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Ján č. 803

Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15. júna 2011 na Obecnom úrade
v Moravskom Sv. Jáne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2011
5. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu Obce Moravský Sv. Ján za r.2010
6. Schválenie Záverečného účtu Obce Moravský Sv.Ján za rok 2010
7. Správa HK o sťažnostiach za rok 2010
8. Schválenie platu starostu obce
9. Rôzne žiadosti a podnety občanov :
- I. Vypovedanie mandátnej zmluvy na vykonávanie odborného dohľadu pri
prevádzkovaní cintorína na území obce M.S.J, s pohrebníctvom Vladimír
Ecker, Malacky
- II. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku, ktorý má v užívaní a na ktorého
časti stojí rodinný dom - p. Miroslav Šefčík, Mor.Sv.Ján č. 136
- III. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku parc.č. 890/4 – Matúš Mračna,
Mor.Sv.Ján č. 203
- IV. Žiadosť o predĺženie zmluvy o prenájme bytu v dome súp.č.803 – Ivan
Gubiš a manž. Anna
- V. Žiadosť o stanovisko k žiadosti o stavebné povolenie v lokalite Dúbrava
Ing. Ferdinand Vrablec, Malacky
- VI. Prejednanie petícií proti realizácii tlakovej kanalizácie, ktoré podali p.
Milan Vávra, Mor.Sv.Ján 296 a p. Jozef Mitošinka,Mor.Sv.Ján 215
10. Diskusia
11. Návrh uznesení
12. Záver

1./ Otvorenie – určenie zapisovateľa, overovateľov - starosta obce p. Anton Emrich privítal
prítomných poslancov OZ, kontrolórku obce Mgr. Balejčíkovú a prítomných občanov. Následne
skonštatoval, že účasť poslancov na zasadnutí je 100% - teda zasadnutie je schopné prijať
uznesenia. Za zapisovateľa určil p. Elenu Stupavskú a za overovateľov určil Ing. Ivana Luptáka a p.
Jozefa Zajica. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia a dal za predložený program
hlasovať. Program bol jednohlasne schválený.
2./ Voľba návrhovej komisie – starosta obce predložil na schválenie návrhovú komisiu v zložení:
predseda návrhovej komisie – Ing. Norbert Galčík a člen návrhovej komisie Mgr. Jana Leskovská.
Návrh bol jednohlasne schválený.
3./ Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.3.2011 a z mimoriadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 11.5.2011: uznesenie č. :
10/2011 – rozpočet na rok 2011 – súhlasné, formálne nedostatky boli odstránené
11/2011 – VZN č. 3/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce – súhlasné,VZN bolo
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12/2011 – plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2011 – súhlasné, zverejnené na úradnej tabuli
13/2011 – odpustenie dane za služobných psov stredisku chovu služ. psov – súhlasné
14/2011 – odpredaj pozemku parc.č. 686 – zmluva bola spísaná a zverejnená v zmysle zákona a
pozemok bol vyplatený do obecnej pokladnice
15/2011 – pridelenie obecnej kroniky Mgr. Janke Leskovskej – súhlasné, kroniku si prevzala a
pokračuje v záznamoch
16/2011 – poskytnutie spoločenskej sály na cvičenie – súhlasné - v sále prebieha cvičenie jogy,
erobiku a zumby
17/2011 – poskytnutie fin. príspevku Slovenskému zväzu epileptikov – suma vo výške 50.- eur
bola poukázaná dňa 11.4.2011 na účet zväzu
18/2011 – úhrada čl.príspevku pre Mikroregión Šaštínsko – súhlasné – príspevok vo výške 332.- eur
bol poukázaný na účet dňa 11.4.2011
19/2011 – sťažnosť Ing. Marty Škrabákovej – nesúhlasné, lebo OZ nie je príslušné na prejednanie
sťažnosti vecne ani časovo
20/2011 – fin. príspevok pre ZŠ Sekule – súhlasné, príspevok bol vyplatený z pokladne OcÚ dňa
4.4.2011 vo výške 150.- eur
21/2011 – prenájom škol.ihriska pre OHZ a DHZ– súhlasné,pripravuje sa spôsob a forma prenájmu
22/2011 – stavebný zámer na výstavbu novostavby RD pre- Adrián Berta,Mor.Sv.Ján – súhlasné
23/2011 – zmena účelu užívania stavby pre Dagmar Tomkovú – nesúhlasné stanovisko
24/2011 – prenájom nebytových priestorov na ObZS po zrušenej prevádzke očnej optiky za účelom
rozšírenia prevádzky – súhlasné stanovisko
25/2011 – prenájom nebyt.priestr.na ObZS pre MUDr. Chynoranského za účelom zriadenia detskej
ambulancie po ukončení prevádzky detskej lekárky MUDr. Černákovej – súhlasné, bola
spísaná nájomná zmluva
26/2011 – informácia stavebnej komisie a KOVP – vzaté na vedomie, problémy sú riešené
priebežne
27/2011 – odmena starostovi obce vo výške 800.- eur – súhlasné a odmena bola vyplatené v
riadnom výplatnom termíne
28/2011 – prijatie pôžičky pre Obec Mor.Sv.Ján – súhlasné a spracováva sa žiadosť o platbu na
projekt – Rekonštrukcia námestia SNP
29/2011 - zmena účelu užívania stavby pre Dagmar Tomkovú – súhlasné – vznikli nové okolnosti,
stavebný úrad vykoná 24.6.2011 ústne pojednávanie na mieste za prítomnosti príslušných
orgánov štátnej správy.
4./ Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2011 - v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorých predpisov, so
zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť HK v 2. polroku 2011 zameraná na výkon
činností : kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách
v predchádzajúcom období, kontrola plnenia uznesení OZ, kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr
a objednávok v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., kontrola účtovných dokladov, pokladničných
operácií a ďalšia kontrolná činnosť s ktorými boli poslanci oboznámení na pracovnej porade.
Celkový počet kontrol je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych
zistení pri výkone kontroly. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 vypracovala a predniesla HK
obce Mgr. Iveta Balejčíková.
Starosta obce dal o návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 hlasovať. Hlasovanie
prebehlo nasledovne:
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Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2011 bol jednohlasne schválený.
5./ Stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu Obce Moravský Sv. Ján za rok 2010 – stanovisko
vypracovala a predniesla HK obce Mgr. Balejčíková. Skonštatovala, že návrh záverečného účtu
obce za rok 2010 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Riadna účtovná závierka k 31.12.2010 bola v
súlade s § 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy overená audítorom.
Poslanci OZ stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu Obec Moravský Sv.Ján za rok 2010 vzali
na vedomie.
6./ Schválenie Záverečného účtu Obce Moravský Sv. Ján za rok 2010 - poslanci OZ obdržali
spracovaný záverečný účet obce za rok 2010 päť dní pred konaním zastupiteľstva a s jeho
obsahom sa oboznámili. Poslanec OZ Mgr. Peter Švec mal k vypracovanému záverečnému účtu za
rok 2010 určité pripomienky a výhrady, ale na základe konštatovania HK obce Mgr. Balejčíkovej,
tieto pripomienky je treba konzultovať s audítorkou obce, príp. účtovníčkou obce. Vo svojom
stanovisku k záverečnému účtu nemala žiadne výhrady a preto dal starosta obce za schválenie
predloženého záverečného účtu hlasovať. Hlasovanie bolo nasledovné:
Za: 7 poslancov, proti: Mgr. Peter Švec, zdržal sa hlasovania: Ing. Ondrej Kmoško
Poslanci OZ schválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2010 bez výhrad.
Zároveň schválili použitie prebytku vo výške 3018,02 eur zisteného podľa ustanovenia § 10, odst.
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 na - tvorba rezervného fondu vo
výške 3018,02 eur.
7./ Správa HK o kontrole evidencie a vybavovania sťažností a petícií v podmienkach obce
Moravský Sv.Ján za rok 2010 - správu predniesla HKO Mgr. Balejčíková. Skonštatovala, že
kontrolou stavu vybavovania sťažností neboli zistené zásadné pochybenia pri vybavovaní sťažností,
o čom svedčí aj skutočnosť, že za celé obdobie bola podaná len jedna sťažnosť. V súvislosti v
vykonanou kontrolou bolo počas výkonu kontroly zistené, že nebola splnená povinnosť novelizovať
staré VZN o sťažnostiach, preto treba vypracovať nové VZN o postupe vybavovania sťažností,
ktoré bude predložené na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ vzali správu o kontrole evidencie a vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach obce
za rok 2010 na vedomie a ukladjú predložiť na najbližšie zasadnutie OZ novelizované VZN o
sťažnostiach.
8./ Schválenie platu starostu obce – návrh vypracoval a predniesol predseda finančnej komisie pri
OZ Mor.Sv.Ján Ing. Norbert Galčík – v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest musí byť v zmysle § 3 uvedeného zákona
starostovi schválený plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 ods.
1 citovaného zákona. Pre obec Moravský Sv.Ján je násobok 1,98. Podľa § 4 ods. 2 plat nemôže byť
nižší, ako je takto vypočítaná čiastka a obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až
o 70 %. Plat starostovi obce musí byť schválený do 30.6.2011. Z uvedeného vyplýva, že priemerná
mesačná mzda je 769 €. Koeficient činí 1,98. Poslanci OZ navrhli starostovi obce zvýšiť plat
o 35%, teda návrh platu je vo výške 2057 €. Z uvedeného je zrejmé, že plat starostu obce ostáva
zhruba na tej istej úrovni ako doteraz.
Poslanec OZ Mgr. Peter Švec mal k návrhu výhrady a navrhoval schváliť len základ, nakoľko
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prostriedkov. Nakoľko iné návrhy neboli, starosta obce požiadal o hlasovanie a to najskôr o návrhu,
ktorý vypracoval a predložil Ing. Norbert Galčík, teda o výške platu 2057 €. Hlasovanie bolo
nasledovné:
Za: 8 poslancov
proti: Mgr. Peter Švec , zdržal sa hlasovania : 0
Plat starostu obce s účinnosťou od 1.6.2011 bol schválený v predloženom návrhu vo výške 2.057,.€.
9./ Rôzne žiadosti a podnety občanov
I. Vypovedanie Mandátnej zmluvy na vykonávanie odborného dohľadu pri prevádzkovaní cintorína
na území obce Moravský Sv.Ján s Pohrebníctvom Vladimír Ecker. Uvedené pohrebníctvo
vykonáva v našej obci smútočné obrady, robí výkopové práce hrobov a vykonáva ostatné služby
spojené s uložením telesných pozostatkov. Obec vedie evidenciu hrobových miest, vypracováva
nájomné zmluvy na hrobové miesta a stará sa úpravu chodníkov a zelene na cintoríne. Zmluvu,
ktorá bola spísaná s pohrebnou službou je možné ukončiť výpovednou lehotou a táto výpovedná
lehota je 2 mesiace od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, ako bola podaná. Z toho vyplýva, že ak
obec dá výpoveď zo zmluvy do konca júna, od júla začne plynúť výpovedná lehota a skončí
31. augusta. Do tej doby si obec môže nájsť nového mandatára a spísať s ním zmluvu o vykonávaní
pohrebných služieb v našej obci. Starosta obce dal hlasovať o návrhu výpovede zmluvy
s pohrebnou službou p.Vladimíra Eckera z Malaciek. Hlasovanie bolo nasledovné:
za: 9 poslancov, proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
II. Miroslav Šefčík, Moravský Sv.Ján č. 136 - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, ktorý má
v užívaní a na ktorého časti stojí jeho rodinný dom. Jedná sa o parc.č. 963/2, ktorá je súčasťou
dvora a na ktorej časti stojí aj jeho rodinný dom a pozemok je v jeho užívaní viac rokov. Nakoľko
sa vyskytli nové skutočnosti, starosta obce navrhol v zmysle rokovacieho poriadku OZ čl. 10, odst.
17 – vrátiť žiadosť na prepracovanie žiadateľovi a do budúcna sa dohodnúť na podmienkach, ako
riešiť majetko-právne nevysporiadané pozemky, ktoré sú v užívaní občanov. Treba určiť jednotné
pravidlo a podmienky, ktoré budú platiť pre všetkých občanov rovnako.
III. Matúš Mračna, Moravský Sv. Ján č. 203 – žiadosť o odpredaj obecného pozemku parc.č. 890/4
o výmere 48 m 2 za účelom zriadenia predajne potravín. Jedná sa o pozemok, ktorý je pri bývalom
dome služieb. Pozemok nie je vhodný k takémuto zámeru a starosta obce odpredaj pozemku
nedoporučil. O odpredaji pozemku dal hlasovať poslancov OZ:
Za: 0, proti 9 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0
Odpredaj pozemku parc.č. 890/4 pre Matúša Mračnu, bytom Moravský Sv.Ján č. 203 poslanci OZ
neschválili.
IV. Ivan Gubiš a manželka Anna, Moravský Sv.Ján č. 803 – žiadosť o predĺženie zmluvy
o prenájme 2-izbového bytu v KD. Platnosť doterajšej zmluvy končí 30.6.2011. Starosta obce
navrhol zmluvu predĺžiť o 1 rok, t.j. do 30.6.2012 a byt mať v zálohe ako rezervu. Donútiť uvedenú
rodinu, aby si svoju bytovú otázku vyriešili sami. O predloženom návrhu dal hlasovať poslancov:
Za: 9 poslancov, proti : 0
zdržal sa hlasovania: 0
Poslanci OZ schválili predĺženie zmluvy o prenájme bytu v KD súp.č. 803 o jeden rok, t.j. do
30.6.2012.
V.Žiadosť o stanovisko k žiadosti o stavebné povolenie v lokalite Dúbrava pre Ing. Ferdinanda
Vrableca, bytom Malacky,L. Zúbka č. 2. Jedná sa o stanovisko k výstavbe prevádzkovej budovy
štrkovne o rozmeroch 16x6m na pozemku parc.č. 8477 a 8476/4. Uvedenú lokalitu navštívili aj
členovia stavebnej komisie Ing. Ivan Lupták, a Ing. Richard Čižmár a skonštatovali, že riešenie
inžinierskych sietí bude nasledovné – elektrická energia bude riešená agregátom, kúriť bude
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lokalita Dúbrava je zahrnuté a určené územným plánom rozvoja obce Moravský Sv.Ján ako
územie pre individuálnu rekreáciu a vybudovanie rybníka a prevádzky zabezpečujúcich stavieb
bude slúžiť k tomuto účelu. Starosta obce doporučil vydať a schváliť kladné stanovisko k uvedenej
žiadosti a požiadal poslancov o hlasovaní návrhu:
Za: 9 poslancov,
proti: 0
zdržal sa hlasovania : 0
VI. Prejednanie petícií proti realizácii tlakovej kanalizácie, ktoré podali p. Milan Vávra, Moravský
Sv.Ján č. 296 a p. Jozef Mitošinka, Moravský Sv.Ján č. 215. Starosta obce informoval občanov s
aktuálnym stavom projektu - výstavba splaškovej tlakovej kanalizácie. Skonštatoval, že väčšina
občanov, ktorí sa podpísali na petíciu, v roku 2007 dali písomný súhlas na stavbu tlakovej
kanalizácie s označením miesta, kde budú mať umiestnenú šachtu na čerpadlo. Obec nemôže meniť
projekt ani druh kanalizácie, pretože zmluva s Ministerstvom ŽP je podpísaná a v tom prípade by
úsek, ktorý by bol realizovaný ako spádová kanalizácia, bol hradený z rozpočtu obce, pretože
výdavky na spádovú by boli neoprávneným výdavkom. Bolo vykonané výberové konanie na
dodávateľa stavby, ale toto je momentálne zastavené, pretože firma SKANSKA, a.s. podala
námietku, lebo sa nedostala do užšieho výberu. Do 31.12.2012 musí byť stavba skolaudovaná a
musí byť vystavená posledná žiadosť o platbu. Ide o investíciu vo výške zhruba 7 mil. Eur.
10. D i s k u s i a
Starosta obce otvoril diskusiu a ako prvý sa prihlásil bývalý starosta obce Ing. Vladimír Škrabák,
ktorého zaujímalo, či bude mať obec dostatok financií na pokrytie platu terajšieho starostu obce. Na
diskusný príspevok reagoval starosta obce Anton Emrich a vysvetlil všetkým prítomným občanom,
že návrh platu predkladal predseda finančnej komisie Ing. Norbert Galčík, ktorý návrh konzultoval
s poslancami OZ. Starosta obce sa k predloženému návrhu nevyjadroval a ani nezasahoval a nebol
ani jeho predkladateľom. Plat, ktorý mu bol schválený zobral ako výzvu od poslancov a sľúbil, že
bude robiť všetko preto, aby si schválenú výšku platu zaslúžil.
V diskusii pokračoval z prítomných občanov pán Peter Štvrtecký, ktorého zaujímala informácia
o plánovanej IBV v záhrade DSS a na „Cigani,“ ďalej kedy sa bude robiť kanalizácia a či po jej
realizácii bude upravená aj miestna komunikácia na Zámockej ulici.
Starosta obce ho oboznámil so situáciou IBV a nakoľko pozemky, na ktorých sa uvažuje s IBV sú
vo vlastníctve TTSK, nechcel sa veľa o tejto problematike rozširovať. Zdôraznil však, že všetko je
v štádiu jednaní s TTSK, sú vypracované určité štúdie a nové pozemky na IBV sa rysujú aj na
Pláňavskej ulici. V prípade, že sa podarí pozemky odkúpiť a majetko-právne vysporiadať, bude mať
obec dostatok stavebných pozemkov.
Do diskusie sa ďalej prihlásil poslanec OZ Mgr. Peter Švec, ktorý mal 3 postrehy pre starostu
obce : na ulici smerom od rodinného domu Ign. Luptáka až po stanicu vlhnú rodinné domy. Má
taký dojem, že kanál, ktorý tečie za domami a ústí do jazierka, je zanesený a bolo by ho treba
vyčistiť. Ďalej sa chcel informovať, ako sa upravila cesta, príp. chodníky na novej IBV pri štadióne
TJ, konkrétne pri rodinnom dome p. Pokornej a zaujímalo ho, či je už v prevádzke matokárová
dráha aj s bufetom p. Dagmar Tomkovej v priestoroch bývalej konzervárne.
Starosta obce odpovedal aj na tieto podnety a informoval prítomných občanov, čo sa týka
zaneseného kanála, niektorí občania si už na svojom pozemku kanál vyčistili. Treba v tejto
iniciatíve ďalej pokračovať a kanál spriechodniť.
Čo sa týka cesty a chodníkov na IBV pri štadióne, je prísľub od firmy pána Jozefa Minárika, že
vybuduje chodníky vo vlastnej réžii a obec mu bude vzniknuté náklady uhrádzať v splátkach.
Prevádzka p. Dagmar Tomkovej, Sekule č. 700 – na deň 24.6.2011 je zvolané ústne konanie
spoločným stavebným úradom za účelom zmeny užívania účelu stavby za prítomnosti všetkých
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informovať poslancov na najbližšej porade. V prípade zistenia, že prevádzka bola zahájená, obec
bude konať v zmysle zákona a všeobecne záväzných nariadení obce.
Pána Miloslava Toufara zaujímalo, prečo na zrekonštruovanom námestí stále stojí stará drevená
bunka (bývalá predajňa zeleniny a ovocia), lebo to špatí celkový vzhľad námestia.
Starosta ho informoval, že drevená budova je súkromným majetkom a obec nemôže do toho
zasahovať, môže len majiteľa upozorniť, aby si budovu odstránil, príp. podľa možností
zrekonštruoval.
Poslanec OZ Ing. Ondrej Kmoško poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády na upratovaní
obce a jej okolia. Škoda len, že neprišlo viacej občanov, ale i poslancov OZ, no napriek tomu sa
podarilo vyzbierať asi 12 vlečiek odpadu.
Na problém s odpadom reagovala aj Ing. Marta Škrabáková, ktorú zaujímalo, prečo sa zatvoril
zberný dvor a kam sa má teraz odpad vyvážať. Starosta obce informoval prítomných občanov, že zo
zberného dvora sa pomaly vytváralo ďalšie smetisko a keď sa kontajnery, umiestnené na zbernom
dvore zaplnili, prišla firma, ktorá ich vyviezla na smetisko na Husarisku. Pokiaľ bude možné získať
v rámci výzvy na ochranu životného prostredia financie, zberný dvor sa zlikviduje a vybuduje sa
nový za čistiarňou odpadových vôd.
Ing. Vladimíra Škrabáka zaujímalo, prečo nie je byt na bytovke Obvodného zdravotného
strediska po MUDr. Jurajovi Šindlerovi obsadený novým nájomníkom a či obci nechýbajú financie
z prenájmu bytu.
Starosta obce oboznámil všetkých prítomných so zámerom na Obvodnom zdravotnom stredisku
vrátane bytov. V súčasnej dobe sa rozbieha projekt s rekonštrukciou novej kotolne. Lekári
zafinancujú samotnú rekonštrukciu kotolne, kde sa osamostatní zdravotné stredisko od bytovky.
Náklady na rekonštrukciu kotolne im budú zohľadnené v nájme. Bytovka sa v ďalšej etape v zmysle
zákona odpredá terajším nájomníkom. Byt po MUDr. Šindlerovi sa odpredá za trhovú cenu.
Viacej pripomienok a dotazov nebolo. Starosta obce poďakoval všetkým za diskusné príspevky
a požiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Norberta Galčíka, aby predniesol návrh uznesení.
Návrh uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 15. júna 2011
Uznesenie č. 30/2011
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 29. marca 2011 a z mimoriadneho zasadnutia OZ
zo dňa 11. mája 2011.
Uznesenie č. 31/2011
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2011.
Uznesenie č. 32/2011
OZ berie na vedomie stanovisko HK k návrhu záverečného účtu Obce Mor.Sv.Ján za rok 2010.
Uznesenie č. 33/2011
OZ schvaľuje Záverečný účet obce Moravský Sv.Ján za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez
výhrad. Zároveň schvaľuje použitie prebytku vo výške 3018,02 eur zisteného podľa ustanovenia §
10, odst. 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 na: tvorba rezervného fondu
vo výške 3018,02 eur.
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OZ berie na vedomie Správu HK o sťažnostiach za rok 2010 a ukladá novelizovať staré VZN
o sťažnostiach, resp. vytvoriť nové a predložiť ho na schválenie na najbližšie zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 35/2011
OZ schvaľuje v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z. O právnom postavení a platových pomeroch
starostov obci a primátorov miest plat starostu obce s účinnosťou od 1.6.2011 vo výške 2.057,eur.
Uznesenie č. 36/2011
OZ súhlasí s vypovedaním Mandátnej zmluvy na vykonávanie odborného dohľadu pri
prevádzkovaní cintorína na území obce Moravský Sv. Ján s Pohrebníctvom Vladimír Ecker,
Malacky.
Uznesenie č. 37/2011
OZ nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku v k.ú. Moravský Sv.Ján parc.č. 890/4, v prospech
Matúša Mračnu, bytom Moravský Sv.Ján č. 203.
Uznesenie č. 38/2011
OZ súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy o prenájme 2-izbového bytu v KD súp.č. 803 pre Ivana
Gubiša a manželku Annu na dobu 1 rok t.j. do 30.6.2012.
Uznesenie č. 39/2011
OZ súhlasí s vydaním kladného stanoviska k žiadosti o stavebné povolenie na stavbu –
prevádzková budova štrkovne o rozmeroch 16x6 m, v lokalite Dúbrava na pozemku parc.č. 8477 a
8476/4 pre Ing. Ferdinanda Vrableca, bytom Malacky, L.Zúbka č. 2. Stanovisko bude slúžiť ako
doklad pre Spoločný stavebný úrad Senica.
Uznesenie č. 40/2011
OZ ukladá stavebnej komisii preveriť situáciu (zahájenie prevádzky) p. Dagmar Tomkovej, bytom
Sekule č. 700, v priestoroch bývalej konzervárne a informovať poslancov na najbližšej pracovnej
porade o výsledku previerky.
Starosta obce dal hlasovať za Návrh uznesení z 15.6.2011 :
za: 9 poslancov.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným občanom, hosťom a poslancom za účasť na zasadnutí
a ukončil zasadnutie.

Anton Emrich, starosta obce
Overovatelia: Ing. Ivan Lupták
Jozef Zajic
Zapísala: Elena Stupavská

