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Vážení spoluobčania,

*********************

dovoľte mi, aby som sa Vám ako 
starosta obce prihovoril a v prvom 

rade Vám  zo srdca poďakoval, 
že ste mi v roku 2010 dali dôveru 

a poverili ste ma spolu s úradujúcimi 
poslancami, vedením našej obce. 

Máme za sebou veľmi ťažké 
štvorročné obdobie, hlavne rok 

2011, ktorý bol pre mojzesovskú 
samosprávu jeden z najhorších 

v jej histórii v oblasti financovania.  
Taktiež rok 2013 bol rokom  finančnej 
konsolidácie a minimálnej investičnej 

činnosti, súčasne bol aj rokom 
očakávania ako budú účinkovať 

úsporné a konsolidačné opatrenia 
našej vlády a celej Európskej únie. 

V prvých mesiacoch v roku 2014 nás 
milo prekvapili výsledky slovenskej 
ekonomiky, týmto trendom aj naša 

obec prispôsobila svoj rozpočet 
a svoje plány na budovanie obce.
    Zvolením do funkcie som cítil 
veľkú zodpovednosť voči Vám, 

občania Mojzesova, a svojou prácou, 
spolu s poslancami obecného 

zastupiteľstva, veľký záväzok pri 
budovaní a zveľaďovaní našej obce. 

V tomto čísle nášho časopisu by som 
chcel kompletne zrekapitulovať, čo 
sa v priebehu tohto štvorročného 
volebného obdobia v našej obci 

udialo.

DO FUNKCIE SOM NASTÚPIL 28. DECEMBRA 2010 
S VEĽKÝMI PLÁNMI A PREDSAVZATIAMI ... 

No veľmi rýchlo som si uvedomil, že uskutočniť všetky plány a predsavzatia nebude ľahké, 
keď som zistil aké má obec dlžoby, hlavne na neuhradených faktúrach. Zmobilizovali 
sme však všetky sily a stanovili sme si priority.  Pomaly sme začali ozdravovať obecné 
financie. Dlh bol približne 126 000 €. Spomeniem aspoň niektoré neuhradené faktúry: 
firme OPEN DOOR Šaľa sme dlžili 21 930 € za spracovanie žiadosti o NFP, firme František 
Pokusa, ktorá nám v roku 2006 vykonala rekonštrukciu sociálnych zariadení v druhom 
pavilóne základnej školy, sme museli vyplatiť 14 809 € a z toho 6 769 € úrok z omeškania 
a súdne trovy. Za prenájom materskej školy sme Rímskokatolíckej cirkvi Mojzesovo dlžili 
9 500 €, firme OPOM za kamerový systém 3 329 €, 1 540 € za septik, firme Brantner za 
odvoz smetí   7 170 €. Obci Komjatice 2 300 € za ČOV, firme Luxstar 10 300 € - spoluúčasť 
na financovaní verejného osvetlenia. Bola minutá zábezpeka na bytovky vo výške 11 834 
€,  a pod.  Čo sa týkalo úverov, obec  mala k 31.12.2010 tieto zostatky úverov:  ŠFRB  
383 649 €, investičný úver 65 440 €, úver na infraštruktúru 54 900 €, kontokorentný 
úver 14 000 €.
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INVESTIČNÁ ČINNOSŤ OBCE...
Roky 2011 a 2012

Čo sa týka budovania v našej 
obci, v roku 2011 sa nám 
podarilo zabezpečiť  navýšenie 
brehovej čiary na miestach, 
kde sa vyliala rieka Nitra. V 
kultúrnom dome sme museli 
vymeniť kotol ústredného 
kúrenia. Riešili sme 
ukončovacie práce na 
verejnom osvetlení, 
ktoré síce predchodca 
prevzal v decembri 2010, 
ale vzhľadom na zmenu 
rozmiestnenia svetiel sa 

stavba oficiálne ukončila 
až v septembri 2011.  
V súčasnej dobe som 
reklamoval verejné 
osvetlenie z toho 
dôvodu, že oproti roku 
2011 a 2012 narástla 
spotreba elektrickej 
energie v roku 2013 
skoro o 90 %. Najväčší 

problém však bola revitalizácia 
verejných priestranstiev 
obce Mojzesovo (centrum 
obce a chodníky). Stavbu 
realizovala firma Eltos Žilina, 
ktorá nejavila o dokončenie 
stavby záujem. Po rôznych 
peripetiách a problémoch 
sa mi koncom augusta 2011 
podarilo podpísať dodatok 
k zmluve s Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR na nenávratný 

finančný príspevok, určený 
na dokončenie centra obce 
vo výške 379 750 €. Súťaž 
vyhrala firma Strabag, 
ktorá uspela vo výberovom 
konaní s ponukou, že 
práce zrealizuje za 101 
275 €. Konečne v októbri 
2012 bolo toto dielo 
zrealizované. V októbri 
2011 sme požiadali  
Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR o dotáciu na 
spracovanie územného 
plánu obce vo výške 5 
840 €, ktorá nám bola 
schválená a územný plán 
sme ukončili v decembri 

2012. Vzhľadom k tomu, že 
nám   hygiena šliapala na 
päty kvôli školskej kuchyni, 
ktorá nebola modernizovaná 
a opravovaná od svojho 
vzniku, rozhodli sme sa  ju 
zrekonštruovať. Obec do 
nej investovala 94 000 €. 
Vymenili sme okná, dvere, 
dlažby, obklady,radiátory, časť 
kanalizácie, zabudovali sme 
lapač tukov, zaviedli sme plyn, 
vybudovali sme nové priečky 
v zmysle STN, nové odsávanie 
a vymenili sme komplet celé 
zariadenie a to kuchynské 

stoly, plynový sporák, 
chladničky, smažku, škrabku 
na zemiaky, zakúpili sme tiež 
umývačku riadu. Vybavili 
sme  celú kuchyňu tak, aby 
spĺňala všetky potrebné 
normy. Ďalšou investičnou 
akciou bola rekonštrukcia 

pokračovanie str.4
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toaliet na ZŠ v pavilóne 
„A“ a vybudovanie novej 
kanalizácie od pavilónu „A“ do 
septiku. Na túto rekonštrukciu 
sme po medializácii získali 
dotáciu z Ministerstva 
školstva 39 800 €, celkové 
vynaložené prostriedky činili 
41 800 €. Tiež sme  zakúpili 
zavlažovací systém Tracker T 
400 na futbalové ihrisko, ktorý 
spolufinancoval Nitriansky 

samosprávny kraj vo 
výške 340 €. Celkové 
náklady boli 1 694 €. V 
tomto roku sme ešte 
vybudovali spevnené 
asfaltové parkovisko 
pred cintorínom 
a spevnenú 
asfaltovú cestu 
medzi poslednou 
a predposlednou 
ulicou smerom na 
vinohrady. Táto 
investícia nás vyšla 
2 067 €. Ďalej sme 
zabezpečili rekonštrukciu 
kanalizácie a toaliet 
v bývalej materskej 
škole, čo nás vyšlo 3 900 

€ a asanáciu časti budovy 
bývalej materskej školy, lebo 
ohrozovala život detí. Vymenili 
sme rýne a dvere za plastové. 
Tu by som chcel podotknúť, 
že tieto práce boli vykonané 
na základe písomnej dohody 
medzi Obcou Mojzesovo 
a Rímskokatolíckou cirkvou 
sv. Ondreja Mojzesovo. 
Dohodli sme sa, že nebudeme 

platiť nájomné za škôlku, ale 
mesačne budeme odkladať 
300 € a našetrené peniaze 
obce investujeme do nutných 
opráv škôlky. 

Rok 2013
Rok 2013 bol na investičné akcie trochu chudobnejší, 
ale veľmi veľa práce sa urobilo za pomoci sponzorov. 
Nové omietky sa dali na budovu OŠK Mojzesovo, 

doplnilo sa oplotenie 
ihriska a vonkajšia 
dlažba, vyčistilo sa 
okolie celého areálu. 
Nová omietka a farba sa 
dala na obecnú kaplnku 
na miestnom cintoríne. 
Súčasne sme vymenili dosky na lavičkách. Svojpomocne 
sme vymaľovali priestory kultúrneho domu. V školskej 

pokračovanie str.5
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jedálni na chlapčenských a dievčenských toaletách sme vymenili všetku sanitu a dali 
sme novú dlažbu a obklady. Ďalej sme sa tiež zamerali na údržbu a zhodnotenie majetku 

na obecnom úrade. Vymenili 
sme dlažbu na schodoch pred 
obecným úradom, sedem okien, 
ktoré boli vo veľmi zlom stave, sme 
vymenili za plastové a vymaľovali 
sme kancelárie. V mojej pracovni 
sme dali plávajúcu podlahu, znížili 
a zateplili strop, vybavili sme ju 
novým nábytkom.  V tomto roku 
sa nám podarilo získať dotáciu 
na cestnú infraštruktúru vo výške 
2483,59 € na opravu výtlkov 
v uliciach obce. Celá investícia 
stála 3200 €. 

Rok 2014
Rok 2014 bol na investičné akcie a rekonštrukčné práce naozaj veľmi 
bohatý. V priestoroch základnej školy v pavilóne „B“ sme vybudovali jazykovú učebňu, kabinet 

výchovného poradcu a  kuchynku. 
Najvýznamnejšou akciou bolo 
vybudovanie materskej škôlky, ktorá 
je stavebne i  s  dvorom oddelená 
od priestorov základnej školy. Je 
vybavená dvomi učebňami so 
spálňami, toaletami so sprchami, 
výdajňou jedál s jedálňou, vybudovali 
sme prístavbu, kde je situovaný vchod 
do  škôlky, druhé toalety pre deti 
a sklad hračiek. Ďalšou prioritou bolo 
vybudovanie chodníka od obecného 
úradu po kostol. Tieto stavebné akcie 
nás stáli 55 000 €.

pokračovanie str.6
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V tomto roku sme vymenili v sále kultúrneho domu okná za plastové a za obecným úradom sme 
postavili detské ihrisko.  V súčasnej dobe máme rozostavaný prístrešok pri dome smútku, ktorý by 
mal byť pri vydaní tohto časopisu už ukončený. 
Tiež sme sa aktívne podieľali na spracovávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok, každoročne 

sme žiadali NSK o finančnú podporu kultúrnych a športových akcií, kde nám vždy bolo vyhovené 
a obec  obdržala  v priemere 1200.- € ročne. Každoročne sme žiadali Ministerstvo financií o dotáciu 

na výmenu okien a dverí na obecnom úrade a kultúrnom 
dome, na opravu a vybudovanie sociálnych zariadení  
v budove obecného športového klubu. V súčasnej dobe 
je v riešení žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 
Enviromentálny fond vo výške 200 000.- € na zvýšenie 
energetickej účinnosti budov a to zateplenie, výmena 
okien a dverí a zateplenie strechy na budove telocvične 

a  jedálne  základnej školy.  Ďalej je v  riešení 
žiadosť o  dotáciu na Ministerstve školstva vo 
výške 31 000.-€ na riešenie havarijného stavu 
okien na budove telocvične v  základnej škole. 
A  v  rámci pozemkových úprav riešime cesty 
na vinohrady. Dotácie ktoré sme získali, som 
uviedol už v predchádzajúcom texte.
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Našu obec sme nielen budovali a  skrášľovali,  ale tiež sme 
sa snažili vyjsť  v  ústrety občanom a  zjednodušiť im život 
v  obci tým, že v  priebehu celých štyroch rokov po obci 
kolovali veľkokapacitné kontajnery na nadrozmerný a drobný 
stavebný odpad. Nie vždy sme sa však stretli s  pochopením 
občanov, hlavne išlo o drobné stavebné odpady, kde do týchto 
kontajnerov vyhadzovali aj nadrozmerný odpad, alebo iný 

komunálny odpad, čím sa nám zvýšil poplatok za uloženie resp. 
odvoz odpadu. Zabezpečili sme kontajner na obnosené šatstvo, 
ktorý je celoročne k  dispozícii, a  ďalších šesť kontajnerov na 
sklo, papier a  plasty, ktoré sú rozmiestnené po obci.  Taktiež  
dva krát ročne organizujeme zber elektroodpadu a  raz ročne 
zber pneumatík. Pri kultúrnom dome je po celý rok pristavený  
veľkokapacitný kontajner na sklo.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V OBCI...

PERSONÁLNE OBSADENIE V OBECNEJ SAMOSPRÁVE MOJZESOVO

Počas tohto volebného obdobia  sme si zobrali úver 
vo výške 111 000 € na rekonštrukciu školskej jedálne 
a  splatenie faktúr firme OPEN DOOR Šaľa, 55000 
€ na vybudovanie materskej škôlky v  priestoroch 
základnej školy a  výstavbu chodníka. Ďalej sme 
splácali služobné auto mesačne 245,02 € v celkovej 
hodnote  8823 €, poslednú splátku sme splatili  v júli 
2014. Preklenovací úver vo výške  10 000 € na verejné 
osvetlenie  a  preklenovací úver na revitalizáciu 
verejných priestranstiev obce Mojzesovo vo výške 
14 000 €, ktoré sú už splatené.

Počas volebného obdobia 2010-2014 boli do funkcií poslancov obecného zastupiteľstva 
v Mojzesove zvolení: 
Roman Lauro, Ing. Michal Jaššo PhD., Ing.Magdaléna Dojčanová, Karol Vrták, Ing.Slavomír Hačko, 
Tatiana Martišová, Ľuboš Slovák, Juraj Hoppan, Ján Ostrožlík
Počas trvania tohto volebného obdobia došlo k viacerým personálnym zmenám vo výkonných 
funkciách na obecnom úrade v Mojzesove. Boli ukončené pracovné pomery s Jankou  Bugriovou, Evou 
Jaššovou, Annou Abrmanovou a Ing. Magdalénou Dojčanovou. Aj z dôvodu šetrenia obecných financií, 
v súčasnej dobe sú vo výkonných funkciách na obecnom úrade iba dve novoprijaté pracovníčky: 
Alexandra Smutná a Katarína Vaneková.
Na vlastnú žiadosť bola z funkcie poslankyne obecného zastupiteľstva v Mojzesove uvoľnená Ing. 
Magdaléna Dojčanová a nahradil ju Štefan Hancko. Ďalšiemu poslancovi – Ing. Michalovi Jaššovi, PhD., 
zanikol poslanecký mandát z dôvodu opakovanej neúčasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 
a  tým z dôvodu jeho pravdepodobného nezáujmu o riešenie problémov občanov a obce. Škoda, 
pretože občania mu v roku 2010 vo voľbách dôveru dali. Na jeho uvoľnené miesto nastúpil poslanec 
Ľubomír Opát.

Môžem však s  radosťou konštatovať, že dlžoby 
na faktúrach, ktoré sme doteraz tlačili pred 
sebou, sme splatili v  januári roku 2014. Čo sa 
týka úverov, v septembri 2014 sme splatili úver 
na infraštruktúru.  Zostatky na úveroch k  31.10. 
2014 sú: ŠFRB 334 968 €, investičný úver 18 634 
€, úver na vybudovanie MŠ a chodníkov 49 105 
€, úver na školskú jedáleň 76 000€.  Od roku 2010 
má obec tzv. superlinku – kontokorentný úver vo 
výške 18300 €.

AKÉ MÁ OBEC ÚVERY 
V SÚČASNOSTI...

DLŽOBY Z MINULOSTI 
SME UŽ SPLATILI...
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SPOLOČENSKO-KULTÚRNY, SOCIÁLNY A ŠPORTOVÝ 
ŽIVOT OBCE VO VOLEBNOM OBDOVÍ 2010-2014...

V sociálnej oblasti 
zabezpečujeme pre starších 

a sociálne slabších obyvateľov 
našej obce rozvoz obedov 
zo školskej jedálne a dovoz 

liekov.  V oblasti kultúry sme 
nadviazali na tradície, ktoré 
sa každoročne organizovali.  

Novinkou je „Vítanie občiankov 
do života“, pri tejto príležitosti 

novorodencom dávame 
z obecného rozpočtu  príspevok 

200 .- €. V marci zvykneme 
organizovať  Veľkonočné 

tvorivé dielne, kde deti, ale 
samozrejme i rodičia skúšajú 

nové techniky zdobenia kraslíc. 
Pravidelnou akciou býva 

„Stavanie mája“, kde deti 
z materskej škôlky pripravia 

krátky kultúrny program, 
na záver oslavy  vyvrcholia 

opekačkou pre najmenších. 
Každoročne organizujeme 

Medzinárodný deň detí, ktorý 
je rozdelený do dvoch dní. 

Prvý deň sa konajú tradičné 
rybárske preteky na miestnom 

rybníku. Vyvrcholenie MDD 
býva na miestnom futbalovom 

ihrisku, kde si deti zmerajú svoje 
športové zručnosti, šikovnosť 

a obratnosť, zároveň každoročne 
pozývame hasičov, policajtov 
, vojakov a karatistov z klubu 
bojových umení z Trenčína, 

ktorí im predvedú svoje umenie 
a techniku. Posledné tri roky 

nesmel chýbať skákajúci hrad, 
ktorý najmenším urobil najväčšiu 

radosť a samozrejme každé 
dieťa dostane hračku a sladkosti. 

Ďalšou z pravidelných akcií je 
akcia zameraná na podporu 

čítania u detí a mládeže 
„Hľadanie krajiny nekrajiny“. 

Na Deň matiek sa pripravuje 
kultúrny program, v ktorom 
vystupujú deti z materskej 
škôlky a žiaci zo základnej 

školy. Pravidelnou akciou je tiež 

Mikulášsky jarmok, táto akcia 
je rozdelená do dvoch dní . Prvý 

deň začínajú tvorivé dielne , 
kde sa prezentuje remeselná 
výroba výrobkov s vianočnou 

tématikou. Druhý deň pokračuje 
jarmokom, na ktorom si  môžu 

Mojzesovčania zakúpiť 
vianočné ozdoby, 

med, vianočné oblátky 
a rôzne dekoračné 

bytové doplnky, 
samozrejme pri tejto 
príležitosti deti vítajú 

Mikuláša, ktorý im 
rozdáva sladkosti. 
V apríli 2012 sme 
pozvali chrámový 

zmiešaný spevácky zbor 
Chorus  cremniciensis  

z Kremnice, ktorý sa predstavil 
Veľkonočným koncertom 
na pôde farského kostola 

svätého Ondreja v Mojzesove. 
V máji 2012 sme pripravili pre 

seniorov Majáles, kde sme 
spolu s kultúrnou komisiou 
a zamestnancami obecného 

úradu slávnostne vyzdobili sálu 
s občerstvením, pozvali sme 

hudobnú skupinu 2 + 1 zo Šurian. 
Napriek tomu, že sa pozvánka 
doručila každému seniorovi, 

tejto akcie sa zúčastnilo iba 10 
ľudí.  Veľmi malá účasť bola i pri 
príležitosti dňa úcty k starším. 

V roku 2013  sme si pripomenuli 
740. výročie prvej písomnej 
zmienky o našej obci. Oslavy 

začali 28.septembra 2013 v 
sobotu slávnostným futbalovým 

zápasom starších pánov 
z Mojzesova a Černíka. Nedeľný 

program začal slávnostnou 
svätou omšou v kostole sv. 
Ondreja. Osláv sa zúčastnili 

významní hostia, ako predseda 
Nitrianskeho samosprávneho 

kraja doc. Ing. Milan Belica PhD., 
podpredseda NSK Ing. Ladislav 
Marenčák, prednostka OU Nové 

Zámky Ing. Helena Bohátová 
PhD., za Maticu slovenskú PhDr. 
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Libuša Klučková, za ZMOS Ing. 
Ján Jamrich. Oslavy pokračovali 

slávnostnými príhovormi, 
kladením vencov a vyvrcholili 
kultúrnym programom, kde 
vystúpili aj  deti z materskej 
škôlky a žiaci zo základnej 

školy. Deti vystriedala na pódiu 
hudobná skupina  Salco, Miriam 

Klimentová a Pavol Novotný.  

O dobrú náladu sa tiež 
postaral Spevácky zbor 

Juraja Holčeka z Dolného 
Ohaja, detský folklórny 
súbor Dolinka, folklórny 

súbor Dolina z Mane 
a Tamburáši zo Šurian. 

Jednou z najvydarenejších 
akcií bola obecná 

zabíjačka, ktorá sa konala 
vo februári tohto roku, 
zúčastnil sa jej aj predseda 

nitrianskeho samosprávneho 
kraja.  Zabíjačku zahájil 

sprievod fašiangových masiek 
po obci, spolu s cimbalovkou, 

pozývajúci občanov na 
zabíjačkové špeciality, 
ktoré pripravili miestny 
podnikatelia a občania, 

spolu so záujmovými 
organizáciami obce. 

Už pravidlom sa 
stávajú detské tábory 

„Baobabovo“ a 
„Jabadabadú“, ktoré 
organizujeme počas 

letných prázdnin pre deti vo 
veku 6 až 15 rokov. Pre deti  bol 

pripravený bohatý program 
pozostávajúci z hier, športových 

súťaží, výletov, a taktiež  sa 
oboznamovali s históriou obce 

a s významnými osobnosťami, 
ktoré sa v obci narodili, žili a žijú 

dodnes. Ďalšou významnou 
športovou akciou je futbalový 

turnaj Memoriál Andreja 
Vašeka a Petra Kajanoviča, 

konaný každoročne na počesť 
našich športovcov, ktorí tragicky 

zahynuli v novembri  2010. 
Taktiež sme spolu s miestnou 

organizáciou Slovenského orla 
organizovali niekoľko turistických 

výletov do Vysokých Tatier a na 
miestnom futbalovom ihrisku 
turnaje v minifutbale. Miestna 

organizácia Slovenského 
zväzu záhradkárov organizuje  

každý rok Výstavu ovocia 
a zeleniny spojenú s ukážkou 

výtvarných prác detí z materskej 
a základnej školy a degustáciu 
vín. Spoločenskou akciou, pre 

obec veľmi významnou, pretože 
ju zviditeľnila, bolo pracovné 

stretnutie starostov obcí 
a ozbrojených síl (silových zložiek 
štátu) okresu Nové Zámky, ktoré 

sa uskutočnilo v Mojzesove 
v roku 2013. 

Ing. Jozef Čunderlík, starosta 
obce Mojzesovo



Jarmila Komáromyová
Každý človek, ktorý prejde 
obcou Mojzesovo,  si musí 
všimnúť zmeny, ktoré sa udiali 
počas volebného obdobia 
pána starostu Ing. Jozefa 
Čunderlíka. Myslím, že ich 
netreba bližšie špecifikovať, 
pretože jeho práca hovorí 
sama za seba. Ja, ako riaditeľka 
materskej školy, pozitívne 
hodnotím spoluprácu s pánom 
starostom a to hlavne pri zriadení a otvorení novej budovy 
materskej školy. Určite toto štvorročné funkčné obdobie 
pána starostu, spolu s jeho tímom, bolo prínosom pre obec 
Mojzesovo.

Ľubomír Opát
Život v našej obci za posledné 
roky sa výrazne pohol smerom 
dopredu. Nehovorím, že 
v minulých rokoch sa tu nič 
nedialo a nič nerobilo. Myslím si, 
že okolo súčasného starostu sa 
skĺbil dobrý kolektív poslancov 
a spolupracovníkov a dedina 
napreduje výraznými krokmi 
dopredu. Veľmi som privítal 
starostove rozhodovanie vo všetkých veciach a starostiach, 
s ktorými sa vedel vysporiadať celkom rýchlo. Veľmi mu 
k tomu pomáhali i poslanci. Najviac sa mi páčila výstavba 
chodníkov od obecného úradu až po kostol, čo privítali 
občania, najmä starší. Rýchlo sa vysporiadal s problémom 
okolo  materskej školy. Myslím, že starosta Ing. Jozef Čunderlík 
bude v týchto pozitívnych veciach aj pokračovať. Nemôžeme 
ale predbiehať situáciu, musí byť za starostu najprv zvolený 
v novembrových komunálnych voľbách.  Držíme palce!

Ing. Ján Teplan
Začiatok aktuálneho volebného 
obdobia bol veľmi ťažký: 
značné nezaplatené záväzky, 
nedokončenie investičných 
akcií , pochybná  strata a predaj  
materskej škôlky firme Demin ... 
Daná situácia si vynútila rýchle 
a  vážne rozhodnutia. Myslím, 

že  súčasné vedenie obce urobilo podľa danej  situácie 
správne riešenia na osoh nás všetkých občanov Mojzesova.  
Ako výborné hodnotím rozhodnutie o materskej škôlke 
netradične umiestnenej na kraji dediny. Možnosť dať deti 
do našej škôlky  je podstatná výhoda pre mladých i starších 
a prispieva k rozvoju Mojzesova. Dokončili sa  rozpracované 
- prerušené akcie: revitalizácia verejných priestranstiev  
v centre  dediny, verejné osvetlenie obce . Realizovali sa  
ďalšie investičné akcie  napriek pretrvávajúcim  problémom  
s hospodárskou  krízou a financiami v štáte.  Posledné  štyri 
roky hodnotím veľmi pozitívne.  Obec zlikvidovala  finančnú 
stratu, realizovala zaujímavé a prospešné investičné akcie, 
podporuje a spolupracuje  so spoločenskými  združeniami 
v obci. Dôležité je, že sa vybavili a využili dotácie poskytované 
štátom. Chvályhodné je,  že sú rozpracované ďalšie žiadosti 
o dotácie na konkrétne problémové veci v našej dedine.

Mgr. Stanislav Petráš
Posledné štyri roky 
prebehlo v základnej škole 
viacero dôležitých zmien.  
Škola riešila problém 
s kritickou havarijnou 
situáciou kanalizácie 
a nevyhovujúcich 
sociálnych zariadení 
v pavilóne prvého stupňa. 
Opakovane sme  neúspešne 
žiadali o finančnú dotáciu na rekonštrukciu z prostriedkov 
vtedajšieho KŠÚ v Nitre.  Do riešenia tohto problému sa 
v tom čase zapojil nový starosta Ing. Jozef Čunderlík. Vďaka 
jeho zaangažovanosti boli schválené  finančné prostriedky 
z havarijného fondu MŠ SR na rekonštrukciu  výške 39 800 
eur.  Kritický stav bol aj v školskej jedálni, ktorá v tom čase 
nevyhovovala hygienickým normám  a hlavne kuchyňa 
akútne potrebovala rekonštrukciu. Z tohto  dôvodu  prevzal 
jedáleň s kuchyňou zriaďovateľ školy – obec Mojzesovo pod 
správu obce. Následne obec vzala úver, vďaka ktorému sa 
uskutočnila kompletná rekonštrukcia kuchyne. V tom čase 
počínanie zriaďovateľa bolo vnímané skôr s obavami v tom 
zmysle, že by  školská jedáleň mohla aj zaniknúť. Dnes môžem 
zodpovedne povedať, že tento krok bol správny, pretože škola 
v tom čase nemala možnosť jedáleň rekonštruovať z vlastných 
zdrojov a do dnešného dňa by sme fungovali v školskej jedálni 
v pôvodnom nevyhovujúcom kritickom stave. Vybavenie 
kuchyne po rekonštrukcii patrí k jedným z najmodernejších 
v okrese Nové Zámky. Za významnú zmenu v poslednom 

Ako občania Mojzesova  - ako by ste zhodnotili život vo Vašej obci 
za uplynulé štyri roky (volebné obdobie 2010-2014)? Čo ste zvlášť privítali, 
čo Vás potešilo pri nástupe nového starostu a nového vedenia obce v roku 

2011? Prípadne môžete porovnať aj tie roky predtým, ak chcete... 
Podľa Vás, sa obec Mojzesovo rozvíja pozitívne? Smeruje, napreduje? Ako 

ste spokojní  v súčasnosti so stavom  obce?A
N

K
E
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A
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Spoločenská kronika obce 
máj – október 2014

Narodili sa
Eva Bršelová 05.05.2014
Vivien Kotlárová 26.05.2014
Mia Hnatová 11.07.2014
Diana Vašeková 25.07.2014
Jakub Strapko 26.08.2014
Lea Popelková 09.09.2014

Uzavreli manželstvo
Juraj Černák – Zlatica Tomašková 10.05.2014
Jozef Švorec – Andrea Čongrádyová 14.06.2014
Juraj Pavlačka – Mária Horváthová 14.06.2014
Boris Šebík – Nina Hlavačková 12.07.2014
Peter Marosi – Zuzana Mikulcová 25.07.2014
Julián Koči – Veronika Letková 13.09.2014
Radim Richtár – Veronika Hlavačková 13.09.2014
Roman Ďüröši – Veronika Sládečková 13.09.2014
Michal Novotný – Veronika Malíková 04.10.2014

Zomreli
Ján Molnár 20.05.1945 - 18.05.2014
Milan Kajanovič 31.03.1948 - 28.05.2014
Mária Gajdošíková rod.Laurová 22.02.1939 - 08.06.2014
Lambert Teplan 16.09.1930 - 21.06.2014
Helena Malíková rod. Bilická 30.10.1924 - 03.08.2014
Ivan Buranský 31.01.1958 - 18.08.2014
Štefan Halás 02.07.1937 -  16.09.2014
Alžbeta Vašeková rod. Péteryová 23.01.1933 - 08.10.2014

roku považujem presťahovanie materskej školy do priestorov 
školy. V lete prebehla prestavba jedného krídla pavilónu 
druhého stupňa na materskú školu. Oceňujem hlavne fakt, 
že na prestavbe sa podieľali predovšetkým miestni občania.  
Prvý mesiac nového školského roku ukazuje, že fungovanie 
škôlkarov a školákov v jednej budove je bezproblémové, 
nakoľko je škôlka stavebne oddelená. V budúcnosti plánujeme 
spojenie základnej a materskej školy pod jeden subjekt. 
Medzi ďalšie aktivity, ktoré by sme chceli v spolupráci s obcou 
realizovať je  vybudovanie  cyklochodníka z obce do základnej 
a materskej  školy, novú autobusovú zastávku,  obnovu 
nevzhľadnej budovy náraďovne a rekonštrukciu a rozšírenie 
parkoviska v škole. V súčasnosti starosta podal  projekt na 
zateplenie, výmenu okien a opravu strechy v telocvični 
a jedálni. Oceňujem ochotu a ústretovosť pána starostu Ing. 
Jozefa Čunderlíka pri rozvíjaní  školy. Komunikácia medzi 
obcou a školou je na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčia aj 
výsledky spolupráce.

Vladimír Chovan
Najviac ma potešilo 
presťahovanie škôlky do 
vynovených priestorov 
v ZŠ, ale aj finančný 
príspevok mamičkám 
pri narodení dieťaťa. 
Oceňujem, že starosta Ing. 
Jozef Čunderlík so svojím 
tímom vyrovnal záväzky 
obce voči dodávateľom, 
ktoré predchádzajúce vedenie obce neuhradilo. Obec 
kráča správnym smerom. Stále je čo zlepšovať, ale všetko sa 
odvíja od finančných možností obce. Terajšie vedenie obce 
hodnotím pozitívne. 

Terézia Eliášová
Život v našej obci za uplynulé štyri roky prešiel rôznymi 
zmenami. Ak mám porovnať funkčné obdobie bývalého 
starostu a terajšieho, tak môžem povedať, že terajší starosta – 

Ing. Jozef Čunderlík, je oveľa aktívnejší. Za bývalého vedenia 
nám zostali dlhy, ktoré terajší starosta musel riešiť, toho času 
sú už podľa slov starostu splatené. V tomto volebnom období, 
ak môžem ako občan tejto obce hodnotiť, tak myslím, že sa 
toho pre obec urobilo viacej. Skrášlilo sa okolie obecného 
úradu, vybudovala sa protipovodňová hrádza, zhotovil sa 
chodník k nášmu kostolíku, ktorý bol veľmi potrebný. Zvonku 
sa opravila kaplnka na cintoríne svojpomocne, za čo patrí 
vďaka všetkým, ktorí sa na oprave zúčastnili. Sklamaná som 
bola z poslancov, že sa nenašiel nik z nich, čo by sa bol brigády 
zúčastnil. Veď by to mal byť záujem nás všetkých! Každý z nás 
tam má niekoho z príbuzných pochovaného a je to vizitka 
našej obce. Ešte je potrebné kaplnku vymaľovať zvnútra, ale 
po dohode so starostom. sa to urobí budúci rok. V tomto čase 
sa robí prístrešok pri dome smútku, čo je tiež potrebné. Ďalej 
sa robili práce na ihrisku, robila sa v objekte základnej školy 
nová materská škôlka, čo stálo tiež nemalé financie. Je ťažká 
doba. Akcie „Z“ už nie sú a preto je na všetkých nás, ako sa 
k dianiu v našej obci postavíme. Záleží aj na nás - ako naša 
obec bude aj v budúcnosti vyzerať, aké dedičstvo zanecháme 
našim deťom. Starosta je výkonný orgán, ale ak mu nepomôže 
zastupiteľstvo a my občania, nezmôže sám nič. Preto by 
som apelovala aj na budúce zastupiteľstvo, aby boli ešte 
viac aktívni ako v tomto volebnom období. Mrzí ma to, čo 
sa stalo so starou materskou škôlkou, (ale nie vinou starostu 
a zastupiteľstva), pretože do budúcna, ak by bola zostala 
v pôsobnosti obce (ak by tam aj nebola materská škola), 
mohla slúžiť pre našich starších obyvateľov napríklad ako 
penzión alebo denný stacionár, lebo možno príde doba, keď 
sa každá obec bude musieť o svojich seniorov postarať. Bolo 
to vlastne dedičstvo našich otcov. Preto pevne verím, že aj 
budúcemu vedeniu obce bude záležať na tom, aby naša obec 
napredovala. Súčasnému starostovi obce Ing. Čunderlíkovi 
ja, ako občan tejto obce, ďakujem za všetko, čo pre obec 
urobil v tomto volebnom období a takisto aj zamestnancom 
obecného úradu za pekný prístup k obyvateľom obce. Pevne 
verím, že aj do budúcna si do vedenia obce zvolíme takých 
ľudí, ktorí dokážu našu obec naďalej zveľaďovať a nebudú mať 
len prázdne reči, ale aj skutky. 
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Naše Mojzesovo

„Dovoľte mi, vážení občania, aby 
som na konci volebného obdobia 
2010-2014 poďakoval všetkým 
aktívnym poslancom našej obce 
a zamestnancom obecného úradu za 
nepretržitú štvorročnú spoluprácu. 
Poslanci dostali v roku 2010 dôveru od 
občanov a preto bolo ich povinnosťou 
v  záujme občanov aj pracovať 
a zúčastňovať sa na zasadnutiach 
obecného zastupiteľstva, kde sa riešili 
veľmi dôležité a častokrát zložité 
obecné záležitosti, ku ktorým bolo 
potrebné zaujať potrebné stanovisko. 
Ak niekto kandiduje na funkciu či už 
poslanca, alebo starostu obce a dôveru 
dostane, mal by sa v súlade s takouto 
zodpovednosťou následne aj správať. 
Verím, že do ďalšieho volebného 
obdobia si zvolíte takých kandidátov 
do verejných funkcií, ktorí budú svedomite a zodpovedne pracovať  pre prospech 
našej obce, budú dôsledne zastupovať Vaše záujmy a riešiť Vaše požiadavky 
a problémy. Keď je dobrý a zohraný pracovný tím, t.j. starosta a poslanci, dokážu 
pre obec vybaviť neskutočne veľa dobrých a užitočných vecí. A obec sa tým pohne 
znova viac dopredu. Voľby do obecného zastupiteľstva sa konajú 15. novembra 
2014, ja Vás srdečne všetkých pozývam k volebnej urne! Prídite podporiť ďalší 
rozvoj a progresívne smerovanie našej obce k ďalšej modernizácii a zveľaďovaniu! 
Ďakujem na konci volebného obdobia 2010-2014 všetkým sponzorom, ktorí nám 
neustále pomáhali a pomáhajú a všetkým aktívnym občanom, ktorí tiež priložili 
ruku k dielu, nestáli bokom, lebo im záleží na modernej tvári a ďalšom skrášľovaní 
našej obce Mojzesovo.“

S úctou, Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce Mojzesovo

Poďakovanie starostu obce Ing. Jozefa Čunderlíka


