
Zápisnica 
 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Močenku 

konaného  dňa 26.3.2015 
 
 
 

Prítomní :        PaedDr. Roman Urbánik – starosta obce 
                         Poslanci : Mgr. Andrea Benková, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp, Juraj             
                         Lenický, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,      
                         Ing. Ernest Vereš 
Neprítomní:     Jozef Benčík, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 
Ďalší prítomní : Helena Kollárová - zapisovateľka  
                          Milan Kiss – verejnosť 
 
Bod č. 1 
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Močenku o 17.30 hod. otvoril a viedol starosta 
obce PaedDr. Roman Urbánik. Na úvod privítal všetkých poslancov a ostatných 
prítomných. Konštatoval, že v rokovacej sále je 8 poslancov OZ a obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné, keďže na zasadnutí je prítomná  nadpolovičná 
väčšina riadne zvolených poslancov.  
Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení : Juraj Lenický, Ing. Ernest Vereš, 
Ľuboslav Hipp 
Návrh na overovateľov zápisnice : Ľuboš Blažo, Ing. Jozef Šuvada, za zapisovateľku 
Helenu Kollárová. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo : 
návrhovú komisiu v zložení :  
predseda :Ing. Ernest Vereš,  členovia :Ľuboslav Hipp, Juraj Lenický 
overovateľov zápisnice v zložení : Ľuboš Blažo, Ing. Jozef Šuvada 
za zapisovateľku  :Helenu Kollárová 
Hlasovanie : Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 1.-II./OZ/2015 
 
Bod č. 2 
Pán starosta oboznámil prítomných s programom rokovania. 
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa 

zápisnice  
2. Schválenie programu rokovania   
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ  
4. Interpelácie poslancov 
5. Materiály predložené na rokovanie OZ 

5.1. Schválenie VZN Obce Močenok č. 2/2015, Zásady hospodárenia 
s majetkom Obce Močenok 

5.2. Návrh VZN Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami  
na reprezentačné a propagačné účely Obce Močenok 

5.3. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Močenok 

5.4. Oboznámenie s pripravovanými smernicami Obce Močenok 



 Smernica č....../2015 pre vedenie pokladne 
 Smernica č. ...../2015 o vykonaní predbežnej a priebežnej finančnej 

kontroly 
 Smernica č. ....../2015 upravujúca postup verejného obstarávateľa 

Obce Močenok pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek 
na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb 
a súťaže návrhov 

5.5. Vstup do OZ VITIS  
6. Delegovanie zástupcov obce do rád škôl  

6.1. Rady školy pri ZUŠ Močenok vo volebnom období 2014 – 2018     
7. Majetkové prevody, nájmy  

7.1. Odpredaj pozemku, M. Lenčéš 
7.2. Odpredaj pozemku, bytovka v ul. A. Hlinku 
7.3. Žiadosť o odkúpenie pozemku, J. Móry 
7.4. Žiadosť o odkúpenie pozemku, Š. Kollár 
7.5. Žiadosť o prenájom obecného pozemku, Š. Antoš 
7.6. Žiadosť o prenájom pozemku pod terasou, E. Selmani Lusi 
7.7. Žiadosť o vyjadrenie k odpredaju nehnuteľnosti, Firmáreň, s.r.o. 
7.8. Žiadosť o odkúpenie pozemku, J. Suchý 

8. Inventarizácia 
8.1. Správa o výsledku inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2014 
8.2. Správa o výsledku inventarizácie majetku KTV Močenok  

k 31.12. 2014  
8.3. Správa komisie na vyradenie majetku za rok 2014 

9. Správy komisií 
9.1. Finančná komisia 
9.2. Komisia Územného plánovania, investičnej činnosti 
9.3. Komisia Mládeže, školstva, športu 
9.4. Kultúrna komisia 
9.5. Komisia pre sociálne veci, bytové otázky 

10. Rôzne 
10.1. Rozdelenie dotácií pre rok 2015 
10.2. Ukončenie zmien v ÚPO 
10.3. Návrh na zmenu ÚPO 
10.4. Pohľadávky daňových a nedaňových príjmov za predchádzajúce 

roky 
10.5. Čerpanie finančných prostriedkov - Program 5 – Služby občanom 
10.6. Zverejňovanie neplatičov 
10.7. Vystúpenie z MAS Via Romanum 
10.8. Žiadosť Mesta Nitra o finančný príspevok na vzdelávanie CVČ  
10.9. Zriadenie odbornej komisie na realizáciu projektu „Kamerový 

systém 2015“ 
10.10. Informácia o rokovaniach  

10.10.1.  Otec biskup Rábek 
10.10.2.  MK SR 
10.10.3.  NOS  
10.10.4.  KPÚ Bratislava 
10.10.5.  Zasadnutie organizačného výboru 250. Výročia posviacky 

kostola  



Záver 
 
p. Lenický a Ing. Šuvada žiadajú doplniť bod 11 - Diskúsia 
Ing. Vereš – žiada doplniť  počet členov komisie územného plánovania a investičnej 
činnosti.  
Poslanci schválili predložený program  s pripomienkou doplniť bod č. 11 – 
Diskúsia. 
Hlasovanie : Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 2.-II./OZ/2015 
 
Bod č. 3  
Starosta obce predniesol kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 
29.1. a 3.2.2015, z mimoriadneho zastupiteľstva zo dňa 24.2 a 16.3.2015. 
Ing. - Šuvada – pán kontrolnej činnosti by nemal predložiť nový kontrolór? 
Uznesenia nie sú úplné, pri predaji pozemkov sa majú doplniť výmery. 
Starosta informoval, že  uznesenia už sú doplnené. 
Ing. Fúska -  plán kontrolnej činnosti predložím na nasledujúce zasadnutie na  dobu 
3 mesiacov. 
Ing. Šimko – nie je treba zaoberať so všetkými uzneseniami, hlavne ktoré sú len 
konštatačné. 
Poslanci schválili kontrolu  plnenia uznesení s pripomienkami, že pri predaji 
pozemkov je potrebné doplniť výmeru a  nie je treba sa  znova zaoberať 
uzneseniami, ktoré sú konštatačné, ale len ktoré majú dosah na rokovanie 
zastupiteľstva.  
Hlasovanie : Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 3.-II./OZ/2015 
 
Bod 4 
Obecnú zastupiteľstvo  volí za člena Komisie pre územné plánovanie, investičnú 
činnosť pána Petra Karlubíka 
Hlasovanie : Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 4.-II./OZ/2015 
 
 
Bod 5  
5.1. VZN obce – Zásady hospodárenia s majetkom obce, finančná komisia navrhuje 
schváliť. 
Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 2/2015 - Zásady hospodárenia 
s majetkom Obce Močenok a to s účinnosťou od 11.4.2015. 
Hlasovanie : Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 5.1.-II./OZ/2015 
 
5.2. Návrh VZN -Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na 
reprezentačné a propagačné účely Obce Močenok a ďalší postup prerokovania 
návrhu VZN. Pripomienky je potrebné predložiť do 7.5.2015. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN- Pravidlá hospodárenia 
s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely Obce 
Močenok 
Uznesenie č. 5.2.-II./OZ/2015 
 



5.3. Návrh VZN – Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území Obce Močenok a ďalší postup prerokovania návrhu VZN. 
Starosta informoval, že tento návrh mal byť prijatý v l. polroku 2014. Pre ekonomické 
a efektívne nakladanie s odpadom je potrebné schváliť v I. polroku 2015. Je potrebné 
označiť smetná nádoby na tuhý komunálny odpad nálepkami.. 
p. Hipp – dokedy budeme používať štítky na SN? 
Starosta obce odpovedal, že podľa VZN do konca roka. Na budúcom riadnom 
zasadnutí budeme schvaľovať zákon o nakladaní s odpadom. Potom bude treba 
nastaviť výšku poplatku za vývoz zvlášť pre občanov a pre podnikateľov a inštitúcie. 
Budú sa s tým zaoberať komisie, a bude treba predtým urobiť osvetu.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN o nakladaní s komunálnymi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok. 
Uznesenie č. 5.3.-II./OZ/2015 
 
5.4. Starosta obce informoval o predložených smerniciach, prvé dve doteraz 
neexistovali, a smernicu o postupe pri verejnom obstarávaní bolo treba novelizovať. 
Ing. Šimko – či máme prehľad o štandardných smerniciach, a verí že tie dôležité 
doplníme. 
Starosta – vypracujeme zoznam. 
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie smernice obce, ktoré nadobudnú 
účinnosť 1.4.2015 
-smernica pre vedenie pokladne 
-smernica o vykonaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly  
-smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Obce Močenok pri     
zadávaní     zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných 
prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov. 
Uznesenie č. 5.4.II./OZ/2015 
 
5.5 Starosta informoval  kto je členom tohto občianskeho združenia o vstupe do OZ 
VITIS. 
Obecné zastupiteľstvo  
a/ schvalilo vstup Obce Močenok do MASO.Z. Vitis, so sídlom, Hlavná 788, 951 
35 Veľké Zálužie 
b/ schválilo zástupcu v správnej rade MAS  Vitis starostu obce PaedDr. 
Romana Urbánika. 
Hlasovanie : Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 5.5.-II./OZ/2015 
 
Bod 6 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Jozefa Kohúta, Družstevná 1541/55, Močenok 
ako zástupcu zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej umeleckej škole. 
Hlasovanie : Za všetci 8 prítomní poslanci  
Uznesenie č. 6.1.II./OZ/2015 
 
Bod 7 
7.1.Obecné zastupiteľstvo schválilo s 3/5 väčšinou poslancov predaj pozemku 
v k.ú. Močenok, par.č. 1783/513, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m2, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, pre kupujúceho Matúša Lenčéša, bytom 
Chalupy 146/80 po 5,78 € za 1 m2. 



Hlasovanie : Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 7.1.II./OZ/2015 
 
7.2. Predaj pozemku na ulici A. Hlinku. Ing. E. Vereš – komisia pre ÚP a IV 
doporučila predať. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 3/5 väčšinou poslancov predaj pozemkov 
registra „C“ v kat. území Močenok vedených na LV č. 2425 a to : 
- par.č. 152/7 – zastav. plochy a nádvoria vo výmere 62 m2 
- par.č. 152/8 – záhrady vo výmere 29 m2 
- par.č. 147/21 – záhrady vo výmere 36 m2 
ako prípad osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov pre žiadateľov : 
Mgr. Ján Minár a manž. Viera, bytom Močenok,A.Hlinku 477/4 
Gabriela Kováčová , bytom Močenok, A. Hlinku 477/4 
Filip Karlubík, bytom Močenok, A. Hlinku 477/4 
Mgr. Andrej Karlubík, bytom Močenok, A. Hlinku 477/4 
Paulína Karlubíková, bytom Močenok, A. Hlinkuj 477/4 
MUDr. Kristína Karlubíková, bytom Močenok ,A. Hlinku 477/4 
Ing. Peter Straňák, bytom Močenok, A. Hlinku 477/4 
Ing. Peter Zelenay a manž. Jana, bytom Močenok, A. Hlinku 477/4  
po 5,78 € za 1 m2. 
Hlasovanie : Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 7.2.II./OZ/2015 
 
 7.3. Predaj pozemku J. Móry. Ing. Vereš informoval, že komisia pre ÚP a IV 
nedoporučuje predať. 
p. Blažo – prečo nepredať 
Ing. Šimko – som zato aby sa budovali parkovacie miesta, ale mali by sme 
rešpektovať názor komisie. 
Obecné zastupiteľstvo  
a/neschvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti p.č. 1749/57, k.ú. 
Močenok pre žiadateľa Jozef Móryho, Nad humnami č. 677, Horná Kráľová 
b/schvaľuje prenajať pozemok p.č. 1749/57, k.ú. Močenok pre žiadateľa Jozef 
Móryho, Nad humnami č. 677, H. Kráľová za podmienok, že parkovacie miesta 
s vybudujú v spolupráci s obcou, žiadateľ dodá materiál a obec vybuduje parkovisko.   
Hlasovanie : Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 7.3.-II./ OZ/2015 
 
7.4. Predaj pozemku  Š. Kollár – Ing. Vereš informoval že o komisia ÚP a IV 
doporučuje predať v žiadosti uvedené parcely, ale výmera nad 150 m2 musí byť 
realizovaná obchodnou verejnou súťažou. 
Ing. Šuvada – jedná sa o veľmi úzky pozemok, my tam nič nevybudujeme, morálne 
patrí jemu. 
Ing. Šimko – riešme len prednú časť, zadnú nie môže byť tam do budúcnosti aj 
cesta. 
p. Lenický – či nám v budúcnosti nebude chýbať, či tadiaľ nebude vyúsťovať cesta na 
„Čapáš“, Úzku ulicu. 
 p. starosta – p.č. 66138/13 – 97 m2 môžeme predať podľa osobitného zreteľa, 
Vyúsťovanie cesty cez tento pozemok nemá logiku. 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre 
žiadateľa Štefana Kollára, Cintorínska 961/14, Močenok – par.č. 6613/13, LV č. 
931. 
Hlasovanie : Za :Mgr. A. Benková, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp,    Mgr. Peter 
Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 
Zdržal sa : Juraj Lenický 
Uznesenie č. 7.4.-II./OZ/2015 
 
7.5. Prenájom obecného pozemku Š. Antoš –  Ing. Vereš informoval, že  komisia ÚP 
a IV sa zapodievala touto žiadosťou, a doporučuje prenajať do 31.12.2015 
Ing. Šimko –  aj na základe  stanoviska stavebného úrade pre obecnú radu 
doporučuje, aby sa nevstupovalo do správneho konania stavebného úradu.  
Ing. Šuvada – sú stanovené hranice, mali by sa dodržiavať. 
Obecné zastupiteľstvo neschválilo  prenájom nehnuteľnosti pre žiadateľa 
Štefana Antoša, bytom Chalupy č.104. 
Hlasovanie : Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 7.5.-II.-/OZ/2015 
 
7.6 Žiadosť o prenájom pozemku pod terasou pre žiadateľa E.Selmani Lusi- obecné 
zastupiteľstvo schválilo pre žiadateľa Enis Selmani Lusi prenájom pozemku  vo 
výmere 6 x 3 m pri prevádzke Zmrzlina, Sv. Gorazda Močenok na zhotovenie 
demontovateľnej terasy do 31.12.2015.  
Hlasovanie :Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 7.6.-II./OZ/2015 
 
7.7.Žiadosť o vyjadrenie k odpredaju nehnuteľnosti  Firmáreň s.r.o. Jedná sa 
o budovu bývalého MNV. Finančná komisia neodporúča predaj, aj obecná rada dáva 
záporné stanovisko.  Toho času tu sídli štátna aj obecná polícia a niektoré priestory 
sú prenajaté. Do  tejto budovy sa dlhodobo neinvestovalo. Dozrel čas, aby sme to 
riešili. Toho času nemáme finančné prostriedky, prichystáme návrhy a v budúcich 
rokoch sa s tým budeme zaoberať.  
Ing. Šimko – doporučuje buď odpredať alebo zrekonštruovať.        
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – 
budovy MNV na ulici A. Hlinku na základe žiadosti o vyjadrenie k predmetnej veci 
žiadateľa Firmáreň, s.r.o. Miletičova 550/1, Bratislava. 
Hlasovanie : Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 7.7.-II./OZ/2015 
 
7.8. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre 
žiadateľa Jozefa Suchého, Chalupy 147/95, Močenok v rozsahu podľa predloženej 
žiadosti. 
Hlasovanie : Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 7.8.-II./OZ/2015 
 
 
Bod 8 
8.1. Správa o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2014 
Ing. Šimko – do budúcnosti požadujem  podrobnejší zoznam vyradených predmetov 
a osobitne za KTV.  



Obecnú zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku inventarizácie 
majetku obce k 31.12.2014 
Uznesenie č. 8.1.II./OZ/2015 
 
8.2. Správa o výsledku inventarizácie majetku KTV Močenok k 31.12.2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku inventarizácie 
majetku KTV Močenok k 31.12.2014 
Uznesenie č. 8.2.II./OZ/2015 
 
8.3. Správa komisie na vyradenie majetku za rok 2014. 
p. Lenický – pre budúcnosť sa požaduje zoznam vyradeného majetku, a urobiť 
zoznam majetku na predaj pre možného potencionálneho záujemcu.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie na vyradenie majetku za 
rok 2014  s pripomienkami: Pre budúcnosť sa požaduje zoznam vyradeného 
majetku a urobiť zoznam majetku na predaj pre možného potencionálneho záujemcu. 
Uznesenie č. 8.3.II./OZ/2015 
 
Bod 9 
9.1. Správa o činnosti finančnej komisie 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  správu o činnosti Finančnej komisie.  
Uznesenie č. 9.1.II./OZ/2015 
 
9.2. Správa o činnosti komisie Územného plánovania,  investičnej činnosti.  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti komisie Územného 
plánovania,  investičnej činnosti.  
Uznesenie č. 9.2.II./OZ/2015 
 
9.3. Správa o činnosti komisie Mládeže, školstva, športu. 
Mgr. Benková – riešilo sa záškoláctvo v základnej škole prerokovávali sa rôzne 
smernice. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti komisie Mládeže, 
školstva, športu. 
Uznesenie č. 9.3.II./OZ/2015 
 
9.4. Správa  o činnosti Kultúrnej komisie 
Mgr. Sýkora – máme veľa návrhov, nápadov. Zlínska župa v spolupráci s Nitrianskou 
župou oslovila aj obec Močenok.  V rámci projektov sa dajú budovy zrekonštruovať. 
Finančne nás to nebude nič stát. Gabriela Borzová vzdáva sa členstva v tejto komisii. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti Kultúrnej komisie 
Uznesenie č. 9.4.II./OZ/2015 
 
9.5.Správa o činnosti komisie pre Sociálne  veci, bytové otázky 
Ing. Šuvada  - informoval o žiadostiach o soc. výpomoce. Riešilo sa záškoláctvo vo 
viacerých rodinách. Keď sa uvoľní obecný byt bude sa aktualizovať poradovník na  
byty. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti komisie pre Sociálne  
veci, bytové otázky 
Uznesenie č. 9.5.II./OZ/2015 
 



9.6. Správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu, pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 
Ing. Šimko- starosta obce splnil  oznamovaciu povinnosť, čím spĺňa všetky 
podmienky na vykonávanie funkcie v zmysle zákona č. 357/2004 Z.Z. 
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti komisie pre ochranu 
verejného záujmu, pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
Uznesenie č. 9.6.II./OZ/2015 
 
 
Bod 10 
10.1. Rozdelenie finančných prostriedkov na rok 2015 pre kluby, spolky, združenia 
Zasadala trojčlenná komisia v zložení : Mgr. Benková, Ing. Mesároš a Mgr. Sýkora.  
Vychádzalo sa zo žiadostí, upravili sa vzhľadom  na aktivity. Celková požiadavka 
bola 125 560 €. Upravilo sa na 50 000 €.  Odchýľky sú minimálne proti minulému 
roku. Zmena nastala v čerpaní dotácií u „Aqua šport“. Plánujeme z týchto fin. 
prostriedkov dotovať každé jednu vstupenku v  určitej výške, a plavecké výcviky sa 
budú fakturovať. 
p. Lenický – či združenie Aqua tento model bude akceptovať. Doporučujem Stolno-
tenisovému klubu SENIOR prideliť 100 €, zobrať to Stolno-tenisovému oddielu 
mužov A+B+C. 
p. Blažo – predtým komisia pozývala predsedov klubov. Starosta obce odpovedal, že 
by to bolo veľmi zdĺhavé, a preto dal mandát trom poslancom, čo nemali ľahkú úloh 
začo im treba poďakovať. 
Starosta ďalej informoval, že očakávame dotáciu z Dusla. Budeme splácať úver, 
zamestnancom sa zobralo, a v II. polroku sa k tomu vrátime a prehodnotíme. Na 
záver doporučuje zastupiteľstvu schváliť tento materiál, zohľadniť požiadavku p. 
Lenického , dotácie schváliť s touto zmenou vo výške 50 % na I. polrok 2015. 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
schvaľuje rozdelenie dotácií na I. polrok 2015 :  
 

Žiadateľ /názov právnickej osoby, u fyzických osôb meno a 
priezvisko/  Dotácie  

FK Močenok o.z.                                    13 000,00     

Stolno- tenisový odd. TJ Močenok                                                -       

Stolnotenisový klub SENIOR- Močenok                                           50,00     

Telovýchovná jednota Vitalita                                        150,00     
Klub dôchodcov v Močenku                                         125,00     

Klub športovo aktívnych žien                                          75,00     

Miestny odbor Matice slovenskej v Močenku                                          50,00     

Občianske združenie RUBÍN                                        175,00     
ŠACH- klub Močenok                                         125,00     

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska                                        100,00     

Združenie Rodina je viac                                           50,00     

Spolok rekreačných futbalistov                                               -       

DH Močenská kapela                                         250,00     

Hádzanársky klub JUNIOR Močenok                                      7 500,00     

Klub cvičeniek pre zdravie Močenok                                         100,00     

Klub filatelistov 52-46 Močenok                                          75,00     



Hlasovanie: Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 10.1.-II./OZ/2015 
 
10.2. Ukončenie zmien v ÚPO 
p. Hipp – či môže do toho vstúpiť obec, či sa môže odvolať, Odpoveď, nie môže len 
právnická osoba, ktorá o to požiadala. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie na základe nesúhlasného stanoviska 
k územnému plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č. 1/2014 úpn-47/R/2014 zo 
dňa 26.6.2014 zaslaného OÚ Nitra, nemôže byť územný plán obce Močenok 
schválený a dokončený. 
Uznesenie č. 10.2.-II./OZ/2015 
 
10.3. Návrh na zmenu ÚPO 
Starosta obce informoval, že túto lokalitu chceme meniť na bývanie z toho dôvodu, 
že tu sú všetky infraštruktúry. 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonaním zmien a doplnkov územného plánu 
obce Močenok v tomto rozsahu : V lokalite č. 14 zmeniť funkčné využitie z priemyslu 
na bývanie. 
Hlasovanie: Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 10.3.-II./OZ/2015 
 
10.4. Pohľadávky daňových a nedaňových príjmov za predchádzajúce roky 
Ing. Šuvada  - žiada, aby dĺžníci boli ešte vyzvaní na zaplatenie. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prehľad pohľadávok daňových 
a nedaňových príjmov obce k 31.12.2014 s pripomienkou, aby ich ešte obec vyzvala 
na zaplatenie, v opačnom prípade budú zverejnení na úradnej tabuli a webovej 
stránke obce. 
Uznesenie č. 10.4.-II./OZ/2015 
 
 
10.5. Čerpanie finančných prostriedkov – Program 5 – Služby občanom z r. 2014 
Na návrh poslanca Lenického účtovníčka vypracovala čerpanie výdavkov v tomto 
programe.  

ZO SZZ- Močenok                                          50,00     

DHZ Močenok                                           25,00     

Základná organizácia chovateľov poštových holubov Močenok                                           75,00     

Karate Močenok                                         300,00     

Klub tvorivosti Močenok                                        125,00     

Močenskí speváci                                          50,00     

Ženský spevácky zbor Cantica                                        100,00     
Folklórna skupina Močenčanka                                        100,00     

Divadlo Dominus Močneok                                        100,00     

Stolno-tenisový oddiel mužstvo A+B+C Močenok                                        550,00     

Občianske združenie KREDIV                                               -       

Červený kríž                                         450,00     
Aqua šport                                     1 250,00     
SPOLU                                    25 000,00     
  



p. Lenický – tvrdil, že rozpočet nebol prekročený v r. 2014 ako to bolo uverejnené, 
boli to náklady z r. 2013.  
Starosta obce informoval, že výdavok zaplatený v r. 2014 je výdavkom tohto roka. 
Záväzky známe pri zostavovaní rozpočtu sa mali zohľadniť do   rozpočtu na rok 
2014.  Rozpočet je záväzný  a bol prekročený.  
Ing. Fúska – Prečerpaný rozpočet znamená porušenie rozpočtových pravidiel, 
v priebehu roka najneskôr do 31.8.sa môže meniť. 
Ing. Šimko – to čo sme tu počuli je čisté spochybnenie práce účtovníčky,  kontrolóra 
a audítora. 
Obecnú zastupiteľstvo  berie na  vedomie správu o čerpaní finančných 
prostriedkov v Programe 5 – Služby občanom v roku 2014. 
Uznesenie č. 10.5.-II./OZ/2015 
 
 
10.6. Zverejňovanie neplatičov 
Finančná komisia doporučuje zverejňovať.  
p.Lenický – Adventus nemá nedoplatky, podľa uzatvorených zmlúv nemá povinnosť 
platiť. Účtovne je to záväzok, chcem na to apelovať, že Adventus nie je dĺžník.  
Ing. Šimko chcem sa spýtať p. Lenického kedy bol schválený dodatok č. 2 k zmluve, 
keďže nebol schválený dodatok uznesením, nie je platný a to nie je dobré. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zverejňovanie pohľadávok daňových 
a nedaňových príjmov obce k 31.12.2014 podľa kritérií obsiahnutých v zákone 
563/2009 Z.z. 
Uznesenie č. 10.6.-II./OZ/2015 
 
10.7.Vystúpenie z MAS Via Roman 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o ukončení činnosti Via 
Romanum o.z., tak ako rozhodla VZ na zasadnutí 12.3.2015 
schvaľuje vystúpenie obce Močenok, z miestnej akčnej skupiny Via Romanum 
o.z. ku dňu 12.3.2015. 
Hlasovanie: Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 10.7.-II./OZ/2015 
 
10.8. Žiadosť Mesta Nitra o finančný príspevok na vzdelávanie CVČ 
Finančná komisia  nedoporučuje  poskytnúť príspevok. 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok na vzdelávanie v CVČ na 
základe žiadosti Mesta Nitra. 
Hlasovanie: Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 10.8.-II./OZ/2015 
 
10.9. Zriadenie odbornú komisiu na riešenie rozšírenia kamerového systému v obci 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odbornú komisiu na riešenie rozšírenia 
kamerového systému v obci Močenok v zložení : 
Predseda :     Jozef Benčík 
Členovia :       Bohuš Sabo, Ing. Richard Klinka 
Tajomníčka :  Eleonóra Flammichová 
Hlasovanie:  Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 10.9.-II./OZ/2015 
 
10.10. Informácie o rokovaniach 



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o rokovaniach 
1.1. Otec biskup Rábek 
1.2. MK SR 
1.3. NOS 
1.4. KPÚ Bratislava  
1.5 Zasadnutie organizačného výboru 250. výročia posviacky kostola 
Uznesenie č. 10.10.-II./OZ/2015 
 
10.11.  Vysporiadanie pozemkov na „Kúpalisku“ 
Starosta obce informoval o vysporiadaní pozemkov pod našou stavbou na 
„Kúpalisku“. Je to majetok Farnosti Močenok, a p. farár sľúbil, že pri predaji zohľadní 
pomoc obce pri oprave kostola. 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce rokovať so správcom farnosti 
o odpredaji pozemkov pod domom na Kúpalisku. 
Uznesenie č. 10.11.-II./OZ/2015 

  
10.12. Zmluva o zriadení vecného bremena  - Západoslovenská  distribučná 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podpísať Zmluvu o zriadení 
vecného bremena medzi Obcou Močenok a Západoslovenskou distribučnou, 
a.s. na parc.č. 6919/608. 
Uznesenie č. 10.12.-II./OZ/2015 

 
10.13. Vstup obce do : Europská  kultúrna stezka sv. Cyrila a Metodeje Zlín 
Mgr. Sýkora informoval prítomných o tomto združení. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup Obce Močenok do Europská kultúrna 
stezka sv..Cyrila a Metodeje, z.s.p.o. J.A. Bati 5520, Zlín a za zástupcu Obce 
Močenok Mgr. Petra Sýkoru – zástupcu starostu obce.  
Hlasovanie:  Za všetci 8 prítomní poslanci 
Uznesenie č. 10.13.-II./OZ/2015 
 
Bod 11 – Diskusia 
p. Blažo – Na Lipovej ulici je roztrhnutý kábel miestneho rozhlasu. Osvetlenie 
v športovej hale nie je kvalitné. Dojednalo sa, že osobne  sa stretnú s vedúcim inv. 
výstavby. Premnožený chov zvierat na ulici Párovce. Starosta informoval, že sa to 
rieši v spolupráci so zverolekárom a odborníkmi, ktorí posúdia, ktoré zákony sú 
porušené a bude sa toto riešiť.  
Ing. Šuvada – chcel by stom pochváliť pracovníkov investičnej výstavby 
a aktivačných pracovníkov pri upratovaní obce, aby ten trend pokračoval. 
Lenický – nie sú uznesenia v Močenskom časopise. Odpovedalo sa, že zatiaľ je 
názor taký, že sa tam nebudú dávať, ale keď tých podnetov bude viac, mediálna rada 
sa s tým bude zaoberať.  
Ing. Fúska – potešila ma  aktivita odborných komisií je to na úrovni miest. Doporučuje 
pri predaji pozemkov a  pri prenajímaní nebytových priestorov nasnímať existujúci 
stav, a tým by bolo rozhodovanie jednoduchšie.  
Ing. Vereš – pri športovej hale obyvatelia tejto ulice majú problém s výjazdom. 
Doporučuje sa označiť tam tabuľu zákaz státia.   
Starosta obce informoval, že vieme o probléme parkovania pri športovej hale, 
budeme to riešiť. Toho času sa rieši s VÚC Nitra zástavku pre autobus pri cintoríne 
na Čermani v Nitre. Ďalej oznámil, že budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 
bude konať v kultúrnom stredisku – kláštore v stredu. 



p. Kiss – ďakuje sa likvidovanie skládky pri kamennom moste a za opravu lampy. 
Prosil by o vyčistenie a prehĺbenie jarku, načo mu bolo odpovedané že nemáme na 
to finančné  prostriedky , máme viac týchto problémov a budeme sa s nimi zaoberať. 
 
Na záver starosta obce všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie 
II. zasadnutia OZ. 
 
 
 
 
 
                                                           Ing. PaedDr. Roman Urbánik 
                                                                  starosta obce 
 
 
   
 
 
Zapísala :Helena Kollárová 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia : Ľuboš Blažo               ............................................. 
 
                       Ing. Jozef Šuvada      ............................................. 


