Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

26.1.2017 A

1

1I

26.1.2017 A

2

2I

26.1.2017 A

3

3I

- berie na
2017 vedomie
- berie na
2017 vedomie
- berie na
2017 vedomie

26.1.2017 A

4

6I

- berie na
2017 vedomie
- berie na
2017 vedomie

26.1.2017 A

5

6I

9.3.2017 A

1

1 II

9.3.2017 A

1

9.3.2017 A

1

2

5

1 II

5 II

9.3.2017 A

1

6

6 II

9.3.2017 A

1

7

7 II

9.3.2017 A

1

13

15 II

9.3.2017 A

1

9.3.2017 A

1

17.3.2017 A

1

16 II

17

17 II
2 III

- berie na
2017 vedomie
- berie na
2017 vedomie

- berie na
2017 vedomie
- berie na
2017 vedomie
- berie na
2017 vedomie

- berie na
2017 vedomie
- berie na
2017 vedomie

- berie na
2017 vedomie
- berie na
2017 vedomie

Termín
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 26. januára 2017.
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Mošovce za rok 2016.
Správu z výsledku kontroly číslo 10/2016 Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v ZUŠ Mošovce, v
zmysle Správy č. 9/2015.
úpravu rozpočtu obce schváleného Uznesením č. E/64/2015 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa 10. 12. 2015
- navýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ
– preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia o 349,- €,
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ – dopravné o 138,- €,
informáciu o potrebe registrácie motorových, prívesných a návesných vozidiel ktoré vlastní obec, ktoré boli doteraz evidované na značkách typu
„C“, čo bude spojené s neplánovanými finančnými výdavkami na odborný posudok o kontrole originality,platný protokol o technickej a emisnej
kontrole a na opravy, aby cez tieto kontroly prešli.
vystúpenie pani Svetlany Petrovičovej s príspevkom vo veci týkajúcej sa zdravotného strediska a zachovania lekárskej starostlivosti v obci
a vystúpenie Ing. Pavla Sklenára, konateľa spoločnosti ŠRZ Drienok, s.r.o. vo veci ochrany osobnosti vznesenej voči RSDr. Jozefovi Dírerovi,
poslancovi OZ.
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 09. marca 2017.
informáciu predkladateľa Ing. Petra Matulu, poslanca OZ a predsedu komisie OZ č. 2 o zámere vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž smerujúcu k
uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude hnuteľný majetok vozidlo Praga V3S valník bez evidenčných čísel, malotraktor zn. Tomo
Vinkovic TV 420 (nepojazdný), pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 (nepojazdná)
Navrhnuté ceny:
- nákladné vozidlo Praga V3S – 5.000,-- €,
- malotraktor zn. Tomo Vinkovič TV 420 – 500,-- €, resp. cena za vypracovanie
odborného vyjadrenia, ak je vyššia,
- pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 – 50,-- €, resp. cena za vypracovanie
odborného vyjadrenia, ak je vyššia.
Informácie vo veci riešenia zmluvných vzťahov k nehnuteľnostiam v areáli futbalového ihriska, návrh nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce a prezentácia štúdie na výstavbu prevádzkovej budovy, spojenú s asanáciou jestvujúcej budovy.
Informácie vo veci investičného zámeru spoločnosti SWIETELSKY – výstavba prevádzkovej jednotky na výrobu asfaltových zmesí v priestore
priemyselného parku na pozemku pri PD.
- poskytnutie dotácií z rozpočtu obce starostom obce v súlade s § 4 VZN č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o poskytovaní dotácií,
žiadateľom nasledovne:
- TJ ŠK Drienok Mošovce na Vianočný turnaj ulíc konaný v termíne 10.12.2017 až 31.12.2017 vo výške 300,-- €,
- Turistickému oddielu, ŠK Drienok Mošovce na poznávacie a turistické zájazdy pre členov a mládež turistického oddielu za účelom spoznávania
geografických lokalít, fauny a flóry Slovenska v období 1 – 12/ 2017 vo výške 300,-- €,
- Slovenskému zväzu záhradkárov, ZO Mošovce na vyhodnotenie predzáhradok v termíne 01.07.2017 až 15.10.2017 vo výške 50,-- €,
- Obecnému klubu stolného tenisu Mošovce na stolnotenisový turnaj – memoriál Igora Šavla organizovaný v decembri 2017 vo výške 120,-- €.

interpeláciu poslanca Ing. Petra Matulu vo veci intenzívneho riešenia podmienok zotrvania lekárov v obci starostom obce.
nasledovné informácie starostu obce:
a/ o vykonaných revíziách elektroinštalácií a elektrických zariadení budov vo vlastníctve obce z ktorých vyplynulo, že zariadenia sú schopné
bezpečnej prevádzky, ale v budove domu smútku a materskej školy je žiaduce vymeniť hlavné ističe za slabšie a na ČOV na ulici Na Drienok je
potrebné vykonať opravu, kde jediný tento objekt nie je schopný bezpečnej prevádzky,
b/ o vykonaných ročných kontrolách bezpečnosti detských ihrísk pri ZŠ a MŠ na ktorých sú nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť,
c/ o žiadostiach o dotácie na jarmok - program, opravu strechy domu smútku, deň detí – obecný piknik, multifunkčné ihrisko – výmena sietí a
oprava mantinelov,
d/ o nových zmluvách:
- s technickými službami na základe ktorej sa znižujú poplatky za vývoz a zber komunálneho odpadu a upravujú pravidlá zberu separovaného
odpadu,
- so spoločnou úradovňou na základe ktorej sa znižuje poplatok spojený s presunom účtovníctva MŠ na obecný úrad,
e/ o príprave vykonania energetického auditu budovy zdravotného strediska, ktorý bude potrebný v súvislosti s rekonštrukciou strediska a
informácia o problematike lekárskej starostlivosti na obciach,
f/ o návšteve zástupcov obce Slovenského Ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe v dňoch 25. a 26.2.2017 pri príležitosti 70. výročia založenia tohto
zboru, 500. výročia reformácie a posvätenia zvona reformácie.
informácie a požiadavky týkajúce sa zachovania lekárskej starostlivosti v obci v takom rozsahu, ako je v súčasnosti.
informáciu starostu obce o tom, že občianske združenie TJ ŠK Drienok Mošovce so sídlom Krčméryho 107, 038 21 Mošovce, IČO : 14221535 má
záujem o prenájom nebytových priestorov a pozemkov nachádzajúcich sa v kat. území Mošovce, ktoré sú vo vlastníctve obce, zapísané na LV č.
1476 a to:
nebytové priestory v budove č. súp. 541, areál futbalového ihriska ležiaci na parc. č. C – KN 614/5 ostatné plochy (ihrisko) o výmere 7.760 m2 s
priľahlými pozemkami parc. č. C – KN 614/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2, parc. č. C – KN 614/4 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 12 m2 , parc. č. C – KN 617/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2.
Ide o subjekt, ktorý sa dlhodobo zaoberá podporou futbalu a športu v obci a má dlhoročné skúsenosti s činnosťou futbalového klubu.
Predkladateľ za dôvod osobitného zreteľa považuje podporu športu v rámci obce a preto navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo podľa § 9a ods. 9
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 3/5 väčšinou všetkých poslancov schválilo prenechanie nehnuteľností do
nájmu subjektu TJ ŠK Drienok Mošovce so sídlom Krčméryho 107, 038 21 Mošovce, IČO: 14221535.
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kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 27. apríla 2017.
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Správu z výsledku kontroly číslo 2/2017 - Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Mošovce – kontrola úhrady poplatku na
čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole Mošovce.
navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na lyžiarsky kurz na rok 2017 vo výške 5.250,- €
navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na školu v prírode na rok 2017 vo výške 3.500,- €
navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na vzdelávacie poukazy na obdobie január - jún 2017 vo výške 2.707,- €
navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre MŠ na príspevok pre 5-ročné deti na rok 2017 vo výške 319,- € v príjmovej časti v hlavnej
kategórii 300 – granty a transfery a vo výdavkovej časti v hlavnej kategórii 600 – bežné výdavky
navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na asistenta učiteľa na obdobie od 01.01.2017 do 31.08.2017 vo výške 9.036,- €
zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ – prenesené kompetencie na rok 2017 vo výške 10.567,- €
navýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ – prenesené kompetencie nevyčerpaných z roku 2016 vo výške 1.950,- €
zníženie finančných prostriedkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2017 vo výške 22,47 €v
príjmovej časti v hlavnej kategórii 300 – granty a transfery a vo výdavkovej časti v hlavnej kategórii 600 – bežné výdavky
zníženie finančných prostriedkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR na rok 2017 vo výške 3,74 € v príjmovej časti v hlavnej kategórii 300 – granty a transfery a vo výdavkovej časti v hlavnej kategórii
600 – bežné výdavky
navýšenie finančných prostriedkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2017 vo výške
292,80 € v príjmovej časti v hlavnej kategórii 300 – granty a transfery a vo výdavkovej časti v hlavnej kategórii 600 – bežné výdavky.

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 2016 starostom obce Mošovce Ing. Petrom Košíkom a o podaní majetkových priznaní Ing. Ľubicou Moravcovou,
hlavnou kontrolórkou obce, PaedDr. Ivetou Thomkovou, riaditeľkou ZŠ Mošovce, Danicou Janecovou, riaditeľkou MŠ Mošovce, a Mgr. art.
Milanom Olšiakom, riaditeľom ZUŠ Mošovce.
vypracovaný Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Mošovce č. 5/2014 o miestnych daniach s nasledovným znením:
§ 24 – doplniť bod 1 pokračovaním vety nasledovne: „uvedené v prílohe č. 1 (Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia).“
§ 27 – nové znenie: Potvrdenie o zaplatení dane
1. Potvrdením o zaplatení dane sa považuje doklad z elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice o úhrade dane z
ubytovania alebo faktúra.
2. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi, t.j. osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie, ktoré
obsahuje nasledovné údaje:
a) sadzbu dane za osobu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia
b) počet prenocovaní (počet osôb x počet nocí)
c) výšku dane
§ 28 – bod 3 znie: Podkladom vyúčtovania dane z ubytovania je hlásenie k dani za ubytovanie „Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie“,
ktoré tvorí prílohu č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Mošovce č. 5/2014 o miestnych daniach.
doplniť prílohu č. 1 Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia
doplniť prílohu č. 2 Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie

informáciu predkladateľov o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže smerujúcej k uzavretiu kúpnych zmlúv, ktorej predmetom bol hnuteľný
majetok:
- vozidlo Praga V3S valník bez evidenčných čísel – nebola podaná ani jedna ponuka v ktorej by bola ponúknutá minimálna stanovená cena 5.000,€,
- malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný) – boli podané 2 ponuky presahujúce minimálnu cenu. Majetok bol dňa 20. 4. 2017 predaný
za cenu 800,- €, ktorá bola vyplatená v celosti, v hotovosti, do pokladne obce,
- pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 (nepojazdná) - nebola podaná ani jedna ponuka v ktorej by bola ponúknutá minimálna stanovená cena 50,€.
informáciu o stiahnutí z predaja pojazdnej kosačky zn. Murray 12IC/38, ktorá bude na základe požiadavky DHZ presunutá do správy DHZ
Mošovce.
protest prokurátora okresnej prokuratúry v Martine JUDr. Miloša Gera, evidovaný pod značkou Pd 13/17/5506-5, ktorý bol doručený obci dňa 20.
4. 2017 a zaevidovaný pod č.j. 204/2017 voči VZN Obce Mošovce č. 1/2001 o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva obce
Mošovce, ktoré je v rozpore s ustanovením § 6 ods. 1, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a predpisov.
informáciu starostu obce o tom, že občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Mošovce so sídlom Starý rad 202/18, 038 21 Mošovce, IČO :
001774743711 má záujem o nájom:
- nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove č. súp. 202 (požiarna zbrojnica, sklad) postavenej na parc. C – KN č. 276, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 575 m2 a C-KN č. 272/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2, v kat. území Mošovce , ktoré sú zapísané na LV č. 679.
- Novovytvoreného pozemku parc. C-KN č. 272/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.398 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu
č. 44409125-16/2017 vyhotoveného Jarmilou Janákovou ,z časti pozemku parc. E – KN č. 257/1 trvalý trávny porast o výmere 1.281 m2 , časti
pozemku parc. E – KN č. 1406/401 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.921 m2 a časti pozemku parc. E – KN č. 1406/601 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 35 m2, zapísané na LV č. 1476.
Ide o subjekt, ktorý je organizačnou zložkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Bratislava ( ďalej len „DPO SR“ ) s právnou
subjektivitou v zmysle zák. č.83/1990 Zb. o združovaní občanova plní povinností ktoré mu vyplývajú zo Stanov DPO SR.
Predkladateľ za dôvod osobitného zreteľa považuje zabezpečenie ochrany majetku a zdravia v rámci obce a preto navrhuje, aby obecné
zastupiteľstvo podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 3/5 väčšinou všetkých poslancov
schválilo prenechanie nehnuteľností do nájmu subjektu Dobrovoľný hasičský zbor Mošovce so sídlom Starý rad 202/18, 038 21 Mošovce, IČO :
001774743711.
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informácie zástupcov spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, s.r.o. o zámere odkúpiť od obce pozemok v priestore priemyselného parku navrhnutého
v zmysle ÚPD obce Mošovce (parc. E-KN č. 624/1, 624/2, 624/3, ktoré sú zapísané na LV č. 1476) a vybudovať na ňom oblastné stredisko služieb
spoločnosti s obaľovačkou asfaltových zmesí. Súčasťou zámeru je aj dopravné napojenie tejto lokality z cesty I/65, vybudovanie inžinierskych sietí v
tejto lokalite a priliehajúcom okolí, po trase pripojenia na body napojenia.
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investičný zámer spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, s.r.o. v priestore priemyselného parku navrhnutého v zmysle ÚPD obce Mošovce na parc. EKN č. 624/1, 624/2, 624/3, ktoré sú zapísané na LV č. 1476 v k.ú. Mošovce a vybudovanie oblastného strediska služieb spoločnosti s obaľovačkou
asfaltových zmesí na uvedených pozemkoch. Súčasťou zámeru je aj dopravné napojenie tejto lokality z cesty I/65, vybudovanie inžinierskych sietí v
tejto lokalite a priliehajúcom okolí, po trase pripojenia na body napojenia.
informáciu o tom, že SWIETELSKY Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225 má záujem o kúpu
pozemku nachádzajúceho sa v kat. území Mošovce, ktorý je vo vlastníctve obce Mošovce a je zapísaný na LV č. 1476 ako:
- parc. E-KN č. 624/1, orná pôda o výmere 1.706 m2,
- parc. E-KN č. 624/2, orná pôda o výmere 3.484 m2,
- parc. E-KN č. 624/3, trvalé trávne porasty o výmere 25.204 m2.
Ide o subjekt, ktorý je nadnárodnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti stavebníctva, vybuduje na vyššie uvedených parcelách oblastné stredisko
služieb spoločnosti s obaľovačkou asfaltových zmesí. Súčasťou zámeru je aj dopravné napojenie tejto lokality z cesty I/65, vybudovanie
inžinierskych sietí v tejto lokalite a priliehajúcom okolí, po trase pripojenia na body napojenia.
Predkladateľ za dôvod osobitného zreteľa považuje získanie investície vo výške cca. 4 milióny EURO v katastrálnom území obce, možnosti
ďalšieho rozvoja a rozšírenia priemyselného parku, ale aj ako poslednú šancu zachovania dopravného napojenia tejto lokality z cesty I/65 a preto
navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 3/5 väčšinou
všetkých poslancov schválilo predaj vyššie uvedených nehnuteľností spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Mokráň záhon 4,
821 04 Bratislava, IČO: 00896225, za cenu 4,27 €/m2.
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Interpeláciu poslankyne OZ Eleny Tarašovej ohľadom verejného obstarávania a verejnej obchodnej súťaže v obci.
Martin Kopecký – prezentácia Petície vo veci obaľovačky asfaltových zmesí v našej obci,
Martina Migašová – vyjadrenie k prijatým uzneseniam na zasadnutí OZ dňa 29.05.2017 – obaľovačka asfaltových zmesí, prezentácia negatívnych
vplyvov v Žabokrekoch, ktorá je umiestnená v blízkosti uvedenej obci,
Ivan Chorváth – Klub dôchodcov zariadenie v obci ako možnosť pre občasné stretnutia dôchodcov – prehodnotenie umiestnenia v budove
zdravotného strediska,
Pavel Rusnák – petícia k obaľovačke asfaltových zmesí v obci,
Michal Figuli – zástupca spoločnosti Swietelski-Slovakia spol. s r.o. – reakcia na prednesené príspevky,
Branislav Reťkovský – stanovisko k umiestneniu obaľovačky v obci.
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 22. júna 2017.
Správu z výsledku kontroly číslo 1/2017 - Kontrola odvodu dane z ubytovania v roku 2015, 2016 od prevádzkovateľov ubytovania v obci Mošovce.
Správu z výsledku kontroly číslo 3/2017 - Kontrola splnenia opatrení z vykonanej kontroly č. 9/2016 v Základnej umeleckej škole Mošovce a
kontrola dodržiavania Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. – o verejnom obstarávaní podľa uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Mošovce zo dňa
09.03.2017.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2016.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 - zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na lyžiarsky kurz na rok 2017 vo výške 2 700,- €,
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3/2017 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci oddielu 0111 Výkonné a zákonodarné orgány vo výške
2.500,- €,
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 - navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na dopravné pre žiakov na obdobie január - jún 2017
vo výške 2.958,- €.
informáciu, že prijatie uznesenia č. J/1/9/V/2017 – ruší bolo zmätočné a následne aj pozastavenie jeho výkonu starostom zo dňa 19.5. 2017. Tým
naďalej platia uznesenia OZ zo dňa 15. decembra 2016 číslo H/3 /2016 - vyhlasuje a E/46/2016 – schvaľuje.
písomné upozornenie JUDr. Mgr. Pavla Pachníka zo dňa 12.5. 2017 na potrebu zrušenia VZN Obce Mošovce č. 2/2009 o núdzovom zásobovaní
pitnou vodou v období krízovej situácie, ktoré bolo zaslané spoločne s protestmi prokurátora voči obdobným VZN z Chvojnice a z Kežmarku.
písomné upozornenie JUDr. Mgr. Pavla Pachníka zo dňa 12.5. 2017 na potrebu zrušenia VZN Obce Mošovce č. 4/2013 o prevádzke ihrísk na území
obce Mošovce, zaslané spoločne s protestmi prokurátora voči obdobným VZN z Komárna, Dlhej nad Oravou, Hriňovej a Fričoviec.
informáciu o žiadosti Milana Lvončíka a manž. Danky rod. Kerhátovej, bytom Mošovce, Na Drienok 462/6 o odpredaj pozemku parcela KN-C
627/6 o výmere 3 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Mošovce, zapísané v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu
Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedené na liste vlastníctva č. 679.
odpovede na interpelácie poslankyne OZ pani Tarašovej zo dňa 6.6. 2017 vznesenú voči starostovi obce na V. zasadnutí OZ a zo dňa 7.6. 2017
vznesenú voči starostovi obce na VI. zasadnutí OZ.
informáciu o čiastočnom uzatvorení cesty I/65 v termíne od 5.6. 2017 do 30.9. 2017 v súvislosti s rekonštrukciou tejto cesty, kde sa
cementobetónová vozovka nahradí živičnou konštrukciou.
- doručenú petíciu občanov obce vo veci nesúhlasu s umiestnením obaľovačky asfaltových zmesí a liateho asfaltu v katastrálnom území Mošovce,
- stanovisko Advokátskej kancelárie JUDr. Vladimír Zajac, s.r.o. k predmetnej petícii, v ktorom sa konštatuje, že bol porušený §4 a/ ods. 3 zákona č.
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
- návrh starostu obce na zvolanie verejného zhromaždenia občanov obce za účelom vysvetlenia investičného zámeru firmy Swietelsky, spol. s r.o. v
obci, ktoré sa bude konať v termíne 29.6. 2017 o 18.hod., v sále hasičskej zbrojnice.
dňa 19.06.2017 bola obci doručená petícia skupiny obyvateľov obce Mošovce proti výstavbe oblastného strediska služieb spoločnosti Swietelsky –
Slovakia spol. s r.o.. Osobou určenou pre styk s orgánom verejnej správy je Martin Kopecký, trvalé bydlisko J. Kollára 485/50A, Mošovce. Na
základe tohto podnetu starosta obce a poslanci OZ zvolali dňa 29. 6. 2017 verejné prerokovanie problematiky investičného zámeru spoločnosti, na
ktorom zástancovia a odporcovia výstavby prezentovali svoje názory, avšak k zhode nedošlo.
stanovisko advokátskej kancelárie JUDr. Vladimíra Zajaca, s.r.o. zo dňa 10. 7. 2017 k otázkam týkajúcim sa uskutočnenia miestneho referenda v
obci.
Informáciu Ing. Jána Žirku o – záujme zverejňovať materiály pred rokovaním OZ
-- vybudovanie chodníka smerom na Turčianske Teplice
zahrnúť do rozpočtu na rok 2018.
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 14. septembra 2017
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správu z výsledku kontroly číslo 4/2017 - Kontrola dodržiavania Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. – o verejnom obstarávaní v obchodnej spoločnosti
ŠRZ Drienok s.r.o. Mošovce v roku 2016.
Správu z výsledku kontroly číslo 5/2017 - Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Mošovce v roku 2016 a predpoklad na rok 2017
organizačný poriadok 23. Mošovského jarmoku, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov jarmoku s pripomienkou opraviť cenník účastníckych
poplatkov podľa uznesenia OZ E/16/2016
že 1. výzva na predkladanie súťažných ponúk na stavebné úpravy domu smútku bola zrušená a bola vypísaná nová 2. výzva do ktorej sa zapojil len
jeden uchádzač ŠRZ Drienok, s.r.o. ktorý splnil podmienky a s ktorým obec uzatvorila zmluvu na realizáciu zákazky.
vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj vozidla Praga V3S valník bez evidenčných čísel, spoločnosti YETI, s.r.o. za cenu 4.350,- € a
vyhodnotenie výzvy na predkladanie ponúk na dodávku a výmenu okien a dverí na budove zdravotného strediska, ktorej víťazom sa stala firma
Roman Pinďák – RP STAV, s hodnotou zákazky 15.963,50 €.
informáciu o proteste prokurátora Okresnej prokuratúry Martin č. Pd 93/17/5506-2 zo dňa 25.07.2017, ktorý bol doručený obci dňa 01.08.2017 pod
č. j. 401/2017 proti Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Mošovce č. 4/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Mošovce.
informáciu o žiadosti Milana Lvončíka a manž. Danky rod. Kerhátovej, bytom Mošovce, Na Drienok 462/6 o odpredaj pozemku parcela KN-C
627/6 o výmere 3 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Mošovce, zapísané v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu
Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedené na liste vlastníctva č. 679.
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Mošovce č. 1/2009 o opatrovateľskej službe.
úpravu rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 5/2017 zo dňa 21.07.2017
úpravu rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 6/2017 zo dňa 31.07.2017
pracovný návrh interného predpisu – Zásady vybavovania sťažnosti.
pracovný návrh štatútu klubu dôchodcov v Mošovciach.

pracovný návrh Prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska s umelou trávou.
a/ informáciu o úprave hrobu padlých v II. svetovej vojne na obecnom cintoríne a o potrebe vyhotovenia pamätnej tabule na tomto hrobe,
b/ informáciu, že po ROEP stará časť cintorína je majetkovo neusporiadaná a v budúcnosti bude potrebné tento stav riešiť a v rozpočte obce vyčleniť
financie na majetkové usporiadanie,
c/ informáciu o tom, že obec dostane od Slovenského futbalového zväzu dotáciu na rekonštrukciu sociálneho zázemia futbalového ihriska vo výške
18.000,- € a o potrebe doriešenia čo a v akom rozsahu sa bude rekonštruovať a o potrebe spolufinancovania rekonštrukcie zo strany obce, nakoľko
na rok 2017 na tento účel neboli v rozpočte obce vyčlenené prostriedky.
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a/ informáciu starostu obce, že nebola splnená požiadavka starostu obce voči dozornej rade ŠRZ Drienok, s.r.o,. aby boli v termíne do 5. 9. 2017
predložené správy, ktoré chcel starosta obce nad rámec programu prejednať na zasadnutí OZ dňa 14. 9. 2017:
1/ Ako bolo zmluvne zabezpečené organizovanie akcií motozraz, Deti zeme, Open Air, t.j. za akých podmienok bol poskytnutý areál na
organizovanie týchto akcií,
2/ Ako boli zabezpečené povolenia od dotknutých úradov a subjektov (užívali sa aj plochy mimo areálu),
3/ Aký bol finančný výnos z týchto jednotlivých akcií,
4/ Akými zmluvami bola riešená dodávka tovaru na pokrytie potrieb akcií.
b/ starosta obce informoval o otvorenom liste lyžiarskeho oddielu Mladosť Banská Bystrica, žiadosť o zvýšenie kvality služieb a hygienických
podmienok v ŠRZ Drienok, s.r.o.,
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c/ starosta obce informoval o doručení mailu od spoločnosti TESCO a.s. o pozitívnom prístupe zamestnancov ŠRZ Drienok, s.r.o., a spokojnosti
počas akcie Tesco zamestnanecký deň konanej v priestoroch kúpaliska.
a/ že poslankyňa OZ p. Tarašová informovala o čerpaní rozpočtu obce, škôl, školských zariadení za I. polrok 2017,
b/ že poslankyňa OZ p. Petrovičová informovala o Mošovskom duatlone konanom 10.9.2017,
c/ diskusný príspevok Ing. Basaraba k problémom obce,
d/ diskusný príspevok Mgr. Migašovej k problematike obce.
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 9. novembra 2017.
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016/2017 v Základnej škole J. Kollára Mošovce,
ZUŠ Mošovce a Materskej škole Mošovce, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mošovce.
pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roku 2017/2018 v Základnej škole J. Kollára Mošovce, ZUŠ Mošovce a Materskej škole
Mošovce, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mošovce.
Správu z výsledku kontroly číslo 6/2017 - Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v ZŠ Jána Kollára Mošovce.
Správu nezávislej audítorky Ing. Márie Kasmanovej z auditu účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
k 31.12. 2016 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Mošovce.
Správu nezávislej audítorky Ing. Márie Kasmanovej z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných
právnych predpisov, konsolidovaná výročná správa vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12. 2016 pre štatutárny orgán a obecné
zastupiteľstvo obce Mošovce.
konsolidovanú výročnú správu obce Mošovce za rok 2016 vypracovanú v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
zmien a doplnkov.
a/ úpravu rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 8/2017 zo dňa 13.09.2017,
b/ úpravu rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením starostu obce č. 9/2017 zo dňa 29.09.2017,
c/ úpravu rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 10/2017 zo dňa 16.10.2017.

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

a/ informáciu riešenia problematiky rekonštrukcie šatní TJ FO ŠK Drienok,
b/ informáciu o konanom podujatí dňa 20.10. 2017, na ktorom bol vyhodnotení 23. ročník jarmoku po organizačnej a finančnej stránke,
c/ informáciu o konanom podujatí, kde dňa 26.10. 2017 boli pozvaní jubilanti pri príležitosti Mesiaca úcty k starším na posedenie s kultúrnym
programom,
d/ informáciu o konanom podujatí Oslava Slovanstva a odkazu Jána Kollára o všeslovanskej vzájomnosti, ktoré sa konalo dňa 29.10. 2017 a ktorého
poluorganizátorom bola aj obec Mošovce,
e/ informáciu o konanom podujatí pri príležitosti pamiatky zosnulých dňa 1.11. 2017, ktoré obec v dome smútku organizovala spoločne s
cirkevnými zbormi pôsobiacimi v obci,
f/ informáciu o prípravách na Festival klobás v Mošovciach dňa 18.11. 2017, v areáli hasičskej zbrojnice,
g/ informácie o prebiehajúcich prácach na opravách a na novom oplotení multifunkčného ihriska a areálu základnej školy,
h/ informácie o prebiehajúcich prácach na opravách cesty za areálom ŠRZ Drienok a cesty na Prostrednicu, poškodených kalamitnou ťažbou dreva,
ch/ informáciu, že výmena okien o dverí na budove zdravotného strediska je dokončená a dielo je od dodávateľa p. Pinďáka prebraté,
i/ informáciu, že rekonštrukcia priestorov domu smútku prebieha, ale pre práce naviac a pre zlé klimatické podmienky sa odovzdanie diela oddialilo,
j/ informáciu o konaní na riešenie dopravnej situácie v obci spojených s rekonštrukciou cesty I/65 so zodpovednými orgánmi.
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kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 14. decembra 2017.
informácie týkajúce sa riešenia personálnych otázok, otázok spolupráce a finančných operácií za služby spojené s chodom Základnej umeleckej
školy Mošovce.
dokument pod názvom - projekt rekonštrukcie a dostavby sociálnych zariadení v areáli TJ ŠK Drienok Mošovce spracovaný Ing. Vladimírom
Jančím, 09/2017.
a/ úpravu rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 13/2017 zo dňa 14.11.2017,
b/ úpravu rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 14/2017 zo dňa 28.11.2017.
a/ návrh rozpočtu obce Mošovce na rok 2018, 2019, 2020,
b/ odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Mošovce na rok 2018 s výhľadom do roku 2020.
informáciu Ing. Petra Matulu, poslanca OZ Mošovce o zámere prevodu majetku formou zámennej zmluvy na časť pozemku parc. č. KN-C 617/7
(cca 237 m2) o celkovej výmere 267 m2, vedený ako trvalý trávnatý porast, zapísaný na liste vlastníctva č. 1476, katastri nehnuteľnosti Okresného
úradu Turčianske Teplice, nachádzajúci sa v katastrálnom území Mošovce, vo vlastníctve obce Mošovce za časť pozemku parc. č. KN-C 617/3 (cca
114 m2) o celkovej výmere 229 m2, vedený ako trvalý trávnatý porast, zapísaný na liste vlastníctva 1827, katastri nehnuteľnosti Okresného úradu
Turčianske Teplice, nachádzajúci sa v katastrálnom území Mošovce, vo vlastníctve Pavla Zachara, bytom Starý Rad 334/14, Mošovce a Jozefa
Geisbachera, bytom Blatnica 75, pričom rozdiel vo výmere vymieňajúcich pozemkov doplatia druhí účastníci zámeny.

informáciu Ing. Petra Matulu, poslanca OZ Mošovce o zámere investora, ktorého zastupuje Realitná kancelária Víťazoslav Vajda, kúpiť pozemok
parc. E-KN č. 454/36, ktorý je majetkom obce a výstavby skladových a administratívnych priestorov na tomto pozemku.
plat starostu, ktorý je v súlade s § 3 ods. 1 zákona 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 rok 2016, násobku podľa § 4 ods.
1 citovaného zákona, t. z. 1,98 násobok /podľa počtu obyvateľov v obci/ navýšený v súlade s § 4ods. 2 citovaného zákona o 23,13 %, s účinnosťou
od 01.11.2017 do 31.12.2017.
- informáciu starostu obce o dokončení rekonštrukcie sociálnych zariadení v Dome
smútku,
- informáciu starostu obce o dokončení oplotenia multifunkčného ihriska,
- informáciu starostu obce o rekonštrukcii plota pri OcÚ,
- informáciu starostu obce o problematike Združenia obcí Horného Turca,
- poďakovanie starostu obce poslancom a zamestnancom OcÚ, ktorí vypomáhali pri
organizovaní akcie Mikuláš a Obecná zabíjačka,
- na požiadanie zástupkyne starostu obce informáciu o vjazde a výjazde nákladných áut
v súvislosti s rekonštrukciou cesty 1/65 a o vyvolanom konaní.

uznesenie nebolo prijaté

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

rok

číslo
materiálu
číslo
zasadnuti
a

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

- konštatuje
17.3.2017 B

1

1 III

2017

Text uznesenia
že pani Jarmila Janáková dňa 17. marca 2017 zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva Mošovce a ujala sa poslaneckej
funkcie vo volebnom obvode č. 6 a funkcie člena komisie OZ č. 2, 7 a 8.

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie
Splnené

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia
Poslankyňa zložila sľub na prvom zasadnutí, ktorého sa zúčastnika v zmysle
17.3.2017 §25 a §26 zákona 369/1990 o obecnom zriadení

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

C

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

číslo
uznesenia

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
- zriaďuje

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

D

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

číslo
uznesenia

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
- volí

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

26.1.2017 E

rok

číslo
zasadnutia

číslo materiálu

číslo uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa
26.1.2017 E

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

1

1I

2017 - schvaľuje

2

4I

2017 - schvaľuje

Text uznesenia
Zmenu termínu pre splnenie uznesenia F/15/2016 do budúceho zasadnutia OZ
Návrh Zmluvy o výkone správy majetku obce Mošovce – Základná škola Jána Kollára.

údaje o splnení uznesenia

Plnenie
Splnené

Splnené

Dátum
splnenia
uznesenia
Spôsob plnenia
26.1.2017 Schválená zmena termínu plnenia uvedeného uznesenia
Schválená Zmluva o výkone správy.
k
09.03.2017 – vyjadrenie starostu: Zmluva o výkone správy bola Obecným
zastupiteľstvom v Mošovciach schválená dňa 26.01.2017 uznesením č.
E/2/4/I/2017/-schvaľuje. Zmluva zatiaľ nie je podpísaná z dôvodu, že je
potrebné zosúladiť hodnotu majetku vyčíslenú v Zmluve o výkone správy s
inventarizáciou majetku ZŠ, kde sú chybne zaevidované údaje o
nehnuteľnostiach, o čom sme už s pani riaditeľkou jednali. Po zosúladení
bude vytlačená a k zmluve priložená inventarizácia majetku v správe ZŠ,
ktorá je nedeliteľnou prílohou zmluvy. Takúto zmluvu následne obec dá
zapísať do katastra nehnuteľností.
26.1.2017

VZN obce Mošovce č. 1/2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v Mošovciach.

9.3.2017 E

1

2 II

Splnené

2017 - schvaľuje

9.3.2017 a
06.04.2017

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ( t. j. obchodná verejná súťaž) odpredať
hnuteľný majetok malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný), pojazdná kosačka zn. Murray 12I C/38 (nepojazdná)
9.3.2017 E

9.3.2017 E

9.3.2017 E

9.3.2017 E

9.3.2017 E

1

1

1

1

1

3 II

5 II

12 II

13 II

14 II

2017 - schvaľuje

2017 - schvaľuje
2017 - schvaľuje

Majetok schválený na odpredaj formou verejnej obchodnej súťaže
Splnené

2017 - schvaľuje

9.3.2017

v súlade s ust. §-ov 281 až 288 Obchodného zákonníka podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len "súťaž") smerujúcu k uzavretiu kúpnej
zmluvy, ktorej predmetom bude hnuteľný majetok vo vlastníctve obce Mošovce Vozidlo Praga V3S, malotraktor zn. Tomo Vinkovic (nepojazdný),
pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 (nepojazdná).
Minimálne ceny:
- nákladné vozidlo Praga V3S – 5.000,-- €,
- malotraktor zn. Tomo Vinkovič TV 420 – 500,-- €,
- pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 – 50,-- €,.

Schválené podmienky verejnej obchodnej súťaže. Podmienky Verejnej
obchodnej súťaže boli dňa 31.03.2017 vyvesené na úradnej tabuli obce,
internetovej stránke obce a tiež v regionálnej tlači – v Živote Turca zo dňa
14.03.2017 a 21.03.2017

Splnené
Prílohu VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Mošovce č. 2/2013 ktorým sa určila výška finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Mošovce na rok
2017
Splnené
presun finančných prostriedkov v kapitole 0320 – Ochrana pred požiarmi - vo výške 4 000,- € z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na nákup
vysokotlakového čerpadla
Splnené
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 1.120,-- €
- ABC MARTIN, o.z., v sume 40,-- €
- Združenie športových klubov a oddielov mesta Martin v sume 160,-- €
- Centrum voľného času Kamarát Martin v sume 160,-- €
- Centrum environmentálnej výchovy Turiec Martin – občianske združenie v sume 160,-- €

Splnené

2017 - schvaľuje

9.3.2017
Schválená príloha VZN 2/2015
9.3.2017
Zmena rozpočtu bola vykonaná a vytvorená v RIS SAM 3/2017
31.3.2017
Stav k 27.04.2017 Dotácie boli poskytnuté nasledovne:
TJ ŠK Drienok Mošovce 1.120,-- € dňa 06.04.2017;
Centrum voľného času Kamarát Martin 160,-- € dňa 07.04.2017;
Centrum environmentálnej výchovy Turiec Martin 160,-- € dňa 06.04.2017
Zmluvy boli zverejnená na internetovej stránke obce.
Stav k 22.06.2017 - dotácia poskytnutá
- ABC MARTIN, o.z., v sume 40,-- € dňa 13.04.2017
- Združenie športových klubov a oddielov mesta Martin v sume 160,-- € dňa
26.04.2017
v texte

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce žiadateľom nasledovne:
- TJ ŠK Drienok Mošovce na športové podujatia a turnaje – starí páni, dospelí, prípravka, predprípravka, konané od 01.01.2017 do 31.12.2017 vo
výške 1.200,-- €,
- TJ ŠK Drienok Mošovce na športové podujatie Memoriál Stana Géryka realizované v mesiaci júl 2017 vo výške 420,-- €,
- Dobrovoľnému hasičskému zboru Mošovce pre kolektív mladých hasičov na zakúpenie náradia na disciplínu požiarny útok CTIF vo výške 500,-€,
- Evanjelickému a.v. cirkevnému zboru v Mošovciach na obnovu náteru fasády ev. kostola vo výške 1.500,-- €.

9.3.2017 E

1

15 II

Stav k 27.04.2017 Dotácie boli poskytnuté nasledovne:
TJ
ŠK Drienok Mošovce 1200,00 € dňa 06.04.2017;
TJ ŠK Drienok Mošovce 420,00 € dňa 05.04.2017;
Dobrovoľnému hasičskému zboru Mošovce 500,00 € dňa 07.04.2017;
Zmluvy boli zverejnené na internetovej stránke obce
Stav k 22.06.2017 - Evanjelickému a.v. cirkevnému zboru v Mošovciach
na obnovu náteru fasády ev. kostola vo výške 1.500,-- € dňa 20.04.2017
Zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce
Splnené

2017 - schvaľuje

v texte

z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom
nebytových priestorov a pozemkov nachádzajúcich sa v kat. území Mošovce, ktoré sú vo vlastníctve obce, zapísané na LV č. 1476 a to:
nebytové priestory v budove č. súp. 541, areál futbalového ihriska ležiaci na parc. č. C – KN 614/5 ostatné plochy (ihrisko) o výmere 7.760 m2 s
priľahlými pozemkami parc. č. C – KN 614/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2, parc. č. C – KN 614/4 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 12 m2, parc. č. C – KN 617/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2.
(ďalej len „Predmet nájmu“) subjektu TJ ŠK Drienok Mošovce so sídlom Krčméryho 107, 038 21 Mošovce, IČO: 14221535 za nájomné vo výške
€ 12,00 / kalendárny rok na dobu neurčitú. Za dôvod osobitného zreteľa sa považuje, že ide o subjekt, ktorý sa dlhodobo zaoberá podporou futbalu a
športu v obci a má dlhoročné skúsenosti s činnosťou futbalového klubu.
17.3.2017 E

1

3 III

2017 - schvaľuje

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 09.03.2017. Po schválení bolo VZN vyhlásené vyvesením
dňa 07.04.2017 na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce, čím sa
stalo platným a účinnosť nadobúda dátumom určeným vo VZN dňa
01.07.2017
Dňa 06.04.2017 bolo VZN zaslané na Okresnú prokuratúru v Martine
listom zo dňa 06.04.2017 /denník 219/2017 /

Podľa § 9a) ods.9 písm. c) zákona o majetku obcí tento zámer bol schválený
3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ. (za 7 poslancov z 9). Zámer bol
zverejnený najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným
zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.

Splnené

17.3.2017

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

presun finančných prostriedkov z bežného rozpočtu obce z výdavkovej časti z hlavnej kategórie 600 – bežné výdavky do bežného rozpočtu MŠ vo
výške 1.960,- € určených na príspevok pre 5-ročné deti.

11.5.2017 E

1

4V

k 22.06.2017 - Úprava rozpočtu bude vykonaná v RIS SAM do 30.06.2016;
k 14.09.2017 - úprava rozpočtu v RIS SAM bola vykonaná

Splnené

2017 - schvaľuje

do
30.06.2017

navýšenie príjmov v položke 133006 – daň za ubytovanie v sume 6.000,-- €.

11.5.2017 E
11.5.2017 E

11.5.2017 E

-

4V
4V

2017 - schvaľuje
2017 - schvaľuje

-

4V

2017 - schvaľuje

2

navýšenie bežných výdavkov v oddiely 0111, v kategórii 640 Granty a transfery o sumu 330,-- €.
presun finančných prostriedkov v kapitálovom rozpočte vo výdavkovej časti vo výške
13. 000,- € v oddiele 0620 z položky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
- na revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov na budovy vo vlastníctve obce a na riešenie nedostatkov vyplývajúcich z týchto revíznych správ
vo výške 6.000,- €.
- na revízne správy stavu detských
ihrísk a na riešenie nedostatkov vyplývajúcich z týchto revíznych správ vo výške 1500,- €.
- na riešenie havarijných stavov v obci:
- prepadnutý mostík na ceste za areálom ŠRZ Drienok,
- zničená a nefunkčná dažďová vpusť na križovatke ulíc Krčméryho a Vidrmoch, pri Ev.a.v. kostole,
- prepadnutá a zapchatá kanalizácia na ulici Dolný Riadok vo výške 4.000,- €
- odstránenie havarijného stavu verejného osvetlenia od križovatky ulíc Krčméryho a Vidrmoch oproti autoservisu a presunutie svietidla verejného
osvetlenia v tejto križovatke zo súkromného pozemku na verejný pozemok pri vstupe do obce od Turčianskych Teplíc vo výške 3.500,- €,
- navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych zariadení, prípravky a chodby domu smútku v zmysle výsledku verejnej súťaže o výber
dodávateľa vo výške 3.100,- €.

k 22.06.2017 - Úprava rozpočtu bude vykonaná v RIS SAM do 30.06.2016;
k 14.09.2017 - úprava rozpočtu bola vykonaná
Splnené
-

do
30.06.2017
uznesenie nebolo prijaté nadpolovičnou väčšinou poslancov
uznesenie nebolo prijaté nadpolovičnou väčšinou poslancov

zobratie úveru v Prima banka a.s. na prefinancovanie úveru vo výške 52.302,- ktorý obec zobrala v minulom volebnom období na riešenie situácie v
ŠRZ Drienok, s.r.o. a na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska vo výške 67.698,- €, čo celkom predstavuje sumu vo výške 120.000,- €.

11.5.2017 E

-

4V

2017 - schvaľuje

Nakoľko nebolo odborné stanovisko kontrolórky obce, nehlasovalo sa o
tomto návrhu.
-

navýšenie bežných výdavkov v oddiely 0111, v kategórii 640 Granty a transfery o sumu 3.000,-- €.
11.5.2017 E

3

4V

Splnené

2017 - schvaľuje

do
30.06.2017

presun finančných prostriedkov v kapitálovom rozpočte vo výdavkovej časti vo výške 13 000,- € v oddiele 0620 z položky 717 002 Rekonštrukcia a
modernizácia stavieb na položku 723 001 Kapitálový transfer právnickej osobe založenej obcou.

11.5.2017 E

4

11.5.2017 E
11.5.2017 E

11.5.2017 E

1
-

4V

8V
V

1

10 V

Splnené

2017 - schvaľuje

2017 - schvaľuje
2017 - schvaľuje

návrhy na vyradenie majetku:
Obce Mošovce uvedený v Zápisnici o zistení neupotrebiteľnosti majetku zo dňa 11.01.2017, spracovanej vyraďovacou komisiou v zložení Bc.
Danuša Lúdiková – predseda, Bc. Ľubica Borcovanová, Janka Lichnerová, Mária Solárová – členovia, Základnej školy Jána Kollára Mošovce
uvedený v Návrhu na vyradenie majetku, vyhotoveného dňa 12.04.2017, predloženého vyraďovacou komisiou v zložení Tatiana Haľamová, Zuzana
Lukáčová, Ivana Dobranská.
zníženie minimálnej predajnej ceny za vozidlo Praga V3S valník bez evidenčných čísel z 5.000,- € na .............,- € a vyhlásenie II. kola obchodnej
verejnej súťaže smerujúcej k uzavretiu kúpnej zmluvy.
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce PaedDr. Magdaléne Klocháňovej na vydanie knižnej publikácie pre deti s pracovným názvom „Čo sa deje na
lúke“ vo výške 800,- €.

Splnené

OcÚ 11.5.2017;
ZŠ 01.07.2017

1

1 VI

2017 - schvaľuje

29.5.2017 E

1

2 VI

2017 - schvaľuje

22.6.2017 E

1

5 VII

2017 - schvaľuje

22.6.2017 E

1

6 VII

2017 - schvaľuje

18.8.2017

2

6 VII

Splnené
Presun finančných prostriedkov v kapitálovom rozpočte vo výdavkovej časti vo výške 13.000,-€ v oddiele 0620 z položky 717 002 Rekonštrukcia a
modernizácia stavieb na položku 723 001 Kapitálový transfer právnickej osobe založenej obcou.
Splnené potvrdené
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 2. polrok 2017.
Splnené
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Mošovce za rok 2016 bez výhrad.

Splnené

Splnené

2017 - schvaľuje
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočto-vých pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1.930,50 €, použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 1.930,50 €.

22.6.2017 E

3

6 VII

2017 - schvaľuje

k 22.06.2017 - finančné prostriedky zatiaľ neboli poskytnuté k 14.09.2017 finančné prostriedky boli uhradené v hotovosti dňa 18.08.2017 VPD č.
P1/367
Schválené rozhodnutie o spôsobe prevodu vlastníctva z dôvodov hodného
osobitného zreteľa nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Skutočný prebytok rozpočtu v sume 45.948,34 € 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 a disponibilných finančných prostriedkov
použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 45.948,34 €.

22.6.2017 E

k 22.06.2017 - majetok nebol zatiaľ vyradený z účtovníctva (ZŠ 3.975,77 €;
OcU 21.610,23 € + 173,02 € MŠ)
k 14.09.2017 - Majetok
OcÚ vyradený interným účtovným dokladom č. I23 zo dňa 11.05.2017;
majetok Základnej školy bol vyradený 01.07.2017
Nehlasovalo sa nakoľko bol prijatý pozmeňovací návrh

Zámer na predaj pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku nachádzajúceho sa v.kat. území Mošovce, ktorý je vo vlastníctve obce Mošovce a je zapísaný na LV č. 1476
Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom na stav registra C-KN, v minimálnej ploche určenej na predaj 20.000 m2 a za cenu 4,27
€/m2, subjektu spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225.
Za dôvod osobitného zreteľa sa považuje získanie investície vo výške cca. 4 milióny EURO v katastrálnom území obce, vybudovanie dopravného
napojenia na cestu I/65, ktoré bude slúžiť aj potrebám obce – verejný záujem, zabezpečenie inžinierských sietí a prístupových komunikácií k
priemyselnej zóne v lokalite obce.

29.5.2017 E

k 22.06.2017 - Uznesenie bolo prijaté, ale starosta obce ho pozastavil. Na
zasadnutí OZ dňa 29.05.2015 bolo uznesenie 3/5 väčšinou poslancov
potvrdené, teda schválené a je platné. Úprava rozpočtu bude vykonaná do
RISSAM do 30.06.2017
k 14.09.2017 - Úprava rozpočtu
bola vykonaná v RIS SAM v 6/2017

-

Splnené

2017 - schvaľuje

do
30.06.2017

k 22.06.2017 - Úprava rozpočtu bude vykonaná v RIS SAM do 30.06.2016
k 14.09.2017 - Úprava rozpočtu bola vykonaná v RIS SAM

Splnené

29.5.2017
potvrdenie porastaveného uznesenia č. E/4/4/V/2017 starostom obce 3/5
väčšinou všetkých poslancov. O plnení uznesenia bude uvedená informácia
29.5.2017 pri pôvodnom uznesení
Návrh Plánu kontrolnej činnosti HKO Mošovce na 2. polrok 2017 bol OZ
22.6.2017 schválený
Záverečný účet obce Mošovce OZ v Mošovciach prerokovalo v zmysle § 16
ods. 10 a 12 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a schválilo bez výhrad v zmysle § 4 ods. 3 písm b) zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení.
22.6.2017
k 14.09.2017 -Schválený prebytok hospodárenia za rok 2016 a prevod
finančných prostriedkov bol v účtovníctve analyticky preúčtovaný na
rezervný fond (celková výška k 01.07.2017 78 840,08 €). Zapojenie
rezervného fondu bude do príjmovej časti rozpočtu až pri skutočnom
čerpaní výdavkov v zmysle rozpočtu.
1.7.2017
k 14.09.2017 -Schválený prebytok hospodárenia za rok 2016 a prevod
finančných prostriedkov bol v účtovníctve analyticky preúčtovaný na
rezervný fond (celková výška k 01.07.2017 78 840,08 €). Zapojenie
rezervného fondu bude do príjmovej časti rozpočtu až pri skutočnom
čerpaní výdavkov v zmysle rozpočtu.
1.7.2017

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Použitie skutočného prebytku hospodárenia vo výške 47.878,84 € na tvorbu rezervného fondu.

22.6.2017 E

4

6 VII

k 14.09.2017 -Schválený prebytok hospodárenia za rok 2016 a prevod
finančných prostriedkov bol v účtovníctve analyticky preúčtovaný na
rezervný fond (celková výška k 01.07.2017 78 840,08 €). Zapojenie
rezervného fondu bude do príjmovej časti rozpočtu až pri skutočnom
čerpaní výdavkov v zmysle rozpočtu.
Splnené

2017 - schvaľuje

1.7.2017

Úpravu rozpočtu na rekonštrukciu Domu smútku nasledovne:
Presun finančných prostriedkov vo výške 3000,-€ z kapitálových výdavkov z oddielu 09111 z rozpočtovej položky 716 – projekt na nadstavbu a
zateplenie MŠ na kapitálové výdavky na kapitálové výdavky v oddiely 0840 rozpočtová položka 717 002 – rekonštrukcia DS.
22.6.2017 E

1

7 VII

2017 - schvaľuje

22.6.2017 E

2

7 VII

2017 - schvaľuje

22.6.2017 E

1

9 VII

Úprava rozpočtu bola vykonaná v RIS SAM v 6/2017

Splnené
Navýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v kapitálových výdavkoch v oddiely 0840 rozpočtová položka 717 002 – rekonštrukcia DS vo výške 1000,Splnené
€
zníženie minimálnej predajnej ceny za vozidlo Praga V3S valník bez evidenčných čísel z 5.000,- € na 4.300,- € a vyhlásenie II. kola obchodnej
verejnej súťaže smerujúcej k uzavretiu kúpnej zmluvy.

30.6.2017

Splnené

25.8.2017

2017 - schvaľuje

Úprava rozpočtu bola vykonaná v RIS SAM v 6/2017
30.6.2017
k 14.09.2017 - vyhlásené II. Kolo VOS, zverejnené na úradnej tabuli obce,
internetovej stránke obce dňa 28.06.2017 a v regionálnej tlači Život Turca č.
26,27 zo dňa 04.07.2017 a 11.07.2017. Dňa 25.08.2017 bola uzatvorená
kúpno-predajná zmluva z víťazným uchádzačom, uhradená cena predmetu
zmluvy vo výške 4 350 € bola uhradená dňa 28.08.2017 bezhotovostným
prevodom.

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Mošovce č. 5/2014 o miestnych daniach

22.6.2017 E

1

10 VII

návrh Dodatku č. 1 VZN bol pred schválením zverejnený na úradnej tabuli a
internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred rokovaním a schválené dňa
22.06.2017. Dňa 29.06.2017 bolo VZN zaslané na Okresnú prokuratúru v
Martine listom zo dňa 29.06.2017 (denník 219/2017 )
Splnené

2017 - schvaľuje

29.6.2017

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 pozemok parcela KN-C 627/6 o výmere 3 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Mošovce, zapísané v katastri
nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedené na liste vlastníctva č. 679.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec Mošovce dlhodobo pozemok nevyužíva, nemá k nemu priamy prístup, bezprostredne
susedí s pozemkom žiadateľov, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom pozemku sa efektívne využije, keď k súčasným
radovým garážam sa pristaví ďalšia.
22.6.2017 E

1

13 VII

Schválený zámer na odpredaj pozemku (spôsob predaja) z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a jeho dôvody. Zámer na odpredaj bol zverejnený na
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce 25.07.2017 – 21.08.2017 t.j.
minimálne 15 dní pred schválením prevodu. Na OZ dňa 14.09.2017 bude
bodom programu schválenie prevodu uvedeného pozemku.

Splnené

2017 - schvaľuje

22.6.2017

24 hodinové sprístupnenie vstupného vestibulu obecného úradu, v ktorom sú umiestnené úradné nástenky dočasne cez bočný vchod pre telesne
postihnutých a to tak, že zámok z týchto dverí sa demontuje, dovtedy, kým sa nevybuduje vonkajšia úradná tabuľa.
13.7.2017 E

1

1 VIII

Starosta obce sa vyjadril, že uznesenie je splnené a vestibul je sprístupnený
verejnosti.
Splnené

2017 - schvaľuje

14.7.2017

dodatok č. 1/2017 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Mošovce.

14.9.2017 E

1

9 IX

návrh Dodatku č. 1 VZN bol pred schválením zverejnený na úradnej tabuli a
internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred rokovaním a schválený dňa
14.09.2017. Dňa 16.10.2017 bolo VZN zaslané na Okresnú prokuratúru v
Martine listom zo dňa 16.10.2017 (denník 219/2017 )
Splnené

2017 - schvaľuje

14.9.2017

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa predaj

Zámer odpredať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
schválený OZ dňa 22.06.2017 uznesením č. E/1/13/VII/2017; Zverejnený
bol na úradnej tabuli v stanovenej lehote a na OZ dňa 14.09.2017 bol
schválený prevod majetku v zmysle zákona o majetku obcí.

pozemku parcela KN-C 627/6 o výmere 3 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Mošovce, zapísané v katastri
nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedeného na liste vlastníctva č. 679 vo výške kúpnej ceny 20 eur/m2.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec Mošovce dlhodobo pozemok nevyužíva, nemá k nemu priamy prístup, bezprostredne
susedí s pozemkom žiadateľov, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom pozemku sa efektívne využije, keď k súčasným
14.9.2017 E

14.9.2017 E

1

1

10 IX

12 IX

2017 - schvaľuje

radovým garážam sa pristaví ďalšia.
úpravu rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 7/2017

Splnené

Úprava rozpočtu bola vykonaná v RIS SAM v termíne do 30.10.2017 v
zmysle § 12 ods. 4 písm. b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. V Termíne do 30.10.2017 bola vykonaná
aj zmena Rozpočtového opatrenia č. 8 a 9, ktorá sa týka úpravy finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu a úprava rozpočtu starostom obce.
Splnené

2017 - schvaľuje

14.9.2017

do
30.10.2017

z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom

Zámer prenajať majetok bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce od 10.08.2017 do 14.09.2017. Názor HKO Mošovce je, že
postup a prijatie uznesenia nie je v súlade so zákonom o majetkom obcí,
nakoľko spôsob prenájmu majetku nebol schválený v zmysle §9 ods. 2
písm a) zákona 138/1991 o majetku obcí a Zásadami hospodárenia s
majetkom Obce Mošovce a dôvod hodný osobitného zreteľa nebol
zdôvodnený v zmysle §9a ods.9 písm c). Hlavná kontrolórka obce dňa
25.10.2017 písomne odporučila starostovi obce, aby zvážil opravu postupu
prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
K 14.12.2017 - uznesenie bolo zrušené uznesením J/1/2/X/2017 dňa
09.11.2017

- nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove č. súp. 202 (požiarna zbrojnica, sklad) postavenej na parc. C – KN č. 276, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 575 m2 a C-KN č. 272/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2, v kat. území Mošovce , ktoré sú zapísané na LV č. 679.
- Novovytvoreného pozemku parc. C-KN č. 272/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.398 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu
č. 44409125-16/2017 vyhotoveného Jarmilou Janákovou, z časti pozemku parc. E – KN č. 257/1 trvalý trávny porast o výmere 1.281 m2 , časti
pozemku parc. E – KN č. 1406/401 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.921 m2 a časti pozemku parc. E – KN č. 1406/601 zastavané plochy a

Postup a
uznesenie
nebolo prijaté
subjektu :
v súlade so
občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Mošovce so sídlom Starý rad 202/18, 038 21 Mošovce, IČO: 001774743711 za nájomné vo výške zákonom o
majetku obcí
12,00 €/ kalendárny rok, na dobu neurčitú.
spôsob prenájmu formou osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre
občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Mošovce so sídlom Starý rad 202/18, 038 21 Mošovce, IČO: 001774743711
- nebytové priestory nachádzajúce sa v budove č. súp. 202 (požiarna zbrojnica, sklad) postavenej na parc. C – KN č. 276, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 575 m2 a C-KN č. 272/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2, v kat. území Mošovce , ktoré sú zapísané na LV č. 679.
- Novovytvorený pozemok parc. C-KN č. 272/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.398 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č.
44409125-16/2017 vyhotoveného Jarmilou Janákovou, z časti pozemku parc. E – KN č. 257/1 trvalý trávny porast o výmere 1.281 m2 , časti
pozemku parc. E – KN č. 1406/401 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.921 m2 a časti pozemku parc. E – KN č. 1406/601 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 35 m2, zapísané na LV č. 1476
Splnené
Za dôvod osobitného zreteľa považuje zabezpečenie ochrany majetku a zdravia v rámci obce.
nádvoria o výmere 35 m2, zapísané na LV č. 1476, (ďalej len „Predmet nájmu“)

14.9.2017 E

9.11.2017 E

1

1

13 IX

2X

2017 - schvaľuje

2017 - schvaľuje

9.11.2017
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o spôsobe prenájmu majetku dňa
09.11.2017 v zmysle zákona o majetku obcí.

9.11.2017

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom

Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájomu majetk dňa 09.11.2017 v
zmysle §9a zákona o majetku obcí. Zámer prenajať majetok bol zverejnený
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce od 10.08.2017 do 14.09.2017.

- nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove č. súp. 202 (požiarna zbrojnica, sklad) postavenej na parc. C – KN č. 276, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 575 m2 a C-KN č. 272/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2, v kat. území Mošovce , ktoré sú zapísané na LV č. 679.
- Novovytvoreného pozemku parc. C-KN č. 272/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.398 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu
č. 44409125-16/2017 vyhotoveného Jarmilou Janákovou, z časti pozemku parc. E – KN č. 257/1 trvalý trávny porast o výmere 1.281 m2 , časti
pozemku parc. E – KN č. 1406/401 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.921 m2 a časti pozemku parc. E – KN č. 1406/601 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 35 m2, zapísané na LV č. 1476, (ďalej len „Predmet nájmu“) subjektu : občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor
Mošovce so sídlom Starý rad 202/18, 038 21 Mošovce, IČO: 001774743711 za nájomné vo výške 12,00 €/ kalendárny rok, na dobu neurčitú.
9.11.2017 E

9.11.2017 E

2

1

2X

10 X

2017 - schvaľuje

Za dôvod osobitného zreteľa považuje zabezpečenie ochrany majetku a zdravia v rámci obce.
úpravu rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 11/2017 zo dňa 09.11.2017.

Splnené

K 14.12.2017 - Úprava rozpočtu bude prevedená do systéímu RIS SAM v
termíne do 30.12.2017
K
24.01.2018 - Úprava rozpočtu bola vykonaná v RIS SAM 29.12.2017
Splnené

2017 - schvaľuje

9.11.2017

29.12.2017

úpravu rozpočtu obce na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 12/2017 zo dňa 09.11.2017.

9.11.2017 E

2

10 X

1
2
3

11 X
11 X
11 X

2017 - schvaľuje
2017 - schvaľuje
2017 - schvaľuje

9.11.2017 E

4

11 X

2017 - schvaľuje

14.12.2017 E

1

6 XI

Splnené

2017 - schvaľuje

9.11.2017 E
9.11.2017 E
9.11.2017 E

K 14.12.2017 - Úprava rozpočtu bude prevedená do systéímu RIS SAM v
termíne do 30.12.2017
K
24.01.2018 - Úprava rozpočtu bola vykonaná v RIS SAM 29.12.2017

zriadenie klubu dôchodcov ako záujmové zariadenie pre seniorov obce Mošovce podľa § 4 odst.3, písm. l, zákona č. 369/1990Z.b. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov ku dňu 01.12.2017.
štatút klubu dôchodcov s účinnosťou od 01.12.2017.
členský príspevok členov klubu dôchodcov pre rok 2018 vo výške 0,50€ na člena klubu ročne.
bezodplatné pridelenie priestorov pre klub dôchodcov vo vyčlenených priestoroch /bývalý byt praktického doktora/, v budove zdravotného strediska,
s následným uzavretím zmluvy.
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc od 01.01.2018.

Splnené
Splnené
Splnené
Splnené

Splnené

2017 - schvaľuje
rozpočet obce Mošovce na rok 2018 ako vyrovnaný s celkovými príjmami 1.233.800,- € a s celkovými výdavkami 1.233.800,- €.

14.12.2017 E

2

6 XI

Splnené

2017 - schvaľuje
splátky úveru v roku 2018 z rezervného fondu vo výške 8.000,- €.

14.12.2017 E

3

6 XI

Splnené

2017 - schvaľuje
prijatie Municipálneho úveru – Superlinka vo výške 35.000,- € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO 31575951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy.

14.12.2017 E

1

7 XI

Splnené

2017 - schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu majetku formou zámennej
zmluvy časť pozemku parc. č. KN-C 617/7 (cca 237 m2) o celkovej výmere 267 m2, vedený ako trvalý trávnatý porast, zapísaný na liste vlastníctva
č. 1476, katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, nachádzajúci sa katastrálnom území Mošovce, vo vlastníctve obce Mošovce za
časť pozemku parc. č. KN-C 617/3 (cca 114 m2) o celkovej výmere 229 m2, vedený ako trvalý trávnatý porast, zapísaný na liste vlastníctva 1827,
katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, nachádzajúci sa v katastrálnom území Mošovce, vo vlastníctve Pavla Zachara, bytom
Starý Rad 334/14, Mošovce a Jozefa Geisbachera, bytom Blatnica 75, pričom rozdiel vo výmere vymieňajúcich pozemkov doplatia druhí účastníci
zámeny.

29.12.2017
Schválené záujmové zariadenie v zmysle zákona o obecnom zriadení
9.11.2017
9.11.2017 Schválený Štatút klubu dôchodcov
9.11.2017 Schválený ročný členský príspevok členov Klubu dôchodcov
Schválené bezodplatné pridelenie priestorov pre Klub dôchodcov obce
9.11.2017 Mošovce
Schválené zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry v
zmysle § 4 ods. 5 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
14.12.2017 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozpočet schválený ako vyrovnaný v súlade s § 10 ods. 7 zákona 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
14.12.2017 niektorých zákonov
Výdavky finančných operácií na splátky úveru vo výške 8 000,00 € boli
14.12.2017 schválené z finančných prostriedkov rezervného fondu
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
14.12.2017
Schválený zámer na zámenu nehnuteľného majetku v zmysle zákona o
majetku obcí nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

Zámena pozemkov sa bude realizovať na základe skutočného zamerania, t. j. vyhotovenia geometrického plánu, ktorého zadávateľom bude Obec
Mošovce.

14.12.2017 E

14.12.2017 E

1

1

8 XI

9 XI

2017 - schvaľuje

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec Mošovce realizuje predmetný zámer zámeny pozemkov za účelom pripravovanej
investičnej aktivity, a to výstavby nového sociálneho zariadenia pre Telovýchovnú Jednotu ŠK Drienok Mošovce. Novostavba, resp. prístavba alebo
stavebné úpravy existujúceho sociálneho zázemia by sa realizovali na časti pozemku parc. č. KN-C 617/3 k. ú. Mošovce, ktorý je vo vlastníctve
Pavla Zachara a Jozefa Geisbachera. Ďalšou skutočnosťou je, že Pavol Zachar a Jozef Geisbacher pozemok parc. č. KN-C 617/7 k. ú. Mošovce vo
vlastníctve obce Mošovce dlhodobo využívajú na parkovanie a odstavné plochy pre svoju prevádzku autoservisu bez zákonného dôvodu. Touto
zámenou zmluvou nadobudnú Pavol Zachar a Jozef Geisbacher vlastníctvo k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, ktorú užívajú bez právneho dôvodu.
Zámena nehnuteľností nie je zákonom osobitne upravená, zo samotnej povahy predkladanej zámeny je zrejmé, že verejná obchodná súťaž ako
postup nakladania s majetkom obce je vylúčený, preto musí byť použitý osobitný zreteľ, nakoľko zámena sa má realizovať s konkrétnym subjektom
Splnené
a to Pavlom Zacharom a Jozefom Geisbacherom.
VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

Splnené

2017 - schvaľuje

14.12.2017
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 14.12.2017 3/5 väčšinou prítomných poslancov. Po
schválení bolo VZN vyhlásené vyvesením dňa 18.12.2017 na úradnej tabuli
obce a internetovej stránke obce, čím sa stalo platným a účinnosť nadobúda
dátumom 02.01.2018. Dňa 20.12.2017 bolo VZN zaslané na Okresnú
prokuratúru v Martine listom zo dňa 20.12.2017 /denník 219/2017 /
18.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mošovce č. 3/2017 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mošovce s účinnosťou od 01.01.2018.

14.12.2017 E

1

10 XI

2017 - schvaľuje

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 14.12.2017 3/5 väčšinou prítomných poslancov. Po
schválení bolo VZN vyhlásené vyvesením dňa 18.12.2017 na úradnej tabuli
obce a internetovej stránke obce, čím sa stalo platným a účinnosť nadobúda
dátumom 02.01.2018
Dňa 20.12.2017 bolo VZN zaslané na Okresnú prokuratúru v Martine
listom zo dňa 20.12.2017 /denník 219/2017 /
Splnené

18.12.2017

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Mošovce č. 1/2009 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnuté
sociálne služby.

14.12.2017 E

1

11 XI

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 14.12.2017 3/5 väčšinou prítomných poslancov. Po
schválení bolo VZN vyhlásené vyvesením dňa 18.12.2017 na úradnej tabuli
obce a internetovej stránke obce, čím sa stalo platným a účinnosť nadobúda
dátumom 02.01.2018
Dňa 20.12.2017 bolo VZN zaslané na Okresnú prokuratúru v Martine
listom zo dňa 20.12.2017 /denník 219/2017 /
Splnené

2017 - schvaľuje
Zásady postupu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Obce Mošovce.

14.12.2017 E

1

12 XI

Splnené

2017 - schvaľuje
VZN č. 4/2017 o hlasovaní obyvateľov obce a o organizovaní verejného zhromaždenia obyvateľov obce.

14.12.2017 E
14.12.2017 E

1
1

13 XI
14 XI

2017 - schvaľuje
2017 - schvaľuje

14.12.2017 E

1

16 XI

2017 - schvaľuje

14.12.2017 E

1

17 XI

2017 - schvaľuje

Splnené
nový návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Mošovciach.
Termíny zasadnutí OZ v roku 2018 nasledovne:
I. 24. januára,
II. 7. marca,
III. 18. apríla,
IV. 20. júna,
V. 12. septembra,
VI. 7. novembra,
VII. 12. decembra.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 1. polrok 2018.

1

18 XI

2017 - schvaľuje

14.12.2017

Splnené

14.12.2017

Splnené

Zvýšenie platu starostovi obce bolo schválené v súlade s §4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
14.12.2017 primátorov miest
Odmena schválená v zmysle § 11 ods. 4 písm. j zákona č. 369/1990 o
obecnom zriadení

Splnené

14.12.2017

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

podľa § 18c zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za rok 2017 Ing. Ľubici Moravcovej, hlavnej
14.12.2017 E

1

19 XI

2017 - schvaľuje

kontrolórke obce Mošovce vo výške 11,63 % z jej určeného mesačného platu za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.

Schválený vnútorný predpis Obce Mošovce o postupe vybavovania
14.12.2017 sťažností a petícií
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 14.12.2017 3/5 väčšinou prítomných poslancov. Po
schválení bolo VZN vyhlásené vyvesením dňa 18.12.2017 na úradnej tabuli
obce a internetovej stránke obce, čím sa stalo platným a účinnosť nadobúda
dátumom 02.01.2018
Dňa 20.12.2017 bolo VZN zaslané na Okresnú prokuratúru v Martine
listom zo dňa 20.12.2017 /denník 219/2017 /
18.12.2017
uznesenie nebolo prijaté
Schválené termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Mošovce na rok
2018

Splnené

zvýšenie platu starostovi 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 neskorších predpisov o 23,13 %, s účinnosťou od 01.11.2017 do 31.12.2017.
14.12.2017 E

18.12.2017

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

9.3.2017 F

1

2 II

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

údaje o splnení uznesenia

Zodpovedná
osoba

Plnenie

do 31.5. 2017, následná
kontrola ZUŠ; do 30.6.
2017, ŠRZ Drienok,
s.r.o.; do 30.9. 2017, ZŠ a
ŠJ; do 31.12. 2017,
obecný úrad.

Ing. Ľubica
Moravcová,
hlavná
kontrolórka obce

Splnené

v texte

zamestnanec
Obecného úradu

Splnené

Text uznesenia
Termín
Obecné zastupiteľstvo v rámci autoremedúry ruší uznesenie č. F/16/2016 – ukladá zo dňa 15.12.2016 a nahrádza ho novým znením: vykonať kontrolu
dodržiavania Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. – o verejnom obstarávaní v platnom znení v obecných zariadeniach a spoločnostiach za obdobie – od
nadobudnutia platnosti novelizácie zákona až do 31. 12. 2016.

2017 - ukladá
zamestnancovi Obecného úradu zverejniť po dobu minimálne 15 dní zámer predať svoj majetok a vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž smerujúcu
k uzatvoreniu kúpnych zmlúv.

9.3.2017 F

1

5 II

2017 - ukladá

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia
Stav k 22.06.2017 - Kontrola v ZUŠ Mošovce bola vykonaná a Správa z
kontroly č. 3/2017 bola predložená na rokovanie OZ dňa 22.06.2017
Stav k 14.09.2017 - Kontrola v ŠRZ Drienok s.r.o. bola vykonaná v
stanovenom termíne a Správa z vykonanej kontroly bude predložená na
rokovanie OZ dňa 14.09.2017
Stav k
09.11.2017 - Kontrola v ZŠ Jána Kollára Mošovce bola vykonaná v
ZUŠ stanovenom termíne a Správa z vykonanej kontroly bude predložená na
23.5.2017;
rokovanie OZ dňa 09.11.2017 Stav k 14.12.2017 - Kontrola v Obci
ŠRZ Drienok Mošovce nie je ešte ukončená. Predpoklad ukončenia je do 31.12.2017
-23.06.2017; Stav k 24.01.2018 - Kontrola v Obecnom úrade Mošovce bola vykonaná a
ZŠ Mošovce- ukončená dňa 21.12.2017. Správa o výsledku kontroly predložená OZ dňa
28.09.2017; 24.01.2018
OcÚ
Mošovce
21.12.2017
Na zasadnutí OZ dňa 09.03.2017 boli uznesením č. E/1/5/5/II/2017
schválené podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj hmotného
majetku. Podmienky Verejnej obchodnej súťaže boli dňa 31.03.2017
vyvesené na úradnej tabuli obce, internetovej stránke obce a tiež v
regionálnej tlači – v Živote Turca zo dňa 14.03.2017 a 21.03.2017
31.3.2017

hlavnej kontrolórke obce vyhodnocovať aj odporúčacie, schvaľovacie a žiadacie uznesenia

11.5.2017 F

1

2V

Stav k 22.06.2017 - hlavná kontrolórka obce bude vykonávať plnenie
uznesení v daných uzneseniach. Odporúča doplniť uvedené do rokovacieho
poriadku, nakoľko ukladacie uznesenie bude stále v plnení.
K 14.09.2017 - Kontrolórka obce zapracovala znenie uznesenia do Návrhu
zmeny rokovacieho poriadku a návrh zmeny zaslala starostovi obce
Mošovce.
K 24.01.2018 Návrh zmeny rokovacieho poriadku nebol schválený, preto naďalej bude
uznesenie v stave "v plnení" a kontrolórka obce bude vyhodnocovať
uznesenia v zmysle prijatého znenia.
Hlavná
kontrolórka

2017 - ukladá

V plnení

Prehodnotiť výšku poplatkov v opatrovateľskej službe a v školách a školských zariadeniach na území obce.

11.5.2017 F

1

4V

finančnej komisii
č.1 a kultúrnej
komisii č.3

do najbližšieho
zastupiteľstva

2017 - ukladá

k 22.06.2017 - Finančná komisia zasadala dňa 07.06.2017 prehodnotila
výšku poplatkov s tým, že navrhuje úpravu VZN k septembru 2017.
Kultúrna komisia na základe stanoviska komisie č. 1 bude k uvedenému
zasadať do konca júna 2017.
K 14.09.2017 - Na
zasadnutí OZ dňa 22.06.2017 hlavná kontrolórka obce informovala, že
Kultúrna komisia zasadala dňa 16.06.2017 a stotožňuje sa s návrhom
Komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských činností.
Splnené

22.6.2017

Vypracovať dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Mošovce č. 5/2014 o miestnych daniach.
11.5.2017 F

1

7V

6.6.2017 komisia č. 1

2017 - ukladá

Splnené

30.5.2017

vypracovať Dodatok č.1 Rokovacie poriadku OZ kontrolórke obce, predsedom komisií do termínu október 2017

22.6.2017 F

1

2 VII

október 2017

2017 - ukladá

nesplnené v
termíne;
HKO, predsedovia neschválený
komisií
návrh zmeny

K 14.09.2017 - HKO zapracovala návrh zmeny v §25 rokovacieho poriadku
a zaslala starostovi obce
K
14.12.2017 - HKO na zasadnutí Oz dňa 09.11.2017 informovala poslancov
obce, že boli zaslané pripomienky od poslankyne Tarašovej a Janákovej
starostovi obce, ktorý predtým spracovával Rokovací poriadok ako celok. k
24.01.2018 - predložená zmena Rokovacieho poriadku na OZ konaného dňa
14.12.2017 bod programu 14 nebola schválená
14.12.2017

prepracovať - Prevádzkový poriadok ihrísk na území obce Mošovce.

22.6.2017 F

1

12 VII

do zasadnutia OZ v
septembri 2017.

2017 - ukladá

Mgr. Katarína
Sadloňová,
predsedníčka
komisie č. 3.

Splnené

17.8.2017 a
23.08.2017

zverejniť zámer najmenej 15 dní pred schválením prevodu v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke.
22.6.2017 F

1

13 VII

2017 - ukladá

podľa textu

Ing.Bubelíniová

Splnené

Dodatok č. 1/2017 k VZN o miestnych daniach bol vypracovaný a
zverejnený na internetovej stránke obce dňa 30.05.2017

Komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu na svojom zasadnutí
dňa 17.08.2017 prerokovala návrh Prevádzkového poriadku viacúčelového
ihriska s umelou trávou, ktorý ďalej postúpila Komisii finančnej správy
majetku a podnikateľských činnosti na stanovenie poplatkov za používanie
ihriska. Finančná komisia na svojom zasadnutí 23.08.2017 navrhla doplniť
článok II. bod 2, v ktorom uviedla sadzby za používanie ihriska.
Prevádzkový poriadok bol odovzdaný starostovi obce.
Zámer odpredať pozemok bol zverejnený na úradnej tabuli obce a
internetovej stránke obce dňa 25.07.2017, čim bol dodržaný termín najmenej
15 dní zverejnenia pred schválením prevodu majetku.

25.7.2017

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

nájsť spôsob stavebno-technického riešenia a finančného vykrytia vybudovania vonkajšej úradnej tabule.

13.7.2017 F

1

1 VIII

predsedovia
komisií OZ č. 1 a
Splnené
5.9.2017 2

2017 - ukladá

14.9.2017 F

10

10 IX

2017 - ukladá

14.12.2017 F

1

8 XI

2017 - ukladá

Vyjadrenie Komisie č. 1 - Na zasadnutie finančnej komisie dňa 23.08.2017
bolo predložené Potvrdenie objednávky – kúpnej zmluvy č. 20179090 od
dodávateľa TERAsport-Muller, s.r.o., so sídlom Žirovnická 3124/1, Praha
10, zo dňa 07.08.2017, na 2 vonkajšie vitríny so sklenenými dvierkami,
zámkom a stojanom v celkovej sume 734,94 €. Ekonómka obce na zasadnutí
komisie uviedla, že nie je potrebné riešiť finančné krytie vonkajšej vitríny,
nakoľko v rozpočte na položke 633006 sú rozpočtované finančné
prostriedky, z ktorých bude faktúra za vitríny uhradená.
Vyjadrenie Komisie č. 2 - detto ako Komisia č. 1.

vypracovať kúpnu zmluvu v prospech Milana Lvončíka a manž. Danky, bytom Na Drienok 462/6, Mošovce.
Termín: do 30 dní po schválení na OZ
zverejniť zámer na zámenu pozemkov najmenej 15 dní pred schválením prevodu v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke.

13.10.2017

Splnené

Splnené

23.8.2017
Zmluva bola podpísaná a zverejnená dňa 25.09.2017. /úhrada kúpnej ceny
25.9.2017 bola dňa 25.09.2017 bankový výpis č. 9/
Stav k 24.01.2018 - Geometrický plán ešte nie je vypracovaný. Po
vypracovaní geometrického plánu bude zámer na zámenu pozemkov
zverejnený, tak aby mohol byť prevod schválený obecným zastupiteľstvom.
K 07.03.2018 - Dňa 19.02.2018 bol na internetovej stránke obce zverejnený
zámer na zámenu pozemkov spolu s geometrickým plánom. Schválenie
zámeny bude bodom rokovania na obecnom zastupiteľstve dňa 07.03.2018.

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

9.3.2017 G

1

7 II

rok

číslo zasadnutia

číslo materiálu

číslo uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

údaje o splnení uznesenia

Text uznesenia
Termín
Starostovi obce pokračovať v rokovaniach so spoločnosťou SWIETELSKY vo veci získania investície do obce - výstavba prevádzkovej jednotky na
výrobu asfaltových zmesí v priestore priemyselného parku na pozemku pri PD.

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Splnené

2017 - odporúča

Dátum
splnenia
uznesenia

14.9.2017

starostovi Obce Mošovce vstúpiť do jednania so spoločnosť Rewall s.r.o. so sídlom Trieda SNP 59/B, Košice a spoločnosťou SMS s.r.o. Martin.

9.3.2017 G

1

8 II

Spôsob plnenia - vyjadrenia priamo starostom obce
k 27.04.2017 - Prebehlo už niekoľko jednaní a napísal som podporný list na
min. dopravy vo veci možnosti rekonštrukcie a zachovania 1. križovatky od
Martina.
K
22.06.2017 - stav trvá
K 14.09.2017 - poločnosť Swietelsky odstúpila od zámeru pre nesúhlas SSC
s výstavbou križovatky na základe písomného podnetu petičného výboru.

k 27.04.2017 - Prebehli jednania vo veci postupu výstavby a doriešenia
zmluvných vzťahov s p. Segľom. Bol upozornený na nesplnenie ústneho
prísľubu a nesplnenie zdôvodnil.
K
22.06.2017 - stav trvá
K 14.09.2017 - stav trvá
K
09.11.2017 - stav trvá
K 14.12.2017 stav trvá
k 24.01.2018 - stav trvá. SMS
vypovedala nájonú zmluvu na pozemok, čo bolo akceptované.

2017 - odporúča

v plnení
starostovi obce pokračovať v krokoch ktoré budú smerovať ku získaniu prostriedkov na realizáciu projektu zberného dvora.
k 27.04.2017 - Získanie prostriedkov zo starej výzvy je už nereálne a je
dohoda s EPIC, že pripravia novú žiadosť na výzvu ktorá by bala byť v
krátkej dobe vyhlásená.
K 22.06.2017 - výzva stále nebola vyhlásená a stav trvá.
K
14.09.2017 - stav trvá, výzva má byť vyhlásená na jeseň.
K 09.11.2017 - na spracovaní nových podkladov na zapojenie sa do výzvy
koná firma EPIC. Musí sa zrealizovať aj nové výberové konanie na
predmet, nakoľko predchádzajúce ÚVO zrušil.
K
14.12.2017 - stav trvá
k 24.01.2018 stav trvá

9.3.2017 G

1

10 II

v plnení

2017 - odporúča
starostovi obce predĺžiť lehotu zaplatenia neuhradenej dane z ubytovania ŠRZ Drienok, s.r.o. za rok 2016 vo výške 5.796,- € do 31.5.2017.

9.3.2017 G

1

15 II

splnené v
odporúčanom
termíne od
OZ

2017 - odporúča

k 27.04.2017 - Nová žiadosť o odklad platby zo strany ŠRZ Drienok, s.r.o.
nebola k 12.4.2017 predložená a k tomuto termínu nebolo ani predložené
tlačivo dane z ubytovania za 1. štvrťrok 2017, t.j. v omeškaní s platbou sú
už aj za tento rok...
K 22.06.2017 Nová žiadosť o odklad nebola doručená, ale platba bola v termíne
zrealizovaná
31.5.2017

starostovi obce zvolať spoločné stretnutie majiteľov súkromných chát v areáli ŠRZ Drienok, s.r.o., pána starostu, poslancov OZ, dozornej rady a
vedenia spoločnosti ŠRZ Drienok, s.r.o. z dôvodov ochrany majetku obce v areáli ŠRZ Drienok a prerokovania systému vstupu do areálu.

9.3.2017 G

2

15 II

k 27.04.2017 - Spoločné stretnutie starosta nebude organizovať z dôvodu,
že areál bol zverený do správy samostatnému právnemu subjektu a
zodpovednou osobou v tejto veci je konateľ spoločnosti. K 22.06.2017 - Na
problematiku som odpovedal v odpovedi na interpeláciu.
berie na
vedomie

2017 - odporúča
starostovi obce dať vypracovať cenové kalkulácie na výmenu okien, rekonštrukciu kúrenia, opravu podláh a zateplenie budovy zdravotného
strediska do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

17.3.2017 G

1

2 III

k 27.04.2017 - Cenové kalkulácie budú predložené na zasadnutí OZ. K
22.06.2017 - Cenové kalkulácie boli predložené na rokovaní OZ, avšak v
projekte ktorý spracováva p. Hanusrichterová bude cena podrobne
rozšpecifikovaná. Projekt bude hotový v polovici júla.
K 14.09.2017 - projekt je vypracovaný vrátane cenových kalkulácií.

2017 - odporúča

Splnené

14.9.2017

Splnené

28.3.2017 k 27.04.2017 - Zmluva bola podpísaná a bola zverejnená dňa 28.3.2017.

starostovi obce podpísať zmluvu o nájme nebytových priestorov a pozemkov, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia – v znení pozmeňujúceho návrhu
č.1

17.3.2017 G

1

3 III

2017 - odporúča

do 30 dní

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

starostovi obce prehodnotiť Rokovací poriadok OZ do termínu: október 2017

22.6.2017 G

1

2 VII

Nesplnené v
termíne;
Zmena
Rokovacieho
poriadku
nebola
schválená

2017 - odporúča

k 14.09.2017 - uznesenie nie je zročné a pre nedostatok času som sa
problematike nevenoval
K
09.11.2017 - problematike som sa pre nedostatok času nevenoval.
K 14.12.2017 - návrh nového rokovacieho poriadku bude predložený na
zasadnutí OZ návrh rokovacieho poriadku bol predložený na zasadnutí OZ
dňa 14.12.2017.
k 24.1. 2018 - návrh rokovacieho
poriadku bol predložený na zasadnutí OZ dňa 14.12.2017. Návrh nebol
schválený s tým že rokovací poriadok do skončenia volebného obdobia sa
nebude meniť. Navrhujem zrušiť uznesenie.
14.12.2017

Starostovi obce zrušiť VO zadané postupom podľa par. 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov /spôsob výzva na predkladanie súťažných ponúk/ na zákazku „stavebné úpravy Domu smútku Mošovce“ z dôvodu, že ani jedna z
predložených cenových ponúk nezodpovedala predpokladanej hodnote zákazky 6 000,00 EUR s DPH a najnižšia predložená cenová ponuka
prevyšovala sumu určenú na predmetnú zákazku o cca 50% .

22.6.2017 G

1

7 VII

k 14.09.2017 -VO bolo zrušené. Dôvod: ani jednaz predložených ponúk
nezodpovedala predpokladanej hodnote zákazky.

Splnené

2017 - odporúča

26.6.2017

Starostovi obce vyhlásiť nové VO zadané postupom podľa par. 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s termínom realizácie zákazky do 15.11.2017 s maximálnou hodnotou zákazky 10 000,00 EUR s DPH.

22.6.2017 G

2

7 VII

k 14.09.2017 -nové verejné obstarávanie bolo vyhlásené, do ktorého sa
prihlásil len jeden záujemca a jeho ponuka bola prijatá. Zmluva o dielo bola
podpísaná dňa 25.08.2017 a zverejnená na web stránke obce.

Splnené

2017 - odporúča

29.8.2017

starostovi obce zabezpečiť oplotenie multifunkčného ihriska na území obce Mošovce.

22.6.2017 G

1

12 VII

k 14.09.2017 -oprava oplotenia multifunkčného ihriska sa realizuje.
Opravujú sa aj mantinely a uchytenie sietí. Nové siete sa zakúpené.
K 09.11.2017 - v súčasnosti sa svojpomocne rieši generálna oprava
oplotenia, ktorá bola dočasne prerušená z dôvodu iných neodkladných
jesenných prác.
K
14.12.2017 - oplotenie bolo zrealizované a je potrebné ešte dorobiť plochy
medzi novým múrikom a mantinelmi, ktoré bolo kvoli zlému počasiu
pozastavené.
k
24.01.2018 - oplotenie bolo k 14.12.2017 zrealizované
Splnené

2017 - odporúča

k 31.12.2017

starostovi obce aktualizovať Zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach obce Mošovce v zmysle Zákona č. 94/2017 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a dopracovať prílohy k tomuto predpisu - určené k
vybavovaniu petícii.

13.7.2017 G

1

2 VIII

do najbližšieho
plánovaného
zasadnutia OZ

2017 - odporúča

k 14.09.2017 -návrh smernice je pripravený a bol zaslaný poslancom na
pripomienkovanie, avšak je potrebné ešte dopracovať a doriešiť niektoré
náležitosti.
K 09.11.2017 problematike som sa pre nedostatok času a pre riešenie iných neodkladných
záležitostí nevenoval.
K 14.12.2017 materiál bude predložený na zasadnutí OZ.
k 24.01.2018 uznesenie je splnené Doplnenie HKO: Zásady postupu vybavovania
sťažností a petícií v podmienkach Obce Mošovce boli schválené uznesením
č. E/1/12/XI/2017 dňa 14.12.2017
Splnené

14.12.2017

starostovi obce v zmysle § 11a/ ods. 9 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v jeho platnom znení pripraviť návrh VZN, ktorým sa na území
obce Mošovce stanovia podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

13.7.2017 G

1

3 VIII

2017 - odporúča

k 14.09.2017 - nesplnené - žiadam preložiť termín do 31. 12. 2017
K 09.11.2017 - problematike som sa pre nedostatok času a pre riešenie
iných neodkladných záležitostí nevenoval.
K 14.12.2017 materiál bude predložený na zasadnutí OZ
k 24.01.2018 uznesenie je splnené Doplnenie HKO: VZN č. 4/2017 o hlasovaní
obyvateľov obce a o organizovaní verejného zhromaždenia obyvateľov obce
bolo schválené uznesením č. E/1/13/XI/2017 dňa 14.12.2017
do 5. 9. 2017

Splnené

14.12.2017

starostovi obce vypracovať zmluvu o pridelení priestorov.

9.11.2017 G

1

11 X

K 14.12.2017 - zmluva je pripravená na podpis zo strany zástupcu klubu
dôchodcov
k 24.01.2018 uznesenie je splnené Doplnenie HKO: Zmluva o výpožičke bola podpísaná
dňa 29.11.2017 a zverejnená na internetovej stránke obce dňa 14.12.2017
do budúceho
obecného
zastupiteľstva.

2017 - odporúča

Splnené

Starostovi obce zabezpečiť vypracovanie geologického posudku na parcely č. 617/3 a 617/9 KÚ obce Mošovce.

14.12.2017 G

1

4 XI

2017 - odporúča

k 24.01.2018 - uznesenie nie je splnené a o problematike sa bude jednať na
zasadnutí OZ

v plnení
zvolať pracovné stretnutie poslancov, občanov obce so zástupcami investora k predmetnému zámeru na výstavbu skladových a administratívnych
priestorov na pozemku parcela E-KN č. 454/36.

14.12.2017 G

1

15 XI

2017 - odporúča

15.12.2017

k 24.01.2018 - uznesenie nie je splnené

v plnení

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

H

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

číslo
uznesenia

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
- vyhlasuje

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

11.5.2017 J

1

9V

2017 - ruší

11.5.2017 J

1

11 V

2017 - ruší

22.6.2017 J

1

11 VII

2017 - ruší

22.6.2017 J

1

12 VII

2017 - ruší

14.9.2017 J

1

5 IX

2017 - ruší

14.9.2017 J
9.11.2017 J

1
1

9 IX
2X

2017 - ruší
2017 - ruší

9.11.2017 J

1

3X

2017 - ruší

Text uznesenia
Uznesenia OZ zo dňa 15. decembra 2016 číslo H/3 /2016 - vyhlasuje a E/46/2016 – schvaľuje.
platnosť VZN Obce Mošovce č. 1/2001 o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva obce Mošovce, ktoré bolo schválené na 16.
zasadnutí Obecného zastupiteľstva uznesením E/89/2001 dňa 2. 3. 2001.
platnosť VZN Obce Mošovce č. 2/2009 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie, ktoré bolo schválené uznesením OZ č.
E/40/2009 dňa 14. 12. 2009.
platnosť VZN Obce Mošovce č. 4/2013 o prevádzke ihrísk na území obce Mošovce, ktoré bolo schválené uznesením OZ č. E/24/2013 dňa 11. 12.
2013.
uznesenie Obecného zastupiteľstva Mošovce č. E/1/1/VI/2017 zo dňa 29.5. 2017 z dôvodu, že spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. obci
listom zo dňa 28. 8. 2017, ktorý bol obci doručený dňa 5. 9. 2017 oznámila ukončenie investičného zámeru na vybudovanie strediska služieb,
ktorého sa uznesenie týka.
vo všeobecnom záväznom nariadení obce Mošovce č. 4/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Mošovce časti § 2, § 3 ods. 1 a § 8.
uznesenie OZ č. E/1/13/IX/2017 zo dňa 14. septembra 2017.
uznesenie č. E/19/2016 zo dňa 21.04.2016, ktorým obecné zastupiteľstvo v Mošovciach schválilo vypísanie verejnej obchodnej súťaže na
prevádzkovanie domu smútku.

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia
uznesenie nebolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
- starosta ho pozastavil

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

K

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

číslo
uznesenia

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
- súhlasí

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

M

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

číslo uznesenia

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
- ustanovuje

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

9.3.2017 N

1

3 II

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

2017 - určuje

22.6.2017 N

1

13 VII

2017 - určuje

14.12.2017 N

1

8 XI

2017 - určuje

Text uznesenia
za prebytočný hnuteľný majetok malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný), pojazdná kosačka zn. Murray 12I C/38 (nepojazdná)

za prebytočný majetok pozemok parcela KN-C 627/6 o výmere 3 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Mošovce,
zapísané v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedené na liste vlastníctva č. 679.
za prebytočný majetok pozemok parcela KN-C 617/7 o výmere 267 m2 vedený ako trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve obce Mošovce, zapísaný v
katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedené na liste vlastníctva č. 679.

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie
Splnené

Dátum
splnenia
uznesenia
9.3.2017

Spôsob plnenia
Majetok bol vyhlásený za neupotrebiteľný a je možné ho odpredať.

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

O

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

číslo uznesenia

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
- splnomocňuje

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

hlavného kontrolóra obce vykonať kontrolu odvodu dane z ubytovania v roku 2015, 2016 od prevádzkovateľov ubytovania v obci Mošovce.

26.1.2017 P

1

2I

2017 - žiada

Spôsob plnenia
Stav k 09.03.2017 - HKO si vyžiadala potrebnú dokumentáciu od starostu
obce dňa 01.02.2017 s termínom predloženia do dňa 07.02.2017. Starosta
obce kontrolórke obce listom zaslal vyjadrenie k vyžiadaniu dokladov, že
stanovený termín považuje za neprimeraný, nakoľko pracovníčka obce,ktorá
je zodpovedná za požadované veci, spracováva uzávierku obce a po jej
spracovaní pre dlhodobé zdravotné problémy musí zostať na PN. Zároveň
uviedol, že požadované materiály budú predložené v krátkom čase po
ukončení PN ekonómky obce.
Stav k 27.04.2017 - HKO obce boli predložené materiály ku kontrole dňa
12.04.2017. Kontrola bude vykonaná po vykonaní kontroly verejného
obstarávania, ktorá bola HKO obce uložená na OZ dňa 09.03.2017
Stav k 14.09.2017 - Kontrola bola vykonaná a ukončená dňa 16.06.2017.
Správa pre OZ bola predložená na OZ dňa 22.06.2017

Moravcová
Ľubica

Splnené

16.6.2017

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
- neschvaľuje

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

S

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

Obecné
zastupiteľstvo
dňa

číslo uznesenia

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

Text uznesenia
- odročuje

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie

Dátum
splnenia
uznesenia

Spôsob plnenia

Prehľad uznesení a ich plnenie v roku 2016

1

6V

rok

číslo
zasadnutia

číslo
materiálu

číslo
uznesenia

Obecné
zastupiteľstvo
dňa
11.5.2017 T

Druh
uznesenia

údaje zo zastupiteľstva

- menuje

Text uznesenia
za člena komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských činností Mgr. Marianu Ballovú, bytom Mošovce, Mládeže 356/39A.

údaje o splnení uznesenia

Termín

Zodpovedná
osoba

Plnenie
Splnené

Dátum
splnenia
uznesenia
Spôsob plnenia
11.5.2017 Menovaný nový člen komisie č. 1 na miesto p. Geryka

