................................................................................................. 600 000,–

NOE ................................................................................................................ 90 000,–
5 105 000,–
V ý d a v k y:
Verejná správa ..............................................................................................2 817 000,–
Matrika .......................................................................................................... 143 000,–
Požiarna ochrana ........................................................................................... 50 000,–
Opravy ciest po plynofikácii ......................................................................... 500 000,–
Komunálny odpad ......................................................................................... 280 000,–
Odpadové vody – ČOV ................................................................................. 20 000,–
Rozvoj obce, zimná údržba, verejná zeleň, potok ......................................... 650 000,–
Verejné osvetlenie ......................................................................................... 250 000,–
Šport .............................................................................................................. 100 000,–
Požiarna zbrojnica ......................................................................................... 50 000,–
Knižnica, kronika, PIJK, ZPOZ .................................................................... 105 000,–
Dom smútku .................................................................................................. 100 000,–
Členské príspevky ......................................................................................... 30 000,–
Soc. pôžička – živelná pohroma ................................................................... 10 000,–
5 105 000,–

Obec zriaďovateľom materskej školy
(Danica Janecová)
Vážení spoluobčania, hoci v čase vydania tohto výtlačku Hlasu Mošoviec je už prvý
mesiac nového roku za nami, dovoľte mi zapriať vám šťastný a pokojný celý rok 2003.
V tomto období sa zvykne bilancovať, čo nám predchádzajúci rok dal, čo vzal, čo sme
dosiahli. My, školskí pracovníci, sme zvyknutí merať čas školskými rokmi a hodnotiť
dosiahnuté výsledky školského roku. Odhliadnuc od týchto zvyklostí chcem vám priblížiť
zmeny, ktoré nastali v materskej škole v polovici kalendárneho roku 2002 a ako ovplyvnili jej
fungovanie.
Nadobudnutím účinnosti kompetenčného zákona o prechode pôsobností v školstve
z orgánov štátnej správy na obce je od 1. júla 2002 zriaďovateľom materskej školy obec.
Pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci v MŠ sú zamestnancami obce. Školský rok
2002/2003 sme v septembri teda začínali už ako obecná materská škola. Finančné prostriedky
ne prevádzku a mzdy zamestnancov sú poskytované formou dotácií z ministerstva financií na
obec. Obec s nimi hospodári na osobitnom účte materskej školy. Napriek obavám, ako sa
obce vysporiadajú s novými kompetenciami, obdobie od júla do decembra sme zvládli dobre
a bez finančných ťažkostí. Dovolím si povedať, že zabezpečovanie údržby, opráv, materiálu,
je pružnejšie a efektívnejšie. Po štrnástich rokoch sme s pomocou obce a v spolupráci
s niekoľkými rodičmi, ktorí boli ochotní pomôcť, vymaľovali priestory materskej školy.
Zmenou zriaďovateľa sa vôbec nenarušila pedagogická činnosť. V čistých a upravených
priestoroch pokračujeme vo výchovno – vzdelávacej práci v zmysle schváleného Programu
výchovy a vzdelávania detí v MŠ, plníme úlohy projektu Škola podporujúca zdravie a ďalších
čiastkových projektov zameraných na podporu zdravia, rozvoj telesných a pohybových
schopností – projekt Olympiáda, rozvíjanie environmentálneho cítenia detí.

Čo nás čaká ďalej? Z ekonomického hľadiska pre obec a materskú školu určite náročné
obdobie. Nielen z dôvodu zvyšovania cien energií a teda aj nákladov na prevádzku. Je
potrebné postupne investovať do údržby budovy a modernizácie zastaralých technických
zariadení, ktoré sú energeticky náročné. Dnes sa však nemôžeme spoliehať len na štátnu
dotáciu. Z nej vykryjeme pri maximálnom šetrení prevádzkové a mzdové náklady. Veľa vecí
sa však dá vyriešiť v rámci obce, s menšími finančnými nákladmi , keď sa využije múdrosť,
skúsenosti a ľudský potenciál rodičov, občanov, miestnych podnikateľov, spolkov
a organizácií. Všetci by sme si mali uvedomiť, že investície do našich detí sa nám vrátia a po
čase prevýšia počiatočný vklad.
Na záver tohto príspevku chcem poďakovať za pomoc a podporu Obecnému úradu
v Mošovciach, Školskej rade pri Materskej škole v Mošovciach a všetkým rodičom
a občanom, ktorí žijú s materskou školou a akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri jej
zveľaďovaní a zlepšovaní podmienok výchovy a vzdelávania detí. Osobne si želám, aby
takýchto rodičov a občanov bolo čo najviac

Základná škola Jána Kollára
(Mgr. Dagmar Gáletová, riaditeľka školy)
Zo všetkých darov prírody sú pre nás najmilšie deti. Máme radosť z práce, ktorú
vykonávame pre ich dobro, a preto naša ZŠ J. Kollára už druhý rok aplikuje na výchovnovzdelávacom procese prvky celoštátneho projektu Ministerstva školstva SR – MILÉNIUM.
Poskytuje tým nadštandardné vzdelávacie priority v rozšírenej výuke cudzích jazykov
(anglický jazyk – jazykový variant od 1. ročníka, variant s rozšírenou výukou anglického
jazyka od 3. ročníka a druhý cudzí jazyk od 7. ročníka schválený Ministerstvom školstva SR
platný od 1. 9. 2001) a výukou predmetu Práca s počítačom pre žiakov od 5. ročníka
v počítačovom laboratóriu na INTERNETE STONLINE ISDN. Každoročne škola organizuje
okresné súťaže Mošovský sedmohlások, Environmentálne výchova. V odbornej učebni ENV
– PRVOSIENKA zabezpečuje pre žiakov všetkých škôl okresu Turčianske Teplice jeden deň
v týždni environmentálnu výchovu. Výchova v čase mimo vyučovania umožňuje žiakom
rozvíjať ich schopnosti a talent v záujmových krúžkoch zameraných na tanečné umenie
(Mažoretky, Detský folklórny súbor Drienok, Moderné a scénické tance pre 1. – 9. ročník), na
technickú zručnosť (počítače od 3. ročníka) a športovú gymnastiku (5. – 9. ročník). Naša
škola v novembri 2002 založila Občianske združenie pre deti a mládež DRIENOK, jeho
existenciu potvrdilo Ministerstvo vnútra SR, a tak máme možnosť získať štátne financie na
aktivity poriadané pre deti. Školský klub detí je v prevádzke od 6:00 h ráno, popoludní do
16:00 h. Činnosť v klube obohacujú praktikantky z Pedagogickej a sociálnej akadémie
v Turčianskych Tepliciach. Školská jedáleň poskytuje desiaty v hodnote 7,– Sk (nápoj +
pečivo, resp. puding, jogurt, chlieb s pomazánkou) a obedy.
ZŠ J. Kollára ako právny subjekt dostala od 1. 7. 2002 novú zriaďovaciu listinu od Obce
Mošovce, zastúpenej Ing. Jánom Žirkom, starostom, ktorý zriadil v zmysle zákona pri OcÚ aj
Obecnú školskú radu z pedagógov a rodičov. Jej predsedníčka Zuzana Marčeková koordinuje
spoluprácu materskej a základnej školy s OcÚ Mošovce.
Vyjadrujem presvedčenie, že aj v dnešnej ťažkej ekonomickej situácii bude Obec Mošovce
rozhodnutiami obecného zastupiteľstva pomáhať ďalšiemu rozvoju Základnej školy J.
Kollára, že vo svojej hierarchii hodnôt budú poslanci klásť na prvé miesto našu budúcnosť,
ktorou sú deti, ich výchova a vzdelanie.

Miestne dane a poplatky
(Ing. Peter Košík)

Daň z nehnuteľností
Koncom roka 2002 obecné zastupiteľstvo prijalo všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len „VZN“) č. 2/2002 o dani z nehnuteľností, ktorým schválilo sadzby dane, ktoré ostávajú
od roku 1997 nezmenené.
Tí, u ktorých nastali zmeny na ním vlastniacich, užívajúcich, resp. prenajatých nehnuteľnostiach, t.j. nehnuteľnosti kúpili, resp. predali, prenajali, resp. vrátili majiteľovi, ďalej
postavili, pristavili, zbúrali stavby (aj bez patričného povolenia v zmysle stavebného zákona),
sú toto povinní v zmysle zákona najneskôr do 30 dní od doby, kedy nastala zmena, písomne
nahlásiť na OcÚ. Ešte raz zvýrazňujeme písomne, nakoľko oznámenie sa posudzuje a zakladá
k daňovým dokladom. V prípade, že povinnosť daňovníci, ktorých sa to týka, nesplnia, obec
je týmto daňovníkom povinná podľa § 14, ods. 3 zákona o dani z nehnuteľností uložiť pokutu
do 500,-- Sk (právnickej osobe do 5.000,-- Sk). Obraciame sa preto na všetkých vlastníkov
nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Mošovce, aby na túto povinnosť
nezabudli.
S výberom dane obecný úrad začne v druhej polovici februára spoločne s miestnymi
poplatkami a nájmami za pozemky, čo bude včas oznámené prostredníctvom miestneho
rozhlasu a oznámeniami vyvesenými na miestach obvyklých.

Miestny poplatok za vývoz a uloženie komunálneho odpadu
Taktiež koncom roka 2002 obecné zastupiteľstvo prijalo VZN o miestnom poplatku za
komunálny odpad, kde bola upravená základná sadzba zo 120,-- Sk/osobu na 180,-Sk/osobu. Tí, čo nenakladajú s odpadom v zmysle prijatých nariadení, budú platiť 360,-Sk/osobu. Sadzba pre chaty a rodinné domy, v ktorých trvale nebýva žiadna osoba a ktoré sa
nevyužívajú na prenájom je 200,-- Sk/objekt/rok, s výnimkou vlastníkov, ktorí v obci
vlastnia 2 a viac domov a v jednom trvale obývanom platia vyššie uvedený poplatok.
Vyzývame tie rodiny, ktorých rodinní príslušníci majú v obci nahlásený trvalý pobyt, ale
dlhodobo, t.j. viac ako 6 mesiacov v roku, sa zdržujú mimo trvalého bydliska, aby písomne
požiadali o úľavu z miestneho poplatku za komunálny odpad. Sadzba bude týmto upravená na
90,-- Sk. Obecné zastupiteľstvo vo VZN prijalo úľavu len túto kategóriu poplatníkov. V obci
ďalej žijú občania prihlásení na prechodný pobyt a ďalší, ktorí v obci počas celého roka žijú
bez nahlásenia pobytu. Týmto taktiež bude vyrúbený poplatok 90,-- Sk/os, nakoľko v obci
produkujú odpad a obec ho musí likvidovať.
K zvýšeniu sadzieb obec musela pristúpiť vzhľadom k tomu, že vyinkasovaný poplatok
nepokryl náklady za vývoz a uloženie komunálneho odpadu. Naviac v roku 2003 došlo k zvýšeniu cien energií, čo sa premietne aj do zvýšenia nákladov. Hodne zavážila aj skutočnosť, že
občania hádžu do kontajnerov odpad, ktorý tam nepatrí, z čoho cca. 80 % tvorí biologický
odpad zo záhrad, a tým sú kontajnery za niekoľko dní po vývoze zaplnené. Z toho dôvodu
v priebehu roku 2003 sa obec bude snažiť zaviesť kompostovanie biologického odpadu, čo
si vyžaduje veľké finančné náklady na vybudovanie priestoru kompostoviska (uvažujeme s

poz. KN č. 645/2 za múrom cintorína) a minimálne na zakúpenie drviča konárov, aby sa tým
v budúcnosti znížili náklady za vývoz a uloženie odpadu.
Obec aj v priebehu roka 2003 zabezpečí 6 x zber triedeného odpadu (vždy v polovici
každého nepárneho mesiaca) a 2 x zber ostatného odpadu, ktorý nie je predmetom triedeného
zberu (staré autobatérie, textil, stará elektronika, pneumatiky, železný šrot....). Z toho dôvodu
vyzývame občanov, aby takýto odpad nehádzali do veľkoobjemových kontajnerov. V prípade, že takýto odpad v domácnosti prekáža, je ho možné doviesť do dvora obecného
úradu po predchádzajúcej dohode s pracovníkom obce Igorom Žilom.

Výška nájmu za pozemky neslúžiace na podnikanie zostáva nezmenená a platí to, čo bolo dohodnuté v nájomných zmluvách.

Niektoré ďalšie miestne poplatky
Poplatok za psa
Sadzba poplatku je nasledovná :
- prvý pes v poradí ....................................................................................... 100,– Sk,
- druhý pes v poradí ..................................................................................... 200,– Sk,
- tretí a každý ďalší pes v poradí .................................................................. 500,– Sk.
Sadzba poplatku sa v lokalitách Rybníky, Mazan, Čerňakovo a dvor PD znižuje o 50 %.
Poplatok za užívanie verejného priestranstva
Sadzba poplatku je nasledovná :
- za skládku paliva a iných druhov materiálu ............................................. 5,– Sk/deň/m2,
- za stavbárske lešenie a podobné konštrukcie ............................................ 2,– Sk/deň/m2,
- za trvalé parkovanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách s ohľadom na VZN
č. 4/95 osobné auto, návesné náradie ......................................................... 500,– Sk/rok,
nákladné auto, traktor, príves ......................................................... 1.000,– Sk/rok.
V súvislosti s verejným priestranstvom je v súčasnosti aktuálne čistenie chodníkov
a priľahlých nehnuteľností, ktoré občania v omyle ukladajú za povinnosť pracovníkom obce.
V zmysle zákona, ktorý na podmienky obce upravuje VZN č. 3/1992 o dodržiavaní čistoty
a poriadku na území obce, čl. 6, je čistenie chodníka povinný vykonávať, resp. zabezpečiť
vlastník, resp. užívateľ susednej nehnuteľnosti (táto skutočnosť bola v poslednej dobe
viackrát publikovaná v médiach). V prípade zanedbania tejto povinnosti je zodpovedný za
majetkovú a nemajetkovú újmu poškodeného (napr. pád a zlomenie nohy vinou neočisteného
chodníka).

Prečo vychádza Hlas Mošoviec práve teraz?
Dennú tlač alebo časopisy si kupujeme preto, aby sme získali aktuálne informácie z oblasti
politiky, hospodárstva, kultúry, športu a pod. Vždy hľadáme informácie nové, zaujímavé,
ktoré rozšíria náš prehľad o dianí okolo nás, obohatia naše vedomosti, potešia a pobavia nás.
Rovnaké údaje v rôznych obmenách sú nezáživné, nezaujímavé. Takéto informácie sa

objavovali v posledných číslach nášho občasníka, ktorého posledné číslo sme vydali v roku
2000.
Ako sme v poslednom čísle uviedli, radi by sme náš občasník obsahovo spestrili, oživili
príspevkami, ktorých autormi budete vy, čitatelia. Veď vo svojom živote prežívate chvíle,
ktoré dlho zotrvávajú vo vás, či už sú to rôzne príjemné skutočnosti, udalosti, ale aj situácie,
ktoré vo vás vyvolávajú hnev, zlú náladu, podráždenosť, smútok, žiaľ...
Dnešné číslo je bohaté na informácie zo strany obce k vám, občanom. Veríme, že
v ďalších číslach sa s čitateľmi Hlasu Mošoviec niektorí z vás podelia o svoje skúsenosti,
postrehy, námety.
Čakáme na vaše príspevky.

Analýza na záver roka
(Pavol Hrča)

Športovo rekreačné zariadenie Drienok preklenulo siedmu sezónu pod záštitou Obce
Mošovce. Rok 2002 sa vyvinul ako vcelku úspešný pre rozvoj areálu. Dobudovali sme
plynofikáciu penziónu, vybudovali sme čistiareň odpadových vôd, po celom areáli boli
zrekonštruované vodovodné rozvody a bola opravená kanalizácia. Ďalej došlo
k zrekonštruovaniu sociálnych zariadení v celom areáli.
Obec poskytla možnosť zakúpenia pozemkov záujemcom o výstavbu chát v areáli
zariadenia, ktoré budú k dispozícii návštevníkom v čase letnej turistickej sezóny. Tým budú
rozšírené poskytované služby nielen kapacitne ale najmä kvalitou.
V čase letnej turistickej sezóny 2002 navštívilo kúpalisko 9 573 platiacich návštevníkov.
V autocampingu bolo ubytovaných 1 004 osôb v karavanoch, v prívesoch, pod stanmi.
V mesiacoch máj - jún 2002 navštívilo areál 488 účastníkov školských výletov.
Na dovolenke v jednotýždňových turnusoch v mesiacoch júl – august v penzióne
a v chatovej osade bolo ubytovaných 9 344 návštevníkov.
Areál a prostredie, ktoré ho obklopuje, poskytuje výborné podmienky na športové
sústredenia a hry výrobných, obchodných či finančných firiem.
V mesiacoch jún a september 2002 sa už piaty krát konal u nás Veľký strážovský
cyklomaratón. V júni sa tu konali športové hry UNIBANKY, ktorej zamestnanci navštevovali
náš areál už aj v predchádzajúcich rokoch, športové hry MARTIMEX-u. September
predznamenal účasť tiež každoročného hosťa – Cech strechárov, kedy sa pod jeho rúškom
v našom areáli stretnú strechári z celého Slovenska. Prvýkrát sa konala v Mošovicach
zaujímavá pekná netradičná akcia – Zraz veteránov FIAT.
Rovnako nemožno zabudnúť volejbalový turnaj konaný v posledný augustový víkend na
počesť výročia SNP za hojnej účasti družstiev.
Každoročne sa do Mošoviec vracajú aj mimo hlavnú LTS nemeckí návštevníci
z Damgartenu, poľskí športovci z mesta Bialsko Biala, lyžiarsky oddiel Mladosť z Banskej
Bystrice, tradičné sú odborové rekreácie TOPOS Tovarníky, sústredenie AEROBIC,
Turčianske mažoretky, žilinské gymnastky, či gymnazisti z Partizánskeho.
Verme, že budúce obdobie fungovania spoločnosti prinesie tomuto zariadeniu a areálu len
samé pozitíva.

Je dobre vedieť
Spozorovanie požiaru nahláste ihneď na tel. číslo 150 alebo 492 24 90
Rýchlu zdravotnú službu zavolajte tel. číslom
155
Polícia
158
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine
(ohlásiť vznik každého požiaru)
422 37 37
Pohotovostná služba elektrárne Turč. Teplice
492 28 44
Dispečing v Žiari nad Hronom
045/6722129
Pohotovostná služba plynárne Turč. Teplice
492 33 70, 492 35 14
Pohotovostná služba vodárne Turč. Teplice
492 29 90

Všeobecné informácie – neprehliadnite!
S účinnosťou od 1. 1. 2002 s prechodom niektorých kompetencií zo štátnej správy na
samosprávu prešiel úkon osvedčovania podpisov a kópií listín na obec.
Za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise podľa položky 3a Zákona č.
232/99 Z. z. obec v hotovosti vyberá poplatok 30,– Sk za každý podpis. K osvedčeniu
podpisu je potrebná osobná účasť občana, ktorého podpis je osvedčovaný a jeho platný
občiansky preukaz.
Ďalším úkonom je osvedčenie odpisu listín (fotokópie), kde inkasujeme za každú aj
začatú stranu podľa zákona poplatok 50,– Sk.
Za vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,
úradných záznamov, druhopisu matričného dokladu, vyberáme podľa zákona správny
poplatok 50,– Sk za každú aj začatú stranu.
Za nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík zaplatíte 50,– Sk.
Za povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade sa platí
poplatok 200,– Sk.
Za uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi
občanmi SR sa vyberá poplatok 500,– Sk.
Na požiadanie pre vašu potrebu vám obec vyhotoví potvrdenie alebo písomné oznámenie
o pobyte (trvalom alebo prechodnom) alebo písomné oznámenie o držiteľovi vozidla a jeho
pobyte (sídle) za poplatok 100,– Sk.
Pri sumarizácii údajov k výpisu z registra trestov je potrebné preukázať sa platným
občianskym preukazom, ďalej je potrebné priložiť kolkovú známku v hodnote 100,– Sk
a zaplatíte správny poplatok 50,– Sk v hotovosti.
Osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie vydáva obec za
poplatok 200,– Sk.

Podľa zákona 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách sú
správne poplatky príjmom rozpočtu obce, správny poplatok je vyberaný
v hotovosti, nie sú potrebné kolkové známky.
Povinnosťou obce je niektoré skutočnosti, informácie, údaje, oznámenia... zverejňovať
v mieste obvyklým spôsobom.

Obec tak robí stále. Podľa naliehavosti prostredníctvom miestneho rozhlasu, ale nie všetci
viete, že k zverejňovaniu týchto skutočností slúži panel vo vestibule budovy obecného úradu.
Tu nájdete vždy pozvanie na zasadnutie obecného zastupiteľstva, oznámenie o termíne zberu
a vykupovania druhotných surovín, rôzne vyhlášky, všeobecne záväzné nariadenia, smernice,
pokyny a pod.
Doporučujeme vám, vážení spoluobčania, aby ste si pre svoju informovanosť a vlastnú
spokojnosť našli v priebehu týždňa niekoľko minút a prišli si na panel prečítať oznamy,
informácie, pozvania.
Bolo by tiež vhodné, keby ste v prípade zistenia napr. poruchy miestneho rozhlasu, či
telesa verejného osvetlenia túto skutočnosť ihneď nahlásili v kancelárii obecného úradu, aby
porucha mohla byť čo najskôr odstránená.
Majte oči otvorené a nebojte sa napomenúť či upozorniť na nesprávnosť konania
porušovateľov verejného poriadku alebo znečisťovateľov verejných priestranstiev. Je predsa
vecou a v záujme nás všetkých celkový vzhľad našej obce. Často prvý dojem pôsobí aj na
náhodných návštevníkov našej obce.

Nadácia pre pomoc zdravotníctvu Horného Turca
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2002, upravuje
postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov. Podľa uvedeného zákona
„Nadácia pre pomoc zdravotníctvu Horného Turca“ nemôže od 1. 1. 2003 ako nadácia
pokračovať vo svojej činnosti. Nadácia nespĺňa hlavnú podmienku nadačného imania –
minimálnu hodnotu nadačného imania 200 000,– Sk , pričom túto hodnotu môžu tvoriť len
peňažné prostriedky alebo nehnuteľnosti.
Správna rada nadácie sa na svojom zasadnutí dňa 6. 12. 2002 rozhodla zrušiť Nadáciu pre
pomoc zdravotníctvu Horného Turca bez likvidácie a z r i a d i ť neziskovú organizáciu
poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Všetky záväzky a pohľadávky nadácie prevezme
novozriadená nezisková organizácia pod názvom „Organizácia pre pomoc zdravotníctvu
Horného Turca, nezisková organizácia“ so sídlom v Turčianskych Tepliciach.
Naša obec Mošovce je spoluzakladateľom uvedenej nadácie a na obecnom zastupiteľstve
sme odsúhlasili zriadenie Neziskovej organizácie s peňažným vkladom 10,– Sk na jedného
občana.
Z uvedeného vyplýva, že naša obec má eminentný záujem v oblasti zdravotníctva pomôcť
pri jej fungovaní, pri zabezpečovaní urgentnej medicíny.

Demografia uplynulého obdobia
rok 2000
rok 2001
rok 2002

narodilo sa
13
10
9

prisťahovalo sa odsťahovalo sa
18
14
43
33
35
18

zomrelo
13 oby
16
vate
14
ľov

K 31. 12. 2002 mala obec Mošovce 1377 obyvateľov.

Podujatia poriadané v obci v priebehu roku :
február
• 10. školský ples SOUPaR
• Fašiangy - Fašiangová zábava
máj
• oslava Dňa matiek
• 3. a 4. - volejbalový turnaj – memoriál
• Mošovský sedmohlások
• 24. Slovenský rebríček v orientačnom behu
júl
• oslavy 770. výročia vzniku obce
• nohejbalový turnaj
• futbalový turnaj o pohár starostu obce
august
• 23. - volejbalový turnaj veteránov
• 30. a 31. - volejbalový turnaj na počesť výročia SNP
október
• 3. a 4. – Mošovský jarmok
• celoslovenské oslavy Dňa armády SR
november
• stretnutie s jubilantami
december
• Mikuláš
• Vianočná akadémia

Pre vašu informáciu – Ako je to so spísaním závetu
Závet si môže človek napísať sám bez svedkov a bez toho, aby platil advokátovi. Jedná sa
o závet napísaný vlastnou rukou, dátumom a podpisom poručiteľa, teda toho, kto niekomu
niečo odkazuje. Ak je takýto doklad vyhotovený vlastnou rukou, nie sú potrební žiadni
svedkovia ani úradné overenie podpisu poručiteľa. Podmienkou tejto formy závetu je
vlastnoručné vyhotovenie, teda žiadny písací stroj ani iné písacie vymoženosti doby.
Druhou formou je závet napísaný na stroji alebo na počítači, samozrejme je vytlačený
s dátumom, vlastnoručným podpisom poručiteľa a s podpismi dvoch svedkov, ktorí musia byť
prítomní počas celého písania závetu poručiteľom.

No a tretia forma je závet spísaný nie u advokáta, ale u notára formou notárskej zápisnice,
ktorá zostane u dotyčného notára v úschove. Príslušnosť notára nie je daná, záleží len na
výbere poručiteľa. I keď vlastnoručne napísaný závet nevyžaduje zo zákona určitú predpísanú
formu spísania, je dobré si uvedomiť, že takýto doklad sa stáva účinným až po smrti
poručiteľa, keď už prípadné opomenutia nemôže poručiteľ napraviť.
Z toho dôvodu je pre laického občana najlepšie využiť notárske služby.

Konkurz
Starosta obce Mošovce
vypisuje výberové konanie
na obsadenie pracovného miesta
vedúci ekonóm – účtovníčka
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
- VŠ, resp. SŠ – ekonomické zameranie
- viac ako 10 rokov odbornej praxe
- práce s PC
Iné kritériá a požiadavky na uchádzača:
- znalosť jednoduchého a podvojného účtovníctva
- znalosť zákonov v oblasti ekonomiky a sociálnych vecí
- znalosť problematiky o činnosti samosprávy
- riadiace a organizačné schopnosti
- predpoklady ustanovené v §2 Zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe
- motivačný list
K prihláške je potrebné doložiť profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom
vzdelaní, výpis z registra trestov.
Žiadosť a ostatné doklady zašlite najneskôr do 28. februára 2003 na adresu:
Obec Mošovce – Obecný úrad
Kollárovo námestie č. 314
038 21 Mošovce

