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Text uznesenia
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 28. Januára 2016

1
Správu z výsledku následnej kontroly splnenia opatrení z kontroly príjmov z uzatvorených a platných nájomných zmlúv v roku 2013
2
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Mošovce za rok 2015
3
informácie o prípravných prácach na rekonštrukcii cesty I/65, ktorou so rozširuje križovatka na Bodorovú a s tým súvisiaci výkup a prenájom pozemkov pod
rozšírenie križovatky
4
informáciu o žiadosti Tatiany Ohurniakovej, bytom Mošovce, Mládeže 349/27 o odpredaj pozemku parc. č. KN-C 760/34 o výmere 100 m2, zapísaný v katastri
nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedený na liste vlastníctva č. 679, ktorého vlastníkom je Obec Mošovce.
5
II. pracovný návrh – Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Mošovciach
6
navýšenie bežných príjmov na položke 312 o 6 541,33 € a navýšenie bežných výdavkov v Triede 600 o 6541,33 €
7
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 v zmysle Čl. 8, za rok 2015 bývalým starostom obce Ing. Mgr.
8 Petrom Mojtekom a o podaní majetkového priznania Mgr.art. Milanom Olšiakom PhD, riaditeľom ZUŠ Mošovce.
- o podnete 186 občanov Mošoviec proti zrušeniu dolnej predajne Jednota a o ďalších uskutočnených krokoch proti jej zrušeniu, resp. zmiernenia dopadu na
občanov,
- o pripojení sa základnej školy k štrajku učiteľov, ktorý organizuje Iniciatíva slovenských učiteľov,
- o vykonaní následnej kontroly Školským úradom v Turčianskych Tepliciach v ZUŠ Mošovce,
- o postúpení sťažnosti pána Aleša Čierničku z Úradu vlády SR, sekcie kontroly a prevencie korupcie na obec,
- o potrebe zakúpenia traktora pre obec,
- o ponuke predaja autobusu a vážnom záujemcovi z Maďarska o jeho kúpu vo výške 1500,-- €,
- o potrebe riešenia stavu a vybavenia multifunkčného ihriska a finančnej ponuke dodávateľacbránkových sietí Košík siete s.r.o.,
- o záujemcoch o kúpu pozemkov v priemyselnej zóne Obce Mošovce,
- o ďalšom postupe štábu Markízy pri príprave natáčania reality show FARMA
- o záveroch zo zasadnutia dozornej rady ŠRZ Drienok, s.r.o., konaného dňa 19.01.2016 s návrhom uskutočnenia spoločného stretnutia starostu, poslancov OZ a
členov dozornej rady za účelom problematiky zariadenia /predložila poslankyňa Tarašová/, - o potrebe vyčlenenia priestoru pre mládež v obci /predložil poslanec
RSDr. Dírer/, - o pracovnej ceste poslankyne Fánčiovej a Mgr. Brázdovej v Prahe v dňoch 12. a 13.12.2015- za účelom účasti na členskej schôdzi spoločnosti Jána
9 Kollára.
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 17. marca 2016
10
informáciu Firmy reality Mrázik s.r.o. Žilina, v zastúpení Slovenskej správy ciest – IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, že vykonáva majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov v katastrálnom území Mošovce. Cesta I/65 je v predmetnom úseku dlhodobo v neúnosnom stave z hľadiska bezpečnosti a plynulosti
premávky. Nevyhovujúce technické parametre spôsobujú nadmerný hluk i kolízne situácie. Stavba je umiestnená na už existujúcej komunikácií. Predmetom
majetkovoprávneho vysporiadania sú pozemky pod existujúcou cestou, v určitých úsekoch dochádza k minimálnym nevyhnutným záberom nad rámec exstujúcej
11 cesty.
návrh Zásad postupu pri vybavovaní sťažností a petícii v podmienkach OBCE MOŠOVCE.
12
navýšenie rozpočtu obce na rok 2016 v príjmovej aj výdavkovej časti o:
- 134,- € - nenormatívne finančné prostriedky ZŠ na rok 2016 na vzdelávacie poukazy,
- 9,- € - finančné prostriedky na Register adries,
13 - 26.851,- € - normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie ZŠ.
zníženie rozpočtu na rok 2016 v príjmovej aj výdavkovej časti o:
- 100,- € - nenormatívne finančné prostriedky ZŠ na rok 2016 na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia,
- 3.765,- € - nenormatívne finančné prostriedky ZŠ na rok 2016 na asistenta učiteľa,
- 13,59 € - finančné prostriedky na Matriku,
14 - 1,76 € - finančné prostriedky na REGOB.
Obchodný plán ŠRZ Drienok, s.r.o. na rok 2016.
15
predloženie Cenovej ponuky Jána Tesáka - StavTes zo dňa 10.12.2015 na pokládku zámkovej dlažby.
16
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informácie starostu obce o:
- predaji obecného autobusu pánovi Richardovi Arnoldovi, Tata, Tanoda tér 9, Maďarsko za cenu 1.500,- €,
- nemožnosti zmeny evidencie požiarnického auta AVIA na značky typu „C“ kvoli šetreniu nákladov za každoročné kontroly (STK, emisná) a poistenie,
- náležitostiach ktoré je potrebné vykonať aby bola zlepšená kvalita a pokrytie okrajových oblastí obce vysielaním miestneho rozhlasu,
- tom, že do obchodnej súťaže ŽSK na predaj areálu SOU – rybárskeho sa neprihlásil žiadny uchádzač,
- tom, že je pripravený energetický audit na budovu materskej školy, na základe ktorého bude obec mať podklad na spracovanie projektu rekonštrukcie budovy a
potom možnosť požiadať na tento projekt dotáciu z prostriedkov EÚ,
- úhrade pôžičky SMS, s.r.o. obci vo výške 1.940,30 €, ktorú obec poskytla na vybavenie povolenia na zriadenie elektrických prípojok, ktorú uhradil dlžník v
súvislosti s novým záujemcom o dostavbu bytového domu a o vyhotovení znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov okolo tohto bytového
17 domu, ktorý určil cenu na 9,57€/m2.
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 21. apríla 2016
18
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 2015 starostom obce Mošovce Ing. Petrom Košíkom a o podaní majetkových priznaní Ing. Ľubicou Moravcovou, hlavnou kontrolórkou obce, Danicou
Janecovou, riaditeľkou MŠ Mošovce, Mgr.art. Milanom Olšiakom, riaditeľom ZUŠ Mošovce, PaedDr. Ivetou Thomkovou, riaditeľkou ZŠ Mošovce.
19
informáciu o žiadosti Pavla Adamova, bytom Mošovce, Krčméryho 99 o prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 816 o výmere 230 m2, zapísaný v katastri
nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedený na liste vlastníctva č. 679, ktorého vlastníkom je Obec Mošovce.
20
informáciu o žiadosti Mgr. Tibora Harkabusa, bytom Mošovce, Kollárovo námestie 34/5 o odpredaj pozemku parc. č. KN-C 4/2 o výmere 379 m2, zapísaný v
katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedený na liste vlastníctva č. 679, ktorého vlastníkom je Obec Mošovce.
21
navýšenie rozpočtu obce na rok 2016 v príjmovej aj výdavkovej časti o:
- 277,- € - nenormatívne finančné prostriedky ZŠ na rok 2016 na príspevok na učebnice
- 148,73 € - finančné prostriedky na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do NR SR,
zníženie rozpočtu na rok 2016 v príjmovej aj výdavkovej časti o:
22 - 2 700,- € - nenormatívne finančné prostriedky ZŠ na rok 2016 na lyžiarsky kurz.
plat starostu, ktorý je v súlade s § 4, ods. 3 zák. č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2015 a násobku podľa § 4, ods. 1 citovaného zákona, t. z. 1,98 násobok
23 (podľa počtu obyvateľov v obci) s účinnosťou od 1. 1. 2016.
Správu z výsledku kontroly č. 9/2015 plnenia opatrení vyplývajúcich z vykonanej kontroly v roku 2014 – Správa z výsledku následnej kontroly číslo 10/2014
24
Správu z výsledku kontroly číslo 1/2016 kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a materiálnymi hodnotami v ZŠ Mošovce - školská jedáleň stravovanie v roku 2015.
25
interpeláciu poslankyne OZ Eleny Tarašovej ohľadom zverejnenia zoznamu tajomníkov vo vestibule OcÚ.
26
informácie starostu obce o:
- vyhlásení 3. kola verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce – pozemku, parc. C-KN č. 174, 175/1,
- o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na filtračné jednotky do veľkého a stredného bazénu v areáli ŠRZ Drienok Mošovce
- prípravách na zosúladenie geografických názvov z katastrálnych máp a názvov z lesníckych máp okresu Turčianske Teplice s databázou geografických názvov
ZB GIS,
- zabezpečení a zaplatení náležitostí spojených s úmrtím pani Anny Chrochotskej, bytom Mošovce, Starý rad 203, ktorá nemala obci známu rodinu,
- záujme na dlhodobý nájom nákladného vozidla Praga V3S viacerými záujemcami,
- oznámení PaedDr. Ivety Thomkovej, riaditeľky ZŠ o ukončení členstva v komisii OZ č. 3 z osobných dôvodov,
- žiadosti nového vlastníka rozostavanej bytovky na ulici Na Drienok firmy Rewal, s.r.o., o kúpu pozemku pod touto rozostavanou bytovkou,
- žiadostiach záujemcov o výstavbu priemyselných objektov o kúpu pozemku v priemyselnej zóne za areálom PD Mošovce a o vyhotovení znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej ceny pozemku, ktorý určil cenu na 5,09 €/m2,
- tom, že bola vyhlásená výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole Mošovce,
- tom, že predsedníčka Rady školy pri Základnej škole RNDr. Irena Vanková upozornila, že funkčné obdobie riaditeľky základnej školy PaedDr. Ivety Thomkovej
končí 31. júla 2016 a z toho dôvodu je potrebné vyhlásiť výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa,
27 - kontrole vykonanej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Martin v priestoroch materskej školy a o zistených nedostatkoch.
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 23. júna 2016
28
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“ pre prioritnú os: 1. Udržateľné využívanie prírodných
zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, 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-SC111-2016-10.
29
informáciu o príprave projektovej dokumentácie na detské a fitnes ihrisko zhotoviteľom ProCer Košice, s.r.o., za cenu 400,- €, na základe ktorej je
sprostredkovateľ ENVIROTREND, s.r.o. Košice poverený zabezpečiť prostriedky na realizáciu ihrísk v zmysle projektu.
30
informáciu o zapojení sa obce do projektu Slovenských prameňov a žriediel, a.s. Poklady Turca, v ktorom bola obec úspešná a na základe ktorého sa zrekonštruuje
prameň a okolie prameňa na lúke pod hrobom baróna Révaya.
31
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Mošovce k návrhu záverečného účtu obce Mošovce za rok 2015
32
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informáciu o žiadostiach Mariána Šipulu, Na Ranč 844/1, Mošovce, Mgr. Miroslavy Zubáňovej, Čerňakovo 39, Mošovce, Miroslava Lukáča, Dolný riadok 264/2,
Mošovce, Jána Čierneho, J. Kollára 303/9, Mošovce, Bohuslava Kováča, J. Kollára 8/44, Mošovce a Antona Poništu, Starý rad 197/36A, Mošovce o vyjadrenie k
33 možnosti odpredaja časti pozemkov parc. č. KN-E 624/1, 624/2, 624/3 k. ú. Mošovce.
informáciu o žiadosti Eleny Vojtášovej, bytom Mošovce, Starý rad 204 o odpredaj novovytvorených pozemkov parciel KN-E 1039/16 o výmere 60 m2 vedený ako
zastavaná plocha a KN-C 1041/7 o výmere 79 m2 vedený ako zastavaná plocha vo vlastníctve obce Mošovce, zapísané v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu
34 Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedené na liste vlastníctva č. 1476 a č. 679, ktorého vlastníkom je Obec Mošovce.
informáciu o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže vyhlásenú na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Mošovciach č. E/31/2015 zo dňa 25.06.2015
smerujúcu k predaju pozemkov parc. č. KN-C 175/1 a parc. č. KN-C 174 k. ú. Mošovce .
35
Správu z výsledku kontroly číslo 2/2016 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Mošovce – kontrola vyplatenia odmien a príspevkov v zmysle
Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Mošovciach v roku 2015
36
Správu z výsledku kontroly číslo 3/2016 Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Mošovce v roku 2015
37
odpoveď starostu obce na interpeláciu poslankyne OZ Eleny Tarašovej k predmetu – „Riešenie oficiálneho dotazu Jána Reťkovského starostom obce.“.
38
informácie starostu obce o:
- tom, že obec požiadala krajský pamiatkový úrad o povolenie asanácie staticky narušeného oplotenia pri mauzóleu – múzeum mošovských remesiel, čo bolo
úradom rozhodnutím KPUZA-2016/9035-4/28086/REA povolené za podmienky, že bude postavený z pôvodného materiálu a v takom rozsahu ako bol pred
asanáciou,
- tom, že cez projekt Pro Monumenta bol preskúmaný stav mauzólea – múzea mošovských remesiel, na objekte boli vykonané, a ešte sa vykonajú drobné práce a
bude spracovaná správa o stave objektu,
- tom, že voľby členov do Rady škôl (MŠ, ZŠ a ZUŠ) uskotočnili, sú zvolení členovia aj predsedovia rád škôl,
- tom, že výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ bolo vyhlásené a do výberového konania, do stanoveného termínu, sa prihlásil jeden uchádzač.
- informáciu p. Harkabusa o stave a riešení nevyhovujúceho stavu multifunkčného ihriska v obci
- informáciu p. Harkabusa o tom, že je pripravený jednať o správcovstve multifunkčného ihriska
- informáciu o potrebe prehodnotiť stav detského ihriska v materskej škole
- informáciu členky dozornej rady p. Tarašovej o uskutočnenej akcii v ŠRZ Drienok s.r.o. o celoslovenskom zraze motorkárov
39
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 14. septembra 2016
40
pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roku 2016/2017 v Základnej
škole J.Kollára Mošovce, ZUŠ Mošovce a Materskej škole Mošovce, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mošovce,
41
školský vzdelávací program Materskej školy v Mošovciach - Poďme spolu hrať sa,
smiať sa, poznávať a objavovať, na školu sa pripravovať, schválený zriaďovateľom.
42
pracovný návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v Mošovciach.
43
Správu nezávislej audítorky Ing. Márie Kasmanovej o overení :
- účtovnej závierky obce Mošovce zostavenej k 31. 12. 2015
44
informáciu o žiadosti Eleny Vojtášovej, bytom Mošovce, Starý rad 204 o odpredaj
novovytvorených pozemkov parciel KN-C 1039/16 o výmere 60 m2 vedený ako zastavaná plocha a KN-C 1041/7 o výmere 79 m2 vedený ako zastavaná plocha
vo vlastníctve obce Mošovce, zapísané v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedené na liste vlastníctva č. 1476 a č. 679,
45 ktorého vlastníkom je Obec Mošovce.
a/ navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ – príspevok na učebnice na rok 2016 o 40,- €,
b/ navýšeniefinančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2016 o 42,41 €,
c/ navýšenie bežných príjmov v hlavnej kategórii 300 – granty a transfery a bežných výdavkov v hlavnej kategórii 600 – bežné výdavky v oddiely 0320 – Ochrana
pred požiarmi o 3.000,- €,
d/ navýšenie bežných príjmov v hlavnej kategórii 300 – granty a transfery a v bežných výdavkov v hlavnej kategórii 600 – bežné výdavky v oddiely 0620 – Rozvoj
o 4.860,- €.
46 obcí
Správu z výsledku kontroly číslo 4/2016 Kontrola splnenia opatrení z následnej
finančnej kontroly č. 7/2015 - inventarizácia v ŠRZ Drienok s.r.o.
47
Správu z výsledku kontroly číslo 5/2016 Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v Obci Mošovce, v zmysle Správy
č. 10/2015 - Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtu
48 obce v roku 2014.
Správu z výsledku kontroly číslo 6/2016 Kontrola vybavovania sťažností a petícií v roku 2015
49
menovanie PaedDr. Ivety Thomkovej starostom obce za riaditeľku základnej školy. Menovanie bolo vykonané na základe výberového konania uskutočneného z
dôvodu uplynutia funkčného obdobia,
50
rozhodnutie komisie OZ č. 3 – sociálnej, školstva, kultúry, mládeže a športu o zvolení poslankyne OZ Svetlany Petrovičovej na zastupovanie predsedu komisie
počas jeho neprítomnosti,
51

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

14.9.2016

14.9.2016

3.11.2016

3.11.2016

3.11.2016

3.11.2016

3.11.2016

3.11.2016

3.11.2016

3.11.2016

3.11.2016

3.11.2016

3.11.2016

3.11.2016

3.11.2016
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15.12.2016
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A
berie na
vedomie
A
berie na
vedomie
A
berie na
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A
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vedomie
A
berie na
vedomie
A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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A
berie na
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A
berie na
vedomie

správu o metodickej návšteve obecnej knižnice metodičkou Turčianskej knižnice v Martine pani Sivovou,
52
návrhy riešenia využitia areálu ŠRZ Drienok od Ing. Petra Matulu, poslanca OZ, spoločnosti AGGER, s.r.o., Chantal Frankovej a Ing. Petra Košíka, starostu obce.
53
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 03. novembra 2016
54
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 v Základnej škole J. Kollára Mošovce a Materskej škole
Mošovce, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mošovce.
55
správy o výsledkoch hospodárenia škôl za rok 2015 v Základnej škole J. Kollára Mošovce, ZUŠ Mošovce a Materskej škole Mošovce, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Mošovce.
56
koncepčný návrh rozvoja škôl na roky 2017 a 2018 v Základnej škole J. Kollára Mošovce, ZUŠ Mošovce a Materskej škole Mošovce, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Mošovce.
57
Správu nezávislej audítorky Ing. Márie Kasmanovej o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Mošovce zostavenej k 31. 12. 2015
58
konsolidovanú výročnú správu za rok 2015 vypracovanú v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
59
informáciu o žiadosti Lukáša Mórica, bytom Valča 71 o odplatný prevod pozemku parc. E-KN č. 454/36, ktorý je vedený ako trvalé trávnaté porasty o výmere 320
700 m2 a je zapísaný v katastri nehnuteľnosti evidovaného Okresným úradom Turčianske Teplice, Odbor katastrálny, v k. ú. Mošovce, na liste vlastníctva č.
60 1476, výlučné vlastníctvo obce Mošovce.
a/ zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ – príspevok pre školu v prírode o 275,- €,
b/ navýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ verzia V_3d po dohadovacom konaní na rok 2016 o 3 815,- €,
61 c/ navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na asistenta učiteľa o 258,- €.
návrh Zmluvy o výkone správy majetku obce Mošovce – základná škola.
62
Správu z výsledku kontroly číslo 7/2016 Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v Základnej umeleckej škole Mošovce v roku 2015
63
informáciu o rokovaniach a konaniach, ktoré sa v poslednom období konali a týkali sa rekonštrukcie cesty I/65 a výstavby rýchlostnej cesty R3
64
informáciu o finančnom vyhodnotení 22. ročníka mošovského jarmoku,
65
informácie:
a/ o príprave realizácie pasívnej optickej siete spoločnosťou SLOVANET na jar
roku 2017,
b/ o rekonštrukcii Révayovského prameňa,
c/ o rekonštrukcii kúrenia v budove Obecného úradu Mošovce a budove HZ,
d/ o poškodení okien na budove ZŠ Mošovce a plastickej mapy pred budovou
ZŠ,
e/ o ďalšom postupe pri podaní projektu Zberný dvor so žiadosťou o finančný
príspevok z fondov EÚ.
66
číslo uznesenia nebolo obsadené
67
číslo uznesenia nebolo obsadené
68
číslo uznesenia nebolo obsadené
69
číslo uznesenia nebolo obsadené
70
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných
ku dňu 15. decembra 2016
71
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Mošovce, jej výsledkoch a
podmienkach v školskom roku 2015/2016, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti
72 obce Mošovce
Správu z výsledku kontroly číslo 9/2016 Kontrola faktúr v Základnej umeleckej škole
Mošovce v roku 2015 a 2016 podľa uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Mošovce.
73

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

správu z výsledku kontroly číslo 8/2016 - Kontrola odvodu dane z ubytovania v ŠRZ Drienok za rok 2015.
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15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016
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18.12.2016

A
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A
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A
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A
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A
berie na
vedomie

74
a/ navýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ verzia V_4 po EDUZBERE na rok 2016 o 7 095,- €,
b/ navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre MŠ – príspevok pre 5-ročné deti materských škôl o 109,- €,
c/ navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ – na vzdelávacie poukazy o 87,- €,
d/ navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ – príspevok na dopravné o 1 743,- €,
e/ rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1 – presun finančných prostriedkov vo výške 2 500,- € z oddielu 0620 rozvoj obce na oddiel 09601 – Školská jedáleň MŠ.
75
návrh Zmluvy o výkone správy majetku obce Mošovce – základná škola.
informáciu o rozhodnutí min. ŽP o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zberný dvor a stroje pre údajné nesplnenie kritérií,
76
informáciu o zisťovaní možností získania nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a rozšírenie kapacity Materskej školy, kde 2 agentúry (Premier
Consulting, Draveo) nezávisle na sebe konštatovali, že nespĺňame kritéria aktuálnej výzvy,
77
informáciu o zámere spoločnosti SWIETELSKY – Slovakia kúpiť v obci pozemok a vybudovať oblastné stredisko spoločnosti, kde by sa vytvorilo 30 pracovných
miest,
78
informáciu o jednaniach so slovenským výrobcom LED svietidiel verejného osvetlenia EcoLed Solutions o možnostiach rekonštrukcie a rozšírenia verejného
osvetlenia v obci, ktoré by bolo realizované bez veľkej vstupnej investície a vo väčšej miere by bolo splácané z usporených prostriedkov za elektrickú energiu,
79 pričom komplexný servis a záruka by platila počas celej doby splácania investície,
návrh na vypracovanie dodatku k zmluve o nájme medzi obcou a ŠRZ Drienok s.r.o. na doplnenie chatky na parcele – C-KN č. 1157/7,
80
informáciu o aktívnej živnosti riaditeľa ZUŠ Mgr.art. Milana Olšiaka,
81
informáciu a žiadosť poslancov o prešetrenie porušenia podmienok kúpy podzemku Mgr. Zuzanou Štifilovou.
82

uznesenie nebolo schválené, nakoľko nehlasovala nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia
číslo
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

21.4.2016 B konštatuje

Text uznesenia
že starosta obce vykonal odbornú prípravu krízového štábu obce, zameranú na činnosť
a plnenie úloh po vzniku mimoriadnej udalosti a po vyhlásení mimoriadnej, resp. krízovej situácie
a zároveň oboznámil s úlohami a cieľmi, ktoré boli predložené na stretnutí starostov s pracovníkmi
1 OÚ Turčianske Teplice dňa 25. 2. 2016.

B
23.6.2016 vyhlasuje

2

B
15.12.2016 vyhlasuje

3

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Splnené

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

21.4.2016
Uznesenie bolo prijaté ako B/2/2016 namiesto H/2/2016
Majetok bol schválený ako prebytočný a v zmysle dôvodu osobitného
zreteľa schválený uznesením č. E/30/2016 zámer odpredať uvedené
pozemky.
Uznesenie bolo prijaté ako B/3/2016 namiesto H/3/2016. Majetok bol
schválený ako prebytočný a uznesením č. E/46/2016 schválený odpredať
verejnou obchodnou súťažou.

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia
číslo
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

C
14.9.2016 zriaďuje

Text uznesenia
komisiu obecného zastupiteľstva č. 9 – Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) s účinnosťou od 01.10.2016.

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie
Splnené

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Schválená komisia obecného zastupiteľstva v zmysle Štatútu obce a § 10
14.9.2016 ods. 2 a § 15 zákona o obecnom zriadení.

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Druh
uznesenia
číslo
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Obecné
zastupiteľstvo
dňa
D
volí

Text uznesenia

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

E
28.1.2016 schvaľuje

číslo uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
program rokovania obecného zastupiteľstva

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

1
- navýšenie bežných výdavkov na členský príspevok - Partnerstvo Horného Turca o 1 000,- € z vlastných zdrojov
- navýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu majetku v ŠRZ Drienok s.r.o. o 14 000,- € z vlastných zdrojov
- zníženie bežných príjmov a bežných výdavkov o sumy nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktoré boli vrátené do štátneho rozpočtu, jedná sa o finančné
prostriedky z hmotnej núdze na stravné v ZŠ vo výške 11,11 €, v MŠ z hmotnej núdze na stravné vo výške 9,-- € a nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na
dopravné vo výške 102,-- € zo ZŠ

E
28.1.2016 schvaľuje

Splnené

2

Rozpočet bol upravený zvýšením resp. znížením v položkách rozpočtu a
predložený do RISSAM k 31.12.2015 po spracovaní ročnej uzávierky - v
celkovej úprave rozpočtu k 31.12.2015 vo výške 118 363,30 €
Úprava položka 642006-01110-4100-1000 +1 000,00 €; položka 71700206200-4100-1000 vo výške + 14 000,00 € a upravené dotácie zo štátneho
rozpočtu na skutočnosť podľa poskytnutých dotácií.
do 05.02.2016

navýšenie bežných príjmov v položke 111 003 o 17.000,- €

E
28.1.2016 schvaľuje

Splnené

3

Rozpočet na rok 2016 bol upravený zvýšením v položke rozpočtu 11100300000-4100 a predložený do RISSAM k 31.01.2016. Zmena bola vykonaná
v celkovej zmene schváleného rozpočtu k 31.01.2016 vo výške 34 048,70 €
a predložená do RISSAM.
do 29.02.2016

navýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu majetku obce v ŠRZ Drienok s.r.o. v celkovej výške o 9 000,- €

E
28.1.2016 schvaľuje

Rozpočet na rok 2016 bol upravený zvýšením v položke rozpočtu 71700206200-4100-1000 a predložený do RISSAM k 31.01.2016. Zmena bola
vykonaná v celkovej zmene schváleného rozpočtu k 31.01.2016 vo výške
34 048,70 € a predložená do RISSAM.
Splnené

4

do 29.02.2016

navýšenie kapitálových výdavkov o 8 000,- € na investičné akcie v poradí podľa Uznesenia č. L/4/2015, ktoré sa nedostali do návrhu rozpočtu obce na rok 2016,
t.j. priorita č. 4 – 4000,-- € a priorita č. 5 – 4000,-- €
E
28.1.2016 schvaľuje
E
17.3.2016 schvaľuje

E
17.3.2016 schvaľuje

E
17.3.2016 schvaľuje
E
17.3.2016 schvaľuje

Splnené

5

do 29.02.2016

Rozpočet na rok 2016 bol upravený zvýšením v položke rozpočtu 71100106200-4100 o sumu + 4 000,00 € a v položke 717002-08400-4100 o sumu 4
000,00 € a predložený do RISSAM k 31.01.2016. Zmena bola vykonaná v
celkovej zmene schváleného rozpočtu k 31.01.2016 vo výške 34 048,70 € a
predložená do RISSAM.

program rokovania obecného zastupiteľstva
6
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov návrh kúpnej zmluvy odpredaja pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mošovce, Obec Mošovce, Okres Turčianske Teplice, vedených Okresným úradom Turčianske Teplice – odbor
katastrálny, register „C“ zapísaných na LV č. 1321 a to :
parc. C-KN č.
1316/5, zastavaná plocha o výmere 85 m2,
parc. C-KN č. 1316/6, zastavaná plocha o výmere 102 m2,
v podiele 1/1-ina SR – Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava za kúpnu cenu vo výške 1791,46 € (slovom tisícsedemstodeväťdesiatjeden eur a
štyridsaťšesť centov)v zastúpení Ing. Romana Žembera, generálneho riaditeľa.

Zámer odpredať pozemok bol zverejnený na úradnej tabuli obce Mošovce od
10.02.2016. Schválenie odpredaja pozemku bolo v zmysle zákona 369/1990
§ 9a - 3/5 väčšinou poslancov OZ. Zmluva bola podpísaná 21.03.2016
a zverejnená na úradnej tabuli obce.

Splnené

7

17.03.2016
a 21.03.2016

návrh nájomnej zmluvy na pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Mošovce, Obec Mošovce, Okres Turčianske Teplice, vedený Okresným úradom
Turčianske Teplice – odbor katastrálny, register „C“ zapísaný na LV č. 1321 a to parcela C-KN č. 1316/2 diel č. 11 o výmere 7 m2 v podiele 1/1-ina SR –
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, za nájom vo výške 3,12 €/rok (slovom tri eura dvanásť centov)v zastúpení Ing. Romana Žembera, generálneho
riaditeľa.

Návrh nájomnej zmluvy bol zverejnený na úradnej tabuli obce Mošovce dňa
10.02.2016. Nájomná zmluva bola podpísaná po schválení uznesenia dňa
21.03.2016 a zverejnená na úradnej tabuli obce
Splnené

8

21.3.2016

zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícii v podmienkach OBCE MOŠOVCE.
Splnené

9

17.3.2016

úpravy v rozpočte obce na rok 2016 a to nasledovne:
- navýšenie bežných príjmov v hlavnej kategórii 200 – nedaňové príjmy o 5.300,- €,
- navýšenie bežných výdavkov v hlavnej kategórii 600 - funkčná klasifikácia 03.2.0 Ochrana pred požiarmi o 1.500,- €,
- navýšenie bežných výdavkov v hlavnej kategórii 600 - funkčná klasifikácia 06.2.0 Rozvoj obcí o 3.800,- €,
- presun rozpočtových finančných prostriedkov ZŠ vo výške 4.500,- € z kategórie 300 – granty a transfery na kategóriu 200 – nedaňové príjmy.

E
17.3.2016 schvaľuje

Spôsob plnenia

10

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícii v podmienkach OBCE
MOŠOVCE boli schválené
Zmena rozpočtu bude zapracovaná do systému do RISSAM do 30.04.2016 v
zmysle informácií Ministerstva financií SR k poskytovaniu údajov subjektmi
územnej samosprávy do rozpočtového informačného systému pre
samosprávu RIS.SAM
K 23.06.2016
Úprava rozpočtu bola uskutočnená v termíne do 30.04.2016 na položkách:
Príjmy
212004 Príjmy z vlastníctva +1860
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb +1500
292017 Z vratiek
+1940
Spolu
+5300
Výdavky
633007 Špeciálny materiál +1500
637004 Všeobecné služby
+3800
Spolu
+5300
Presun
Úprava bola prevedená v rozpočte Základnej školy
312007 Transfery v rámci verejnej správy - 4500
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb +4500

Splnené

do 30.04.2016

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

poskytnutie finančných dotácií pre žiadateľov na voľno časové aktivity detí vo veku 5 až 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce vo výške 40,-- € na
jedno dieťa podľa predloženého návrhu:
TJ ŠK Drienok Mošovce – občianske združenie v sume 720,-- €,
ABC MARTIN, o.z., v sume 40,-- €,
Združenie športových klubov a oddielov mesta Martin v sume 80,-- €,
Centrum voľného času Kamarát Martin v sume 40,-- €,
Centrum environmentálnej výchovy Turiec Martin – občianske združenie v sume 160,-- €.

E
17.3.2016 schvaľuje

Zmluvy o poskytnutí dotácií sa priebežne zasielajú žiadateľom a po podpise
budú realizované úhrady v zmysle poskytnutých bankových údajov.
K 23.06.2016
Zmluvy boli zaslané žiadateľom na podpis a po podpise zmluvy boli
uhradené z bankového účtu obce Mošovce č. 2404168001/5600.
Názov organizácie Suma v € Uhradené z BÚ obce dňa Doklad č.
TJ ŠK Drienok Mošovce 720 11.04.2016 Bank.výpis č. 4
ABC MARTIN, o.z., 40 09.05.2016 Bank.výpis č. 5
Združenie športových klubov a oddielov mesta Martin 80 27.05.2016
Bank.výpis č. 5
Centrum voľného času Kamarát Martin 40 11.04.2016 Bank.výpis č. 4
Centrum environmentálnej výchovy Turiec Martin 160 18.05.2016
Bank.výpis č. 5
Splnené

11

viď dátum
úhrady

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce žiadateľom nasledovne:
- pre Rímsko-katolícku cirkev, farnosť Mošovce na generálnu opravu organu vo farskom kostole
- Najsvätejšej Trojice v Mošovciach vo výške 1.000,- €,
- pre Dobrovoľný hasičský zbor Mošovce na vystrojenie kolektívu mladých hasičov oblečením vo výške 500,-- €,
- TJ ŠK Drienok Mošovce na oslavy 75. výročia futbalového oddielu a na Memoriál Stana Géryka - vo výške 620,-- €,
- Pre Futbalový oddiel ŠK Drienok Mošovce na športové podujatia realizované v roku 2016 – 1 - mužstvo dospelých, 2 mládežnícke a 1 starí páni vo výške
1.000,-- €.

E
17.3.2016 schvaľuje
E
17.3.2016 schvaľuje
E
21.4.2016 schvaľuje
E
21.4.2016 schvaľuje

Zmluvy o poskytnutí dotácií sa priebežne zasielajú žiadateľom a po podpise
budú realizované úhrady v zmysle poskytnutých bankových údajov.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený dátum úhrady po podpise zmluvy.
Názov organizácie Suma v € Uhradené z BÚ obce dňa Doklad č.
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Mošovce 1000 05.04.2016 Bank.výpis č. 4
Dobrovoľný hasičský zbor Mošovce 500 2016 16.08.2016 Bank. výpis č. 8
TJ ŠK Drienok Mošovce 620 11.04.2016 Bank.výpis č. 4
Futbalový oddiel ŠK Drienok Mošovce 1000 11.04.2016 Bank.výpis č. 4

Splnené

12
návrh na vyradenie majetku Obce Mošovce uvedený v Zápisnici o zistení neupotrebiteľnosti majetku zo dňa 11.01.2016 spracovanej vyraďovacou komisiou v
zložení Bc. Danuša Lúdiková – predseda, Bc. Ľubica Borcovanová, Janka Lichnerová, Mária Solárová – členovia.
13

E
21.4.2016 schvaľuje

Majetok na vyradenie bol schválený obecným zastupiteľstvom
a zlikvidovaný

Splnené

marec 2016

Splnené Neschválené

Uznesenie nebolo prijaté, nakoľko poslanci nezahlasovali za prijatie tohoto
21.4.2016 uznesenia
návrh VZN bol pred schválením zverejnený na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce najmenej 15 dní pred rokovaním a schválené dňa 21.04.2016.
Po schválení bolo VZN vyhlásené vyvesením dňa 22.04.2016 na úradnej
tabuli obce a internetovej stránke obce, čím sa stalo platným a účinnosť
nadobúda dátumom určeným vo VZN dňa 09.05.2016
21.04.2016
a 22.04.2016
Schválenie Organizačného poriadku 22. Mošovského jarmoku, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli obce.

program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.04.2016
14
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Mošovciach.
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) v spojení s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení zákona
č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších prepisov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016
„Trhový poriadok príležitostného trhu – Mošovský jarmok“ a to s účinnosťou od 09.05.2016 a zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Mošovce č.
4/2005 „Trhový poriadok príležitostného trhu – Mošovský jarmok“.

E
21.4.2016 schvaľuje

viď uhradené
z BÚ obce dňa

Splnené

15
Organizačný poriadok 22. Mošovského jarmoku, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov jarmoku a ktorý je potrebný pre jeho usporiadanie a zabezpečenie po
organizačno-technickej stránke.

Splnené

16

21.4.2016

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 časť
pozemku o výmere 230 m2 z pozemku parc. č. KN-C 816 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 766 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Mošovce,
zapísanom na liste vlastníctva č. 679 na katastrálnom odbore Okresného úradu Turčianske Teplice za výšku nájmu 0,10 € /m² / rok. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom susednej nehnuteľnosti, dlhodobo sa o časť pozemku stará, udržuje ho v čistote a pravidelne kosí. Prenájmom časti
pozemku sa obci znížia náklady na jeho údržbu a zvýši sa príjem o zaplatené ročné nájomné.
E
21.4.2016 schvaľuje

Schválený zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a
jeho dôvody , ktorý bol zverejnený pred schválením najmenej 15 dní na
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce 06.04.2016 – 21.04.2016
Na OZ dňa 23.06.2016 bude bodom programu schválenie prenájmu
uvedeného pozemku

Splnené

17
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov v dome smútku, podpísanej dňa 09. 02. 2001 v zmysle Čl. VI., bod. 6.5, z dôvodu neplnenia si povinností
nájomcu Jána Micháleka,

E
21.4.2016 schvaľuje

18

21.4.2016
k 23.06.2016 –Vyjadrenie starostu obce: Pánovi Michálekovi obec
dodatočne vyrubila nájom a penále za nájom domu smútku. Do vecí ktoré
zatiaľ fungujú bez zmluvy sme zatiaľ nezasahovali, pokiaľ nemáme
pripravené veci čo a ako s domom smútku a cintorínom ďalej.
Zamestnankyňa sl. Borcovanová v júni absolvuje školenie týkajúce sa tejto
problematiky a na základe získaných informácií pripravíme návrhy na
riešenie problematiky.
k 14.09.2016 –Vyjadrenie starostu obce:
Do konca roku 2016 v zmysle dohody s p. Michálekom obec bude
prevádzkovať dom smútku a cintorín podľa doteraz platných pravidiel. Od 1.
1. 2017 by sa malo postupovať podľa pravidiel, ktoré sú v príprave a ktoré
ešte budú predmetom rokovaní nasledujúcich Obecných zastupiteľstiev.
k 03.11.2016 –Vyjadrenie starostu obce: Uznesenie je v plnení.
k 15.12.2016 – Vyjadrenie starostu obce: Stav trvá
k 26.1.2017 – vyjadrenie starostu: Stav trvá

V plnení

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prevádzkovanie domu smútku.

E
21.4.2016 schvaľuje

k 23.06.2016 -Vyjadrenie starostu obce Tu platí to čo som napísal v úvode
(uznesenie E/18/2016), je niečo schválené, ale nevieme aké sú podmienky
verejnej súťaže, kto ich a do kedy spracuje.
k 14.09.2016 –Vyjadrenie starostu obce:
Verejná súťaž bude pripravená a vypísaná až keď budú prijaté pravidlá, tak
ako je uvedené vo vyjadrení k uzneseniu E/18/2016
k 03.11.2016 –Vyjadrenie starostu obce: Vyjadrenie k 14.9.2016 trvá.
k 15.12.2016 – Vyjadrenie starostu obce: Stav trvá, nie sú pripravené o
odsúhlasené potrebné materiály aby k vypísaniu verejnej obchodnej súťaže
mohlo dôjsť.
k 26.1.2017 – vyjadrenie starostu: Stav trvá
V plnení

19
poskytnutie finančných dotácií pre žiadateľov na voľno časové aktivity detí vo veku 5 až 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce vo výške 40,- € na
jedno dieťa podľa predloženého návrhu:
Občianske združenie DRIENOK v sume 2.160,- €
Združenie športových klubov a oddielov mesta Martin navýšenie v sume 160,- €

E
21.4.2016 schvaľuje

Splnené

20

16.05.2016
a 27.05.2016

úpravu rozpočtu obce na rok 2016 nasledovne:
-navýšenie kapitálových príjmov v kategórii 230 – kapitálové príjmy o 3290,- €.
E
21.4.2016 schvaľuje

Rozpočet bol upravený a natypovaný do systému RISSAM v termíne do
31.05.2016 na položke:
Príjmy
231000 Príjem z predaja kapitálových aktív +3200
Splnené

21

do 31.05.2016

vyvesenie zoznamu bývalých tajomníkov MNV Mošovce v priestoroch OcÚ Mošovce.

E
21.4.2016 schvaľuje
E
23.6.2016 schvaľuje
E
23.6.2016 schvaľuje

k 14.09.2016 –Vyjadrenie starostu obce:
Návrh tabule tajomníkov MNV spracovaný komisiou OZ č. 3 bol predložený
na vyhotovenie p. Rešetárovi. Zadal som požiadavku p. Rešetárovi, aby
tabuľa bola dokončená do zasadnutia OZ dňa 14. 9. a aby mohla byť počas
tohto zasadnutia odhalená.
k 03.11.2016 - Zoznam bývalých tajomníkov MNV Mošovce bol k dátumu
14.09.2016 vyvesený v priestoroch OcÚ Mošovce
Splnené

22
23
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Mošovciach s účinnosťou od 1. januára 2017.

Splnené

24

Splnené

25
sumu celkového spolufinancovania projektu zo strany obce Mošovce z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5% a to 37 607,78 - EUR.

E
23.6.2016 schvaľuje

14.9.2016

program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.06.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mošovce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a to s účinnosťou od 08.07.2016
a zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Mošovce č. 5/2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

E
23.6.2016 schvaľuje

Zmluvy o poskytnutí dotácií sa priebežne zasielajú žiadateľom a po podpise
budú realizované úhrady v zmysle poskytnutých bankových údajov.
Zmluvy boli zaslané žiadateľom na podpis a po podpísaní uhradené z
bankového účtu obce Mošovce č. 2404168001/5600.
Názov organizácie Suma v € Uhradené z BÚ obce dňa Doklad č.
Občianske združenie DRIENOK 2160 16.05.2016 Bank.výpis č. 5
Združenie športových klubov a oddielov mesta Martin +160 27.05.2016
Bank.výpis č. 5

26

Splnené

Rokovací poriadok bol schválený dňa 23.06.2016 uznesením č. E/24/2016 s
23.6.2016 účinnosťou od 01.01.2017.
návrh VZN bolo podľa §6 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení pred
schválením zverejnené na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním a
schválené dňa 23.06.2016. Po schválení bolo VZN vyhlásené vyvesením dňa
24.06.2016 na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce dňa
03.08.2016, čím sa stalo platným a účinnosť nadobúda dátumom určeným
vo VZN dňa 08.07.2016
Dňa 19.07.2016 bolo VZN zaslané na Okresnú prokuratúru v Martine listom
zo dňa 15.7.2016 /denník 255/2016 -2/
23.6.2016
OZ dňa 23.06.2016 vzalo na vedomie uznesením č. A/29/2016 Žiadosť o
nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu „Kvalita
životného prostredia“ pre prioritnú os: 1. Udržateľné využívanie prírodných
zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, 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 : OPKZPPO1-SC111-2016-10.
k 14.09.2016 –Vyjadrenie starostu obce:
Projekt zatiaľ nebol schválený, t.j. v tomto čase je spolufinancovanie
neaktuálne.
k 03.11.2016 –Vyjadrenie starostu obce: Projekt zatiaľ nebol schválený, t.j.
v tomto čase je spolufinancovanie neaktuálne. V súčasnosti sme finalizovali
posledné doklady k projektu a realizované verejné súťaže na dodávateľov do
konca októbra budú odoslané na kontrolu úradu pre verejné obstarávanie.
k 15.12.2016 – Vyjadrenie kontrolórky obce: Uvedená výška bola zahrnutá
do návrhu kapitálového rozpočtu na rok 2017. k 26.01.2017 – Na
zasadnutí OZ dňa 15.12.2016 bolo uznesením č. E/76/2016 zobratá na
vedomie informácia o rozhodnutí min. ŽP o neschválení žiadosti o
nenávratný finančný príspevok na zberný dvor a stroje pre údajné
nesplnenie kritérií.
Touto informáciou považujem uznesenie za splnené, nakoľko sa nebude
spolufinancovanie realizovať
15.12.2016

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

a/ záverečný účet obce Mošovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 „bez výhrad“,
b/ prebytok rozpočtu v sume 46.064,10 EUR 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,
c/ schodok finančných operácií vo výške 3.246,30 € vysporiadať z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu,
d/ celkový dosiahnutý zostatok finančných zdrojov obce Mošovce po zapojení finančných operácií a vylúčení mimorozpočtových zdrojov vo výške 43.661,27 €
e/ použitie prebytku rozpočtu na tvorbu rezervného fondu vo výške 43.661,27 €.

E
23.6.2016 schvaľuje

Záverečný účet bol prerokovaný v súlade s §16 ods.12 zákona 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do 6 mesiacov po
uplynutí rozpočtového roka a schválený obecným zastupiteľstvom v zmysle
§11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 o obecnom zriadení.

Splnené

27

23.6.2016

úpravu rozpočtu obce na rok 2016 nasledovne:
- navýšenie bežných príjmov v kategórii 100 – daňové príjmy o 4 000,- €
- navýšenie bežných výdavkov v kategórii 600 – bežné výdavky, oddiel 0911 o 1 800,- € a oddiel 09601 o 400,- €
- navýšenie kapitálových výdavkov v kategórii 700, oddiel 09601 p 1 800,-€

E
23.6.2016 schvaľuje

Splnené

28
predaj pozemkov parc. č. KN-E 624/1 o výmere 1706 m2, 624/2 o výmere 3484 m2 a 624/3 o výmere 25204 m2 vedené ako orná pôda, zapísané na liste
vlastníctva č. 1476, k. ú. Mošovce, zapísané v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice vo vlastníctve obce Mošovce v celosti spôsobom
vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

E
23.6.2016 schvaľuje

Schválená úprava rozpočtu bol upravená podľa uvedeného schválenia v
systéme účtovníctvo a importovaná do systému RIS SAM v termíne do
31.07.2016. Úprava rozpočtu do 30.06. bola vykonaná aj v bežných
príjmoch a výdavkoch o finančné prostriedky asistenta učiteľa vo výške 4
260,00 €, ktoré boli oznámené listom z Okresného úradu Žilina. Obecnému
zastupiteľstvu bude vykonaná zmena predložená na schválenie na
najbližšom zasadnutí.
Celkový rozpočet v príjmoch po uvedených úpravách predstavuje sumu 1
085 999,38 € a vo výdavkoch 1 082 709,38 €. Rozpočet obce predstavuje
prebytok vo výške 3 290,00 €

29

Návrh
uznesenia
nebol
schválený

do 31.07.2016
Poslanci obecného zastupiteľstva nezahlasovali v legislatívne stanovenom
počte za predaj uvedeného pozemku, preto uznesenie nebolo prijaté.
Hlasovanie: prítomní: 7, za: 1, proti: 2, zdržal sa: 4

23.6.2016

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
novovytvorené pozemky podľa geometrického plánu, parc. č. KN-E 1039/16 o výmere 60 m2 vedená ako zastavaná plocha z pozemku parc. č. KN-E 1406/401
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2981 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Mošovce, zapísanom na liste vlastníctva č. 1476 na katastrálnom odbore
Okresného úradu Turčianske Teplice a parc. č. KN-C 1041/7 o výmere 79 m2 vedená ako zastavaná plocha z pozemku parc. č. KN-C 1041/1 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 804 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Mošovce, zapísanom na liste vlastníctva č. 679 na katastrálnom odbore Okresného úradu
Turčianske Teplice o celkovej výmere 139 m2 vo výške kúpnej ceny 10 €/m2. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka dlhodobo užíva
predmetné pozemky, udržuje ich v čistote a pravidelne kosí. Predmetné pozemky sú pre obec neupotrebiteľné, nakoľko bezprostredne susedia s pozemkom
žiadateľky, odkúpením časti pozemkov si žiadateľka vytvorí neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemkov nebude zamedzený prístup na svoj
pozemok.
E
23.6.2016 schvaľuje

Podľa § 9a) ods.8 písm. e zákona o majetku obcí tento zámer bol schválený
3/5 väčšinou poslancov OZ.
Zámer odpredať majetok bol zverejnený na úradnej tabuli obce a
internetovej stránke obce dňa 08.06.2016 v zmysle §9a) ods.2 - najmenej 15
dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom. Prevod
vlastníctva bude bodom programu OZ dňa 14.09.2016

Splnené

30

23.6.2016

prenájom automobilu P-V3S HR 3001/S formou verejnej obchodnej súťaže s podmienkami dodržania Darovacej zmluvy č. 2014/846-HM.

E
23.6.2016 schvaľuje

Splnené
Zrušené

31

23.6.2016
15.12.2016

predaj pozemkov parc. č. KN-C 175/1 vedená ako záhrada o výmere 734 m2 a parc. č. KN-C 174 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2
zapísané na LV 679 na katastrálnom odbore Okresného úradu Turčianske Teplice víťazovi verejnej obchodnej súťaže Mgr. Zuzane Štifilovej, bytom Veterná 22/B
Martin za kúpnu cenu 15 420 € za celú výmeru pozemkov.
E
23.6.2016 schvaľuje

Splnené

32

23.06.2016
a 12.07.2016

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájom časti pozemku o
výmere 230 m2 z pozemku parc. č. KN-C 816 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 766 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Mošovce, zapísanom na
liste vlastníctva č. 679 na katastrálnom odbore Okresného úradu Turčianske Teplice za výšku nájmu 0,10 €/m2 za rok pre žiadateľa Pavla Adamova, Krčméryho
99, Mošovce.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom susednej nehnuteľnosti, dlhodobo sa o časť pozemku stará, udržuje ho v čistote a
pravidelne kosí.
Prenájmom časti pozemku sa obci znížia náklady na jeho údržbu a zvýši sa príjem o zaplatené ročné nájomné.
E
23.6.2016 schvaľuje
E
23.6.2016 schvaľuje
E
14.9.2016 schvaľuje

23.6.2016

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 2. polrok 2016
34

Splnené

23.6.2016

Splnené

14.9.2016

program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.09.2016
35

36

Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu v
zmysle §18f ods. 1 písm b) bol schválený bez zmien a doplnkov
Schválený program rokovania

Štatút Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri Obecnom zastupiteľstve Obce Mošovce s účinnosťou od 1. 10. 2016.
E
14.9.2016 schvaľuje

Schválený predaj pozemku víťazovi verejnej obchodnej súťaže s ktorým
bola uzatvorená kúpna zmluva dňa 12.07.2016 a zverejnená na internetovej
stránke obce dňa 02.08.2016. Kúpna cena bola uhradená v zmysle článku III.
Ods. 2 Kúpnej zmluvy dňa 14.07.2016 bankovým prevodom vo výške 15
420,00 € - bankový výpis č. 7
Podľa § 9a) ods.9 písm. c) zákona o majetku obcí tento zámer bol schválený
3/5 väčšinou poslancov OZ.
Schválený zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a
jeho dôvody , ktorý bol zverejnený pred schválením najmenej 15 dní na
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce 06.04.2016 – 21.04.2016
Schválenie nájmu časti pozemku dňa 23.06.2016.

Splnené

33

Schválený spôsob prenájmu majetku verejnou obchodnou súťažou v zmysle
zákona o majetku obcí.
Uvedené uznesenie súvisí s uznesením č. F/4/2016, ktoré nebolo splnené v
stanovenom termíne. V prípade, že bude navrhnutý predaj majetku, bude
potrebné toto uznesenie zrušiť a schváliť nové uznesenie na predaj majetku
formou obchodnej verejnej súťaže.
k 26.01.2017 – Na zasadnutí OZ dňa 15.12.2016 bolo uznesením č. J/1/2016
uvedené uznesenie zrušené.

Splnené

Schválený Štatút Zboru pre občianske záležitosti, ktorý bol uznesením č.
F/7/2016 uložený vypracovať.
14.9.2016

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa novovytvorených
pozemkov podľa geometrického plánu č. 116/2016 overeného zo dňa 13.06.2016 parc. č. KN-C 1039/16 o výmere 60 m2 vedená ako zastavaná plocha z pozemku
parc. č. KN-E 1406/401 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2981 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Mošovce, zapísanom na liste vlastníctva č. 1476
na katastrálnom odbore Okresného úradu Turčianske Teplice a parc. č. KN-C 1041/7 o výmere 79 m2 vedená ako zastavaná plocha z pozemku parc. č. KN-C
1041/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 804 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Mošovce, zapísanom na liste vlastníctva č. 679 na katastrálnom
odbore Okresného úradu Turčianske Teplice o celkovej výmere 139 m2 vo výške kúpnej ceny 10 €/m2.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka dlhodobo užíva predmetné pozemky, udržuje ich v čistote a pravidelne kosí. Predmetné
pozemky sú pre obec neupotrebiteľné, nakoľko bezprostredne susedia s pozemkom žiadateľky, odkúpením časti pozemkov si žiadateľka vytvorí neoddeliteľný
celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemkov nebude zamedzený prístup na svoj pozemok.
E
14.9.2016 schvaľuje

Zámer odpredať pozemok bol zverejnený na úradnej tabuli obce Mošovce od
08.06.2016. Schválenie odpredaja pozemku bolo v zmysle zákona 369/1990
§ 9a - 3/5 väčšinou poslancov OZ. Zmluva bola podpísaná 07.10.2016
a zverejnená na úradnej tabuli obce.

Splnené

37

14.9.2016

a/ navýšenie bežných príjmov v položke 111 003 o 6.000,- €,
b/ navýšenie kapitálových príjmov v položke 230 o 16.810,- €,
c/ čerpanie Rezervného fondu na splátky úverov vo výške 12.700,- €,
d/ presun rozpočtových prostriedkov z kapitálových výdavkov z kategórie 0620 – Rozvoj obcí vo výške 3 000,- € na kategóriu 0860 – rekreácia, kultúra a
náboženstvo inde neklasifikované – nakapitálové výdavky na jarmok,
e/ presun rozpočtových prostriedkov z kapitálových výdavkov z kategórie 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby vo výške 4.000,- € na kategóriu 0860 –
rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované – na kapitálové výdavky na jarmok,
f/ navýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu elektrických prípojok na jarmok vo výške 1.000,- €,
g/ navýšenie kapitálových výdavkov pre Materskú školu a Školskú jedáleň v MŠ o 10.000,- €,
h/ navýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu kúrenia v oddiely 0111 o 11.000,- €.

E
14.9.2016 schvaľuje

Schválená úprava rozpočtu zatiaľ nebola upravená v RIS SAM. Uvedená
zmena bude upravená v zmysle §12 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy do 30.10.2016. k 15.12.2016 – Vyjadrenie
kontrolórky obce: Úprava rozpočtu bola vykonaná 27.10.2016 v systéme
RISSAM, po jej úprave je celkový upravený rozpočet k 30.09.2016
prebytkový vo výške 16 800,00 €.

Splnené

38
úpravu rozpočtu obce na rok 2016 navýšením bežných výdavkov pre ZUŠ Mošovce vo výške 9.000,- €.

E
3.11.2016 schvaľuje
E
schvaľuje
E
schvaľuje
E
schvaľuje
E
schvaľuje
E
schvaľuje
E
15.12.2016 schvaľuje

39

Schválená úprava rozpočtu zatiaľ nebola upravená v RIS SAM. Uvedená
zmena bude upravená v zmysle §12 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy do 31.12.2016.
k 26.01.2017 – Úprava rozpočtu bola vykonaná 29.12.2016 v systéme
RISSAM, po jej úprave je celkový upravený rozpočet k 30.11.2016
prebytkový vo výške 7 800,00 €.

Splnené

29.12.2016

Splnené

15.12.2016

číslo uznesenia nebolo obsadené
40
číslo uznesenia nebolo obsadené
41
číslo uznesenia nebolo obsadené
42
číslo uznesenia nebolo obsadené
43
číslo uznesenia nebolo obsadené
44
OZ schvaľuje zmenu termínu F/3/2016 a F/8/2016 na druhé /2/ zasadnutie OZ v roku 2017.
45
v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ( t. j. verejná obchodná súťaž) odpredať hnuteľný majetok
nákladné motorové vozidlo Praga V3S.

E
15.12.2016 schvaľuje

46

V uvedených uzneseniach bol zmenený dátum termínu plnenia.
Majetok schválený na odpredaj formou verejnej obchodnej súťaže
Splnené

15.12.2016

navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií pre ZŠ vo výške 200,- € na bežné prevádzkové výdavky,
E
15.12.2016 schvaľuje

Schválená úprava rozpočtu bol upravená podľa uvedeného uznesenia v
systéme účtovníctvo Základnej školy a importovaná do systému RIS SAM
bude v termíne do 31.01.2017, kedy je termín na zaslanie výkazov do RIS
SAM.

V plnení

47
navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií pre ZŠ – ŠJ vo výške 2 850,- €
na kapitálové výdavky – nákup elektrickej pece

E
15.12.2016 schvaľuje

Schválená úprava rozpočtu bol upravená podľa uvedeného uznesenia v
systéme účtovníctvo Základnej školy a importovaná do systému RIS SAM
bude v termíne do 31.01.2017, kedy je termín na zaslanie výkazov do RIS
SAM.

V plnení

48
navýšenie kapitálových výdavkov v oddiely 0620 – rozvoj obce vo výške 600,- € určených na rekonštrukciu majetku v areáli ŠRZ Drienok s.r.o.

E
15.12.2016 schvaľuje

Úprava rozpočtu bude zapracovaná do systému RISSAM do 31.01.2017
V plnení

49
Návrh starostu obce, aby sa znížili kapitálové výdavky v predloženom návrhu rozpočtu o výšku 11 200,-€ určené pre ŠRZ Drienok a presunuli sa na kapitálové
výdavky na rekonštrukciu strechy a fasády Domu smútku vo výške 8000,-€ a rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci vo výške 3 200,-€,

E
15.12.2016 schvaľuje
E
15.12.2016 schvaľuje

Uznesenie nebolo prijaté

-

-

-

zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry,

Schválený rozpočet Obce Mošovce bez programovej štruktúry
Splnené

50

15.12.2016

rozpočet obce Mošovce na rok 2017 ako vyrovnaný s celkovými príjmami 1 233 060,- € a s celkovými výdavkami 1 233 060,- €.
E
15.12.2016 schvaľuje
E
15.12.2016 schvaľuje
E
15.12.2016 schvaľuje

51

Rozpočet obce Mošovce na rok 2017 bol v schválenej výške natypovaný do
RISSAM na hlavné kategórie dňa 04.01.2017. V termíne do 31.01.2017 je
obec povinná hlavné kategórie podrobne rozpísať na podpoložky.
Splnené

4.1.2017

Splnené

15.12.2016

Splnené

Schválené Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného
15.12.2016 zastupiteľstva platné od 01.01.2017

Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Mošovciach.
52

Schválený Rokovací poriadok komisií OZ, ktorý je platný od 01.01.2017

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Mošovciach.
53

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

prijatie Municipálneho úveru – Superlinka vo výške 35.000,- € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., si 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 prolongácie zmluvy.

E
15.12.2016 schvaľuje
E
15.12.2016 schvaľuje
E
15.12.2016 schvaľuje

E
15.12.2016 schvaľuje
E
15.12.2016 schvaľuje

54
podľa §18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za rok 2016 Ing. Ľubici Moravcovej, hlavnej kontrolórke obce
55 Mošovce vo výške 16,16 % z jej určeného 12 mesačného platu za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.
OZ zvyšuje plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
56 neskorších predpisov o 7,67 %, 12 mesačne s účinnosťou od 01.01.2016 do 31.12.2016.
Termíny zasadnutí OZ v roku 2017 nasledovne :
I. 26. januára,
II. 9. marca,
III. 27. apríla,
IV. 22. júna,
V. 14. septembra,
VI. 9. novembra,
VII. 14. decembra.
57
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 1. polrok 2017.
58

Schválené prijatie úveru v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom
zriadení.
Podpísaná Zmluva o kontokorentnom úvere č. 13/002/16 dňa 20.12.2016
bez určenia účelu
Amortizácia úveru: 19.12.2017
Zmluva zverejnená na internetovej stránke obce dňa 20.12.2016
Splnené

20.12.2016

Splnené

19.12.2016

Splnené

19.12.2016

Odmena bola vyplatená v mzde za mesiac November 2016
Odmena bola vyplatená v mzde za mesiac November 2016
Schválené termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017

Splnené

15.12.2016
Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 bol schválený.

Splnené

15.12.2016

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

F
28.1.2016 ukladá

Druh
uznesenia
číslo
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
vypracovať rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

predseda
10.3.2016 komisie č. 1 OZ Splnené

1
spracovať nový Rokovací poriadok komisií OZ, v súvislosti so schválením nového Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Mošovciach a so zmenami
ktoré nastanú po schválenia tejto obecnej právnej normy.

F
21.4.2016 ukladá

predsedovia
15.11.2016 komisií OZ

2

Splnené

vypracovať nový prevádzkový poriadok domu smútku a pohrebiska v súlade so súčasnou platnou legislatívou.

F
21.4.2016 ukladá

do
31.12.2016
zmena
termínu 2.
zasadnutie
OZ v roku
2017 t.j.
09.03.2017

3

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia
Hlavná kontrolórka obce na zasadnutí OZ dňa 17.03.2016 informovala
o splnení uznesenia ku dňu konania OZ, nakoľko predsedníčka komisie č. 1
zaslala rámcový plán materiálov na rokovanie OZ starostovi obce do termínu
17.3.2016 konania zastupiteľstva.
k 15.12.2016 – Vyjadrenie starostu obce: Návrh rokovacieho poriadku
komisií je pripravený a bude samostatným bodom rokovania OZ.
k 26.01.2017 - Rokovací poriadok komisií OZ bol dňa 15.12.2016
uznesením č. E/53/2016 schválený
15.12.2016
Na zasadnutí OZ dňa 14.09.2016 bol bod programu č. 4 : Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v Mošovciach, ktorý
poslanci uznesením č. A/43/2016 zobrali na vedomie ako pracovný návrh.
k 03.11.2016 –Vyjadrenie starostu obce: Uznesenie je v plnení.
k 15.12.2016 – Vyjadrenie starostu obce: Stav trvá
k 26.01.2017 – Na OZ dňa 15.12.2016 bola uznesením č. E/45/2016
schválená zmena termínu na druhé /2/ zasadnutie OZ

Predsedovia
komisií č.1 a č.2 V plnení

vypracovať podmienky verejnej obchodnej súťaže s podmienkami dodržania Darovacej zmluvy č. 2014/846-HM. Termín : do 45 dní po schválení v OZ

F
23.6.2016 ukladá

Nesplnené v
termíne
Zrušené

do
07.08.2016

4
vypracovať kúpnu zmluvu na pozemky parc. č. KN-C 175/1 a KN-C 174 v prospech Mgr. Zuzany Štifilovej, Veterná 22/B, Martin.
Termín: do 30 dní po schválení v OZ

F
23.6.2016 ukladá
F
23.6.2016 ukladá
F
23.6.2016 ukladá

5
vypracovať nájomnú zmluvu na pozemok parc. č. KN-C 816 v prospech Pavla Adamova, Krčméryho 99, Mošovce.
6 Termín: do 30 dní po schválení v OZ
vypracovať zásady činnosti ZPOZ v obci Mošovce
Termín: do 45 dní po schválení v OZ
7

do
23.07.2016
do
23.07.2016

Splnené
Splnené

do
07.08.2016

Splnené

Komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia sa na
svojom zasadnutí dňa 30.08.2016 zaoberala uvedeným uznesením a
skonštatovala že je potrebné preveriť či uvedený automobil nie je možné
predať. V prípade, že automobil bude možné predať, komisia doporučuje
vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na predaj uvedeného majetku a podmienky
na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže by boli predložené do budúceho
OZ.
Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činnosti sa stotožnila
so záverom predchádzajúcej uvedenej komisie.
k
15.12.2016 – Vyjadrenie starostu obce: Predaj vozidla P V3S bol
prejednaný na komisii a komisia vozidlo odporučila odpredať. Predaj
vozidla bude samostatným bodom programu zasadnutia OZ.
k 26.01.2017 – Na zasadnutí OZ dňa 15.12.2016 bolo uznesením č. J/1/2016
uvedené uznesenie zrušené.
15.12.2016
Bola uzatvorená kúpna zmluva dňa 12.07.2016 a zverejnená na internetovej
stránke obce dňa 02.08.2016. Kúpna cena bola uhradená v zmysle článku III.
Ods. 2 Kúpnej zmluvy dňa 13.07.2016 do pokladne obce vo výške 23,00 € 12.7.2016 PPD č. P4/689
Zmluva bola podpísaná 13.07.2016 oboma zmluvnými stranami a zverejnená
13.7.2016 na úradnej tabuli obce dňa 13.07.2016.
Starostovi obce bol predložený Štatút ZPOZ pri OZ Mošovce v stanovenom
termíne a bude predložený na schválenie OZ dňa 14.09.2016

do
07.08.2016

dopracovať VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v Mošovciach.
Zodpovední: Bc. Ľubica Borcovanová, odborný pracovník OcÚ
predsedovia komisií OZ č. 1, 2, 3

F
14.9.2016 ukladá

k 03.11.2016 – vyjadrenie starostu: Zodpovedná pracovníčka sl.
Borcovanová e-mailom vyzvala poslancov OZ na zaslanie pripomienok
k Prevádzkovému poriadku. Poslanci Dírer a Petrovičová nemajú k návrhu
pripomienky a poslanec Matula vzniesol písomné pripomienky. Návrh
Prevádzkového poriadku k termínu 25. 10. 2016 nebol prerokovaný na
žiadnej komisii.
k 15.12.2016 – Vyjadrenie starostu obce: Stav trvá. Návrh Prevádzkového
poriadku k termínu 7.12.2016 nebol prerokovaný na komisiách OZ.
k 26.1.2017 – vyjadrenie starostu: Stav trvá

Vypracovať kúpnu zmluvu na pozemok parc. č. KN-C 1039/16 o výmere 60 m2 vedený ako zastavaná plocha a KN-C 1041/7 o výmere 79 m2 vedený ako
zastavaná plocha vo vlastníctve obce Mošovce, zapísané v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedené na liste vlastníctva
č. 1476 a č. 679, ktorého vlastníkom je Obec Mošovce v prospech Eleny Vojtášovej, bytom Starý rad 204, Mošovce.
F
14.9.2016 ukladá

do 30 dní po
schválení v
OZ.

9
vykonať mimoriadnu kontrolu v ZUŠ Mošovce zameranú na uskutočňovanie prieskumu trhu pred výberom dodávateľov vykonaných prác v priestoroch ZUŠ v
rokoch 2015 a 2016 ku faktúram, o ktoré bolo požiadané navýšiť rozpočet obce v roku 2016

F
3.11.2016 ukladá
F
ukladá

10
číslo uznesenia nebolo obsadené
11

Nesplnené v
termíne

do
25.10.2016

8

Ing. Ingrid
Bubelínyová,
odborná
pracovníčka
OcÚ

Schválený predaj pozemku pani Vojtášovej s ktorou bola uzatvorená kúpna
zmluva dňa 07.10.2016 a zverejnená na internetovej stránke obce dňa
12.10.2016. Kúpna cena bola uhradená v zmysle článku III. Kúpnej zmluvy
vo výške 1390 € dňa 12.10.2016 uhradená do pokladne obce č. P1/572.
Splnené

Ing. Ľubica
Moravcová,
hlavný kontrolór
obce
Splnené

07.10.2016 a
12.10.2016
Kontrolórka obce vykonala kontrolu ako je uvedené v uznesení OZ. Správa
z kontroly pre OZ je bodom rokovania OZ dňa 15.12.2016
7.12.2016

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

F
ukladá
F
ukladá
F
ukladá

číslo uznesenia nebolo obsadené
12
číslo uznesenia nebolo obsadené
13
číslo uznesenia nebolo obsadené
14
vypracovať návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na hnuteľný majetok – nákladné motorové vozidlo Praga V3S.

F
15.12.2016 ukladá

do 40 dní po
schválení v
OZ.

15

Ing. Ingrid
Bubelínyová

V plnení

vykonať za mesiac február, jún, september 2017 kontrolu so zameraním na uzavreté dodávateľsko-odberateľské zmluvy pre nápoje, alkohol a suché potraviny
v zariadení ŠRZ Drienok
F
15.12.2016 ukladá

16

Podľa vyjadrenia Ing. Bubelínyovej je potrebné do návrhu podmienok
verejnej obchodnej súťaže stanoviť všeobecnú hodnotu majetku, ktorú
nevedia na Obecnom úrade určiť. Preto sa rozhodli so starostom obce, že
dajú vypracovať znalecký posudok na uvedený majetok, aby bolo stanovenie
hodnoty transparentné. Na základe uvedeného nebude uznesenie splnené
v stanovenom termíne a navrhujú zmenu termínu plnenia na 09.03.2017.
Vybavením znaleckého posudku starosta obce poveril JUDr. Vladimíra
Zajaca.
Kontrola bude vykonaná v roku 2017

Ing. Ľubica
Moravcová

V plnení

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia
číslo
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
starostovi obce poskytnúť dotácie z rozpočtu obce v súlade s § 4 VZN č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o poskytovaní dotácií, žiadateľom
nasledovne:
- pre Turistický oddiel, ŠK Drienok Mošovce na poznávacie a turistické zájazdy
organizované v roku 2016 vo výške 200,- €,
- pre Futbalový oddiel ŠK Drienok Mošovce na futbalový vianočný turnaj ulíc vo výške 300,-- €,
- pre Obecný klub stolného tenisu Mošovce na stolnotenisový turnaj – memoriál Igora Šavla vo výške 100,-- €,
- pre Slovenský zväz záhradkárov, ZO Mošovce na vyhodnotenie predzáhradok vo výške 50,-- €.

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia
Zmluvy boli vypracované a zaslané na podpis. Po podpise a uvedení
bankových náležitostí boli postupne realizované.
k 23.06.2016 – vyjadrenie starostu: Uznesenie je splnené.
Doplnenie stavu plnenia od kontrolórky obce k 23.06.2016:
Dotácie žiadateľom boli k dátumu 08.06.2016 poskytnuté okrem Slov. zväzu
záhradkárov, ktorí budú dotáciu čerpať až v čase realizácie svojho projektu.
Názov organizácie Suma v € Uhradené z BÚ obce dňa Doklad č.
Turistický oddiel, ŠK Drienok Mošovce 200 13.04.2016 P4/VPD č. 426
Futbalový oddiel ŠK Drienok Mošovce 300 11.04.2016 Bank.výpis č. 4
Obecný klub stolného tenisu Mošovce 100 11.04.2016 Bank.výpis č. 4
Slovenský zväz záhradkárov 50 07.09.2016 P1/520
k 14.09.2016 – Uznesenie je v stave ako do 23.06.2016
k 3.11.2016: Na zasadnutí OZ dňa 14.09.2016 kontrolórka obce informovala
poslancov o splnení uznesenia, nakoľko dňa 07.09.2016 bola poskytnutá
dotácia Slovenskému zväzu záhradkárov vo výške 50,00 €

G
17.3.2016 odporúča
G
17.3.2016 odporúča

Splnené

1
poslancom OZ pripraviť návrhy možných riešení, čo má ďalej podniknúť obec s majetkom obce počnúc rokom 2017, ktorý spravuje ŠRZ Drienok, s.r.o. Termín:
20. 6. 2016
20.6.2016

2

Splnené

Viď
uhradené z
BÚ obce dňa
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva hlavná kontrolórka doplnila plnenie
uznesenia o informáciu, že dvaja poslanci zaslali svoje návrhy starostovi
23.6.2016 obce. /Mgr. Katarína Sadloňová a Ing. Peter Matula/

starostovi obce v termíne do 15. 11. 2016 zabezpečiť vypracovanie nového Štatútu obce a Organizačného poriadku OcÚ, v súvislosti s návrhom nového
Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Mošovciach a so zmenami, ktoré nastanú po schválení týchto obecných právnych noriem.

G
21.4.2016 odporúča

k 23.06.2016 – vyjadrenie starostu: Uznesenie je v plnení.
k 14.09.2016 – vyjadrenie starostu:
Uznesenie je v plnení, ale vzhľadom na množstvo iných úloh pravdepodobne
Štatút obce sa nestihne spracovať. Nutné je spracovať nový organizačný
poriadok, nakoľko sa na obec presunie časť agendy týkajúcej sa účtovníctva
materskej školy zo spoločnej úradovne a v súčasnosti platný organizačný
poriadok nerieši opatrovateľky a ani materskú školu.
k 03.11.2016 – vyjadrenie starostu: Uznesenie je v plnení.
k 15.12.2016 – vyjadrenie starostu: Stav trvá
k 26.1.2017 – vyjadrenie starostu: Stav trvá
k 23.06.2016 – vyjadrenie starostu:
Stav trvá, pripomienky k rokovaciemu poriadku zahrniem do návrhu a
opätovne predložím na schválenie na OZ.
Doplnenie stavu plnenia od kontrolórky obce k 23.06.2016:
Nový rokovací poriadok so zmenami, ktoré boli pripomienkované na
predchádzajúcom OZ dňa 21.04.2016 je zahrnutý v programe rokovania OZ
dňa 23.06.2016 – bod 2

Nesplnené v
termíne

2
starostovi obce predložiť upravený Rokovací poriadok na najbližšie rokovanie OZ

G
21.4.2016 odporúča

Splnené

3

23.6.2016

starostovi obce zabezpečiť zaslanie Výzvy na zaplatenie neuhradeného nájomného spätne od roku 2012 vrátane úrokov z omeškania tak, ako je to uvedené v
Článku VIII. bod 8.2. Zmluvy o nájme zo dňa 09.02.2001 a taktiež predložiť a vykonať vyúčtovanie poplatkov v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní domu smútku zo
dňa 30.04.2004 nájomcovi a prevádzkovateľovi domu smútku Jánovi Michálekovi – pohrebné služby, IČO: 17 962 048, Turčianske Teplice, ul. SNP 554/150.
G
21.4.2016 odporúča

Splnené

4
starostovi obce získať právny názor na vypracovaný návrh Zmluvy o výkone správy majetku obce Mošovce – základná škola.

G
3.11.2016 odporúča

5

31.5.2016

k 23.06.2016 – vyjadrenie starostu: Uznesenie je splnené.
Doplnenie stavu plnenia od kontrolórky obce k 23.06.2016:
Dňa 31.05.2016 bola pánovi Michálekovi zaslaná výzva na úhradu dlžného
nájomného spolu s vyčíslením úrokov z omeškania na celkovú sumu 345,17
€. Zapísané v registratúrnom denníku pod číslom 283/2016.
k 15.12.2016 – vyjadrenie starostu: O vyjadrenie som požiadal Dr.
Brhelovú, ktorá prekontrolovala návrh zmluvy o výkone správy a
skonštatovala, že nie je v rozpore a ani nad rámec ustanovení všeobecne
platnej legislatívy v školstve, špeciálne vo vzťahu k výkonu štátnej správy v
školstve na úseku škôl vykonávanú riaditeľom školy, alebo školského
zariadenia (zákon č. 596/2003 Z.z.). Podľa vyjadrenia právničky Okresného
úradu v Žiline ak zmluvu riaditeľka školy bez závažného dôvodu nepodpíše,
je to nerešpektovanie svojho zriaďovateľa, čo by mohlo byť dôvodom pre
podanie návrhu rade školy na jej odvolanie.
k 26.1.2017 – vyjadrenie starostu: Stanovisko JUDr. Vladimíra Zajaca bude
predložené na zasadnutí OZ.

V plnení

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia
číslo
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

17.3.2016 H vyhlasuje

Text uznesenia
za prebytočný majetok, novovytvorené pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Mošovce, Obec Mošovce, Okres Turčianske Teplice, vedených
Okresným úradom Turčianske Teplice – odbor katastrálny, register „C“ zapísaných na LV č. 1321 a to :
parc. C-KN č. 1316/5, zastavaná plocha o výmere 85 m2,
parc. C-KN č. 1316/6, zastavaná plocha o výmere 102 m2.

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Splnené

1

Dátum
splnenia
uznesenia

17.3.2016

za prebytočný majetok, novovytvorené pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Mošovce, Obec Mošovce, Okres Turčianske Teplice, vedených Okresným
úradom Turčianske Teplice – odbor katastrálny, zapísaných na LV č. 1476 LV č. 679 a to :
- parc.č. KN-E 1039/16 , zastavaná plocha o výmere 60 m2
- parc.č. KN-C 1041/7 , zastavaná plocha o výmere 79 m2
23.6.2016 B vyhlasuje

Uznesenie bolo prijaté ako B/2/2016 namiesto H/2/2016
Majetok bol vyhlásený ako prebytočný a v zmysle dôvodu osobitného
zreteľa schválený uznesením č. E/30/2016 zámer odpredať uvedené
pozemky.
Splnené

2
za prebytočný hnuteľný majetok automobil Praga V3S.

15.12.2016 B vyhlasuje

3

Spôsob plnenia
Pozemok odsúhlasený ako prebytočný a uznesením č. E/7/2016 bol
schválený na odpredaj a uznesením E/8/2016 bol schválený návrh kúpnej
zmluvy

Splnené

23.6.2016
Uznesenie bolo prijaté ako B/3/2016 namiesto H/3/2016. Majetok bol
schválený ako prebytočný a uznesením č. E/46/2016 schválený odpredať
15.12.2016 verejnou obchodnou súťažou.

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Obecné
zastupiteľstvo
dňa
J
15.12.2016 ruší

Druh
uznesenia
číslo
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

1

Text uznesenia
uznesenia obecného zastupiteľstva č. E/31/2016, F/4/2016 zo dňa 23. júna 2016.

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie
Splnené

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

15.12.2016 Uvedené uznesenia boli zrušené

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Druh
uznesenia
číslo
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Obecné
zastupiteľstvo
dňa
K
súhlasí

Text uznesenia

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia
číslo
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

M
ustanovuje

Text uznesenia

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Druh
uznesenia
číslo
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Obecné
zastupiteľstvo
dňa
N
určuje

Text uznesenia

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

O
splnomocňuje

číslo uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Druh
uznesenia
číslo
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Obecné
zastupiteľstvo
dňa
P

žiada

Text uznesenia

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia
číslo
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

R
28.1.2016 neschvaľuje

Text uznesenia
predaj pozemku parc. č. KN-C 760/34 o výmere 100 m2 zapísaný v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedený na liste
vlastníctva č. 679, ktorého vlastníkom je Obec Mošovce žiadateľke Tatiane Ohurniakovej, bytom Mošovce, Mládeže 349/27

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Splnené neschválené

1

Dátum
splnenia
uznesenia

28.1.2016

predaj pozemku parc. č. KN-C 4/2 o výmere 379 m2 zapísaný v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedený na liste
vlastníctva č. 679, ktorého vlastníkom je Obec Mošovce žiadateľovi Mgr. Tiborovi Harkabusovi, bytom Mošovce, Kollárovo námestie 34/5.

R
21.4.2016 neschvaľuje

Predaj pozemku nebol schválený

Splnené neschválené

2

21.4.2016

predaj pozemku parc. E-KN č. 454/36, ktorý je vedený ako trvalé trávnaté porasty o výmere 320 700 m2 a je zapísaný v katastri nehnuteľnosti evidovaného
Okresným úradom Turčianske Teplice, Odbor katastrálny, v k. ú. Mošovce, na liste vlastníctva č. 1476, výlučné vlastníctvo obce Mošovce, žiadateľovi Lukášovi
Móricovi, bytom Valča 71.
R
3.11.2016 neschvaľuje

3

Spôsob plnenia
Neschválený návrh uznesenia

Neschválený predaj pozemku poslancami OZ.

Splnené neschválené

3.11.2016

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia
číslo
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

S
odročuje

Text uznesenia

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia
číslo
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

T
14.9.2016 menuje
T
14.9.2016 menuje

Text uznesenia
predsedu a členov komisie obecného zastupiteľstva č. 9 - Zbor pre občianske
záležitosti (ZPOZ) nasledovne:
predseda - Fánčiová Jana
členovia - RSDr. Dírer Jozef, Bc. Lúdiková Danuša, Ing. Žirko Ján, PaedDr. Thomková Iveta, Škutová Monika, Žilová Viera, Ing. Klaudínyová Alena, Tesáková
Anna, Zorkóciová Oľga, Bodorovská Marcela.

1

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Splnené

14.9.2016

Splnené

14.9.2016

Mgr. Tibora Harkabusa za člena komisie obecného zastupiteľstva č. 3 - sociálnej, školstva, kultúry, mládeže a športu.
2

Spôsob plnenia
Schválení členovia komisie v zmysle § 15 zákona o obecnom zriadení.

Schválený člen komisie OZ v zmysle § 15 zákona o obecnom zriadení.

