ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 12.02. 2010 na Obecnom úrade v Dolnej Ždani
Prítomní poslanci:

Neprítomný:

Mgr. Kristína Sýkorová
Ivan Prôčka
Ing. Bohumil Glezgo
Zdenka Šmikniarová
Július Figuli

Ján Búci
Ľudmila Debnárová

Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Kristína Sýkorová
Zdenka Šmikniarová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie – kontrola účasti
Schválenie programu zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Prejednanie sťažností Dr. Tibora Mošku
Záver

K bodu 1
Otvorenie – kontrola účasti
Starostka obce p. Andrea Murgašová privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že
zasadnutia sa zúčastnilo 5 poslancov, poslanci Ján Búci a Ľudmila Debnárová sa z
pracovných dôvodov zo zasadnutia ospravedlnili. OZ bolo uznášania schopné a starostka
otvorila mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

K bodu 2
Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce oboznámila prítomných, že na zasadnutí máme k prejednaniu len jeden bod,
ktorý bol preložený zo zasadnutia dňa 8.2.2010, z dôvodu ospravedlnenia sa Dr. Tibora
Mošku a p. Emílii Moškovej z účasti na zasadnutí.
Poslanci OZ k navrhnutému programu nemali žiadne pripomienky a jednohlasne ho schválili.
Hlasovanie: 5-0-0
Dr. Tibor Moška prerušil p. starostku a požiadal, aby predstavila pani, ktorá sedí pri nej a tiež
sa informoval, či niekto robí z tohto stretnutia aj zápis.
Pani starostka predstavila právničku Obecného úradu Mgr. Miroslavu Hudecovú a ako
zapisovateľku určila p. Alenu Čavojcovú.

K bodu 3
Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Mgr. Kristínu Sýkorovú a p. Zdenku
Šmikniarovú. Poslanci nemali iný návrh.
Hlasovanie: 5-0-0
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice
Mgr. Kristínu Sýkorovú a p. Zdenku
Šmikniarovú.
K bodu 4
Prejednanie sťažností Dr. Tibora Mošku
Pani starostka informovala, že na 7. zasadnutí OZ zo dňa 15.12.2010 sa poslanci uzniesli na
nasledovnom unesení:
Uznesenie č. 47/2009 – a) organizačné zmeny: v dôsledku racionálnych a ekonomických
opatrení, schvaľuje zrušenie pracovného miesta – opatrovateľka, ku dňu 31.3.2010
b) ukladá starostovi obce v lehote do 31.12.2009 dať zamestnankyni
p. Emílii Moškovej výpoveď z organizačných dôvodov ( § 63 ods. 1 pís.
a. zákonníka práce)
Na základe tohto uznesenia starostka obce podľa § 63 ods. 1 písm.a) udelila p. Emílii
Moškovej, ktorá vykonáva v obci opatrovateľskú službu pre svoju dcéru Lenku výpoveď
z dôvodu zrušenia pracovného miesta.
Dňa 5.1.2010 bola na obec doručená žiadosť od Dr. Tibora Mošku a jeho manželky p. Emílii
Moškovej o poskytnutie informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z.( žiadosti tvoria prílohu
tejto zápisnice). Pani starostka uviedla, že na tieto listy zatiaľ neodpovedala, pretože chcela
osobný kontakt. Dňa 22.1.2010 boli na Obecný úrad doručené sťažnosti za nedodržanie
vybavenia týchto žiadostí v zákone stanovenej lehote.
Pani starostka uviedla, že písomné odpovede na ich listy im budú doručené.
Potom p. starostka poprosila Mgr. Hudecovú – právničku Obecného úradu, aby objasnila
dôvod výpovede p. Emílii Moškovej.
Mgr. Miroslava Hudecová uviedla: Zrušenie opatrovateľskej služby v Obci Dolná Ždaňa
vzniklo z toho dôvodu, že obec, ktorá chce poskytovať opatrovateľskú službu podľa zákona
448/2008 o sociálnych službách sa musela do konca roka 2009 zaregistrovať do registra soc.
služieb. Podmienkou zaregistrovania bolo, že obec musí mať na vykonávanie opatrovateľskej
služby odborne spôsobilú osobu. Keďže Obec Dolná Ždaňa nemá takúto odborne spôsobilú
osobu, pretože p. Mošková nemá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
opatrovateľskej služby, nebola zaregistrovaná a v tomto čase nemôže poskytovať
opatrovateľskú službu. Obec môže túto službu vykonávať prostredníctvom iného verejného
poskytovateľa soc. služieb. Prijímateľ tejto soc. služby si môže vybrať akou formou mu táto
služba bude poskytovaná. Medzi ďalšie podmienky poskytovania soc. služby je preposúdenie
prijímateľa, sociálne šetrenie. Na tomto základe bolo pristúpené k zrušeniu pracovného
miesta. To však neznamená, že zrušenie pracovného miesta p. Emílii Moškovej je aj zrušením
opatrovateľskej služby pre ich dcéru.
Dr. Tibor Moška uviedol: Manželka, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu, nemusí spĺňať
kvalifikačné podmienky ako spomínala pani právnička, ktoré vyplývajú zo zákona. Jeho
manželka má výnimku zo zákona. Čo sa týka preposúdenia, to nežiada prijímateľ ale obecný

úrad alebo vyšší územný celok. V zákone 448/2008 § 106 prechodné ustanovenia je napísané,
že všetko čo bolo vydané rozhodnutia do konca roku 2008 platia aj naďalej, takže Dr. Tibor
Moška nevidí dôvod, prečo by sa mala rušiť opatrovateľská služba. Poukázal na to, že nevie
bližšie vysvetlenie udelenia výpovede. Obec neodpovedala na jeho žiadosť a žiadosť jeho
manželky a porušila zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
Mgr. Miroslava Hudecová: uviedla, že je výnimka, kedy si opatrovateľka, ktorá vykonáva
opatrovateľskú službu má možnosť dorobiť si vzdelanie a splniť tento kvalifikačný
predpoklad. Avšak nato aby sa obec zaregistrovala potrebuje mať už k tomu termínu
kvalifikovanú pracovnú silu. Obec pri registrácii vypĺňa registračnú kartu a potrebuje mať
osobu odborne spôsobilú. Ak obec nemôže zabezpečiť túto službu sama zabezpečí dodanie
tejto služby prostredníctvom verejného alebo neverejného poskytovateľa, to znamená napr.
prostredníctvom inej obce, ktorá takúto službu poskytuje. Pani Emília Mošková si môže do
konca roku 2011 dorobiť kvalifikáciu, ale to nerieši problém obce, že ku koncu roka 2009
obec nemala osobu odborne spôsobilú, aby sa mohla zaregistrovať a splniť základný
predpoklad aby mohla poskytovať soc. službu teda v tomto prípade opatrovateľstvo.
Dr. Tibor Moška uviedol: čo sa týka registrácie o to sa on nezaujímal, pretože to je problém
obecného úradu. Pán Moška trval na tom aby sa objasnila výpoveď jeho manželky
a náležitosti z toho vyplývajúce. Uviedol, že rušenie pracovného miesta je jedna vec to je
manželka a opatrovateľská služba pre dcéru Lenku je druhá vec. Pán Dr. Moška je súdom
stanovený opatrovník a háji záujmy svojej dcéry.
Mgr. Miroslava Hudecová: Obec vzhľadom na to, aby vedela určiť aký rozsah soc. služby
bude poskytovať, musí byť urobený lekársky posudok osobou odborne spôsobilou a musí byť
urobené aj sociálne šetrenie. Toto sú dva základné predpoklady, od ktorých sa potom odvíja
v akom rozsahu sa opatrovateľská služba bude vykonávať. Obec sa tejto služby nezbavuje
a bude hľadať riešenie. Môže túto službu vykonávať inou odborne spôsobilou osobou.
Dr. Tibor Moška uviedol, že ak správne tomu rozumel, opatrovateľskú službu pre jeho
dcéru má v jeho dome vykonávať úplne cudzia osoba. On sa 33 rokov stará s manželkou
o svoju dcéru, aby aspoň v niektorých činnostiach bola spôsobilá a teraz ju má nechať. Jeho
dcéra niekedy nekomunikuje ani s rodinnou a nie to ešte s cudzou osobou. Od 29. decembra
ubehol dlhý čas na to, aby sa p. starostka s nimi skontaktovala a tento problém naniesla.
Emília Mošková uviedla, že pri podpisovaní výpovede o tomto probléme nebolo vôbec
hovorené. Ani pred výpoveďou starostka obce o tom s p. Moškovou nehovorila. Uviedla, že
29. 12. 2009 ju pracovníčka obecného úradu p. Krčmáriková zavolala, že súrne potrebuje
s ňou hovoriť p. starostka. Nespomenula jej žiadne štúdium ani žiadne doplňujúce
spôsobilosti o takomto sa vôbec nebavilo. Hovorilo sa len o výpovedi z finančných dôvodov.
Keď oponovala, že výpoveď teraz nepodpíše pani starostka povedala, že jej to pošle poštou.
Pani Mošková to považuje za psychický nátlak. Nikdy ju pani starostka nepožiadala, že sa
obec musí registrovať a je potrebné si urobiť nejaké skúšky. Pani Mošková to teraz považuje
len ako hľadanie výhovorky.
Mgr. Miroslava Hudecová: je to len na rozhodnutí obce ako sa rozhodne opatrovateľskú
službu vykonávať. Ak obec nemá finančné prostriedky na vykonávanie tejto služby a nájde
iný spôsob ako zabezpečiť túto službu je to v kompetencii starostky obce a obecného
zastupiteľstva ako sa rozhodnú.

Dr. Tibor Moška: na akom základe bola daná výpoveď. Sú to organizačné zmeny, boli
prerokované OZ na akom základe sa má zrušiť opatrovateľská služba nebol informovaný.
Dodal, že sa za p. starostku hanbí, pretože aj on bol pred 32 rokmi predseda MNV, ale on si
zákony ctil a neporušil ich.
Pani starostka: Poslanci OZ uložili starostke obce zrušenie pracovného miesta uznesením
a povinnosťou starostky bolo toto uznesenie splniť. Starostka nemá rozhodovací hlas.
Prerokovalo sa to na zasadnutí OZ 15.12.2009.
Ing. Bohumil Glezgo uviedol, že ani jeden poslanec nie je právnik a ani jeden nepracuje
v sociálnych službách. Všetci poslanci, keď zdvihli ruky za spomínané uznesenia urobili to
len s dobrým úmyslom neublížiť ale pomôcť. Zachovať prostriedky a pomôže sa aj obci. Dnes
vidí že je chyba, že neboli prizvaní aj manželia Moškoví a neviedol sa takýto dialóg. Osobne
oslovil p. starostku, aby zvolala mimoriadne zastupiteľstvo, kde je potrebné tento problém dať
znovu na stôl a hľadať riešenie, aby rodine nebolo ublížené a ak sa dá obci pomôcť. Dodal, že
to čo bolo povedané môže byť odvolané, poslanci môžu zmeniť uznesením svoje rozhodnutie.
Oslovil aj právničku Mgr. Miroslavu Hudecovú dať veci do poriadku, aby bola spokojnosť.
Obec má malý rozpočet, ako dedina chce žiť s takým malým rozpočtom. Je prirodzené, že sa
hľadajú zdroje na ušetrenie finančných prostriedkov v obci. Poslanci sú na to, aby hájili
záujmy občanov. Ak tento problém vznikol nedorozumením, budeme ho riešiť.
Mgr. Kristína Sýkorová uviedla, že na verejnom zasadnutí, keď sa riešilo zrušenie
pracovného miesta sa hovorilo o tom a povedala to aj p. starostka, že aby rodina nezostala bez
financií a mala zistiť ako sa dá postupovať. Bola možnosť ísť aj na predčasný dôchodok alebo
príspevok poberať z ÚPSVaR a rozdiel by sa doplatil, aby ste neutrpeli finančnú ujmu. Pani
Sýkorová dodala, že aj ona bola pri preberaní výpovede p. Emíliou Moškovou. Nieslo sa to
v pokojnej atmosfére, neboli žiadne infarktové situácie. Uviedla, že Dr. Moška ju v liste
obvinil, že povedala, či neuvažovali dať Lenku do ústavu. Sama p. Mošková uviedla, že prešli
veľa ústavov, ale ani jeden im nevyhovoval. Pani Sýkorová uviedla, že ona na to povedala, že
je to chvályhodné, že sa o svoju dcéru starajú. Poslanci to mysleli v dobrom, nechceli nikomu
ublížiť. V liste od Dr. Mošku boli aj nepravdy a vyhrážky. Pani Sýkorová si myslí, že on ako
bývalý predseda obce by mal skôr pomôcť mladej starostke. Uviedla, že aj ona je toho názoru,
aby sa tento problém vyriešil.
Pani starostka dodala, že príspevok na opatrovateľskú službu by p. Mošková mohla poberať
z ÚPSVaR, rozdiel príspevku oproti terajšiemu finančnému ohodnoteniu je obec ochotná
doplatiť. Pretože je to obecný rozpočet hľadáme každé €, obec podáva projekty potrebuje
k tomu finančné prostriedky na spoluúčasť. Pani Mošková má aj možnosť ísť na predčasný
dôchodok. Sociálna poisťovňa vie prepočítať predpokladaný zárobok a koľko by p Mošková
tratila obec by tento rozdiel doplatila. Pani starostka dodala , že o týchto možnostiach ju
informovala pri preberaní výpovede. Naozaj nebolo v nikoho záujme ublížiť rodine
Moškovej.
Dr. Tibor Moška dodal, keby nebolo toho, čo povedal Ing. Glezgo, ten smer akým sa uberalo
toto stretnutie, boli by sa s manželkou poďakovali a odišli. Pretože smer, akým sa to začalo
uberať nebolo to hľadanie riešenia ale konfrontácia. Uviedol, že materiály sú na súde a ten
rozhodne či je to alebo nie je zákonné. Ďalšie materiály sú na ministerstve ÚPSVaR
a u ochrancu verejných práv a ďalšie sú prichystané na prokuratúru.
Príspevok na opatrovanie je 6 000 Sk, z toho príspevku nie sú platené odvody do soc.
poisťovne, nie je platené na dôchodok.

Ing. Bohumil Glezgo dodal, že poslanci majú záujem, aby sa dohodli na nejakom riešení. Je
potrebné pripraviť návrhy, ako by sa vyriešilo, aby dostávali tie isté peniaze a vie sa pomôcť
aj obci. Pripraviť také riešenie, ktoré bude prijateľné pre obidve strany.
Mgr. Miroslava Hudecová uviedla, že jej vystúpenie neviedlo ku konfrontácii, bol to len
výklad zákona.
Dr. Tibor Moška : Preštudoval si veľa vecí. Pokiaľ sa chce ísť do konfrontácie uviedol, že
manželka má nárok na dovolenku. Dovolenku nečerpala, obec službu nezabezpečovala, ale
poplatky za opatrovateľskú službu inkasovala. Mohol by si teraz nárokovať vrátenie týchto
poplatkov spätne tri roky dozadu. Od roku 2007 sa manželke stratilo 20 dní dovolenky. Obec
nenapadlo, že keď neposkytuje službu nemôže inkasovať poplatky?
Pani starostka k tomuto dodala, že p. Mošková mohla túto skutočnosť kedykoľvek
reklamovať na obecnom úrade u p. Krčmárikovej. Ďalej dodala, že poplatky, platia obci na
základe určitých úkonov. Poplatky sa podľa nového zákona musia prehodnotiť na hodinovú
sadzbu. Ako sa informovala, poplatky v iných obciach sa pohybujú od 0,9 – 1.5 €. Keď podľa
nového zákona 448/2008 prijme obec VZN o opatrovateľskej službe min. poplatok bude
0,9 €/hod. Keď sa urobí soc. šetrenie a nevyjde životné minimum, doplatok budú musieť
zaplatiť oni ako rodičia.
Dr. Tibor Moška uviedol: zákon 448/2008 platí pre novo posudzované osoby. Ich dcéra bola
posudzovaná v roku 2004. Ten posudok bude platiť pokým nebude vydaný nový. Tie služby,
ktoré sa zabezpečovali podľa zákona o soc. pomoci 195/1998 sa zabezpečujú aj naďalej.
Pán Dr. Moška ďalej dodal, že keď bude nové posúdenie môže sa inkasovať podľa nových
sadzieb ale teraz ešte nie.
Dr. Moška uviedol, že žiadosti, ktoré poslali na obecný úrad sú pre nich dôležité, lebo sa na
základe nich budú obhajovať. Preto žiada aj naďalej odpovede na tieto listy aj keď bol
prekročený termín.
Ivan Prôčka uviedol, že je tiež za to , aby sa dohodli a nechodili po súdoch, pretože to bude
stáť viac finančných prostriedkov ako keby bola p. Mošková zamestnaná. Oslovil p. starostku,
aby sa dohodli o tejto problematike. Keď prejednávali zrušenie pracovného miesta
p. Moškovej v decembri na zasadnutí OZ bolo povedané zo strany poslancov, aby mala
p. Mošková všetky prostriedky ako pred tým len z iných zdrojov.
Emília Mošková uviedla, keď jej dcéra bola v roku 2004 prehodnocovaná doporučili jej túto
službu na základe jej psychického stavu.. Jej dcéra má mentálne postihnutie a práve túto
službu jej vyšpecifikovali, pretože je to opatrovateľská služba v rodinnom kruhu. Dodala, že
nevie či obecný úrad môže toto rozhodnutie zrušiť.
Dr. Tibor Moška uviedol, že sa dostávajú do časovej tiesne. Má zdravotné problémy a bude
hospitalizovaný. Manželka sa týmto problémom bez neho vôbec nebude zaoberať. Rokovania
v tomto smere môžu pokračovať až keď sa p. Moška vráti z nemocnice. Plynie už výpovedná
lehota k 31.3.2010. Materiály sú už na súde a súdne konanie môže zastaviť len Dr. Moška
ako žalobca na základe dohody. Dohodu podpísanú obidvomi stranami spolu so žiadosťou
o zastavenie konania musí predložiť súdu.
Preto požaduje písomné odpovede na všetky listy, ktoré adresoval na obecný úrad a tiež
písomné návrhy riešenia tohto problému a podotkol, že aby mu listy boli zaslané cez poštu.

Pretože dostával dopisy, známka bola preškrtnutá a dopis nešiel cez poštu. On sa potom dostal
do časovej tiesni a nevedel rýchlo doporučene na ne odpovedať.
Pani starostka dodala, že obecný úrad požiadal pani poštárku o doručenie tohto listu do ich
schránky.
Poslanci OZ sa dohodli na prerušení zasadnutia ohľadne uznesenia č. 47/2009 z 15.12.2010.
Návrhy riešenia opatrovateľskej služby pre dcéru Lenku Moškovú predloží obec písomne
Dr. Tiborovi Moškovi a jeho manželke Emílii Moškovej. Po vzájomnom prehodnotení
ponuky zo strany obce sa zvolá mimoriadne zasadnutie , kde poslanci OZ rozhodnú a prijmú
nové uznesenie.
Starostka obce p. Andrea Murgašová poďakovala prítomným za účasť a ukončila mimoriadne
zasadnutie OZ.

Zapisovateľka:
Alena Čavojcová

.............................

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Kristína Sýkorová ..........................
Zdenka Šmikniarová

.............................

Andrea Murgašová
starostka obce

UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
12.02.2010 na Obecnom úrade v Dolnej Ždani

OZ schvaľuje:
Uznesenie č. 16/2010 – overovateľov zápisnice Mgr. Kristínu Sýkorovú a p. Zdenku
Šmikniarovú.

Andrea Murgašová
starostka obce

