
Zápisnica 

 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Močenku 

konaného dňa 03.06.20105 

 

 

 
K bodu 1 

Starosta obce zahájil rokovanie obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo 

je uznášania schopne, sú prítomní 7 poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Andrea Benková, 

Ľuboslav Hipp, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing, Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš. Ďalej privítal hlavného kontrolóra Ing. Ladislava Fúsku, prednostu 

úradu Ing. Jána Valeka a Ing.Takácsovú – auditorku. Z radov občanov bol prítomný Milan 

Kišš. 

Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Ernest Vereš – predseda, 

Mgr. Andrea Benková a Ľuboslav Hipp – členovia. Za návrh hlasovali 6 poslanci, zdržal sa Ing. 

Ernest Vereš. Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Mareka Mesároša a Ing. Jozefa Šuvadu. 

Za návrh hlasovali 7 poslanci. Za zapisovateľa určil starosta obce Ing. Jána Valeka. 

 
Uznesenie č. 1. - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
A/ schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Ernest Vereš, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp 
B/ určuje 
za overovateľov zápisnice : Ing. Mareka Mesároša, Ing. Jozefa Šuvadu 
za zapisovateľa : Ing. Jána Valeka  

 
K bodu 2 

Starosta obce predložil návrh na schválenie programu 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 schválenie 

    VZN č.3/2015 Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné 

a propagačné účely Obce Močenok – schválenie 

6. Materiály predložené na pripomienkovanie 

   6.1. Návrh VZN č.    /2015  Kontrola v podmienkach obce Močenok 

   6.2. Návrh VZN č.    /2015  Zásady vybavovania sťažností na území obce Močenok 

   6.3. Návrh VZN č.    /2015  Obecné štipendium 

   6.4. Návrh VZN č. /2015 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2013 o výške mesačného 

príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok  

   6.5. Návrh VZN č. /2015Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv 

nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely 

podpory sociálneho bývania 

   6.6.  Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona 

č.307/2014 Z.z. 

   6.7.   Návrh Smernica č.   /2015 o škodovom konaní 

   6.8.   Návrh Smernica č.   /2015 o evidovaní, účtovaní a odpisovaní majetku 

7. Ekonomika a majetok 

   7.1.  - Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

           - Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 2014 

           - Správa audítora k Záverečnému účtu 2014 



   7.2    Informácia o skutočnom plnení rozpočtu obce na rok 2015 k 31.3.2015 

   7.3.   II. zmena rozpočtu Obce Močenok na rok 2015 

8. Hlavný kontrolór 

   8.1.   Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 

   8.2.   Správa z následnej kontroly daňových nedoplatkov obce Močenok k 1.1.2015 

9. Majetkové prevody, nájmy 

   9.1.   Odpredaj pozemku J. Suchý 

   9.2.   Odpredaj pozemku Š kollár 

   9.3.   Nájomná zmluva  Š. Antoš 

   9.4.   Žiadosť o využitie obecného pozemku na detské ihrisko – M.R.Štefánika 

   9.5.   Žiadosť o odpredaj pozemku M. Lenčéšová 

   9.6.   Žiadosť o mimoriadne povolenie prevádzky T. Minár 

   9.7.   Žiadosť o odkúpenie pozemku M. Gier 

   9.8.   Žiadosť o prenájom pozemku T. Lefkovits 

   9.9.   Žiadosť o odkúpenie pozemku P. Mesároš 

   9.10. Žiadosť o odpredaj pozemku P. Bučkuliak 

10. Zápisnice z komisií 

         - Finančná komisia 

         - Komisia územného plánovania, investičnej činnosti 

         - Komisia mládeže, školstva , športu 

         - Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

         - Komisia pre sociálne veci, bytové otázky 

11. Rôzne 

  11.1.  Objemové štúdie revitalizácie budovy MNV na ul. A. Hlinku, schválenie zámeru, ďalší 

postup 

  11.2.   Zmluva o službách medzi Grandprojekt s.r.o. a Obcou Močenok na zabezpečenie NFP 

z projektu C4 sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 

  11.3.  Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja na roky 2015-2020 – schválenie 

pracovných komisií 

12. Diskusia 

Záver. 

Návrh schválili poslanci jednohlasne. Starosta obce konštatoval, že rokovanie bude postupovať 

podľa schváleného programu. 

 
Uznesenie č. 2. - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
schvaľuje predložený program rokovania tak ako bol predložený 

 
K bodu 3 

Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý informoval o plnení uznesení. 
 
Uznesenie č. 3. - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
schvaľuje   kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.3.2015 
 

K bodu 4 

Starosta obce vyzval poslancov na interpelácie. 

Ing. Jozef Šuvada – upraviť kanalizačný poklop na ul. Nitrianska, na križovatke ulíc 

Vinohradská a Družstevná je výmoľ v strede vozovky, treba vyzvať cestárov na kosenie na 

svojich pozemkoch. Starosta obce – poklopy sa opravujú, teraz sú na ceste do Hornej Kráľovej, 

hovoril som s Ing. Andrášikom – do 3 dní by to mali stihnúť v Močenku, kosíme priebežne 

a oslovíme i OSC. Ľuboslav Hipp – problematický je chodník pri Benkovej. Starosta obce – 

najprv pokosíme, potom budeme riešiť ďalšie problémy, máme iba 5 pracovníkov. Ing. 



Stanislav Šimko – interpeloval som veci okolo horného cintorína a domu smútku, chcem 

poďakovať – plot je opravený a po skosení treba riešiť i dom smútku. 

 
K bodu 5 

Starosta obce uviedol, že neboli podnety na zmeny v návrhu VZN, návrh bol zverejnený na 

úradnej tabuli i na web stránke obce. Následne predložil návrh na schválenie VZN. Návrh 

schválili poslanci jednohlasne. 

 
Uznesenie č.5. - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
schvaľuje VZN č.3/2015 Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné 
a propagačné účely Obce Močenok 
 
K bodu 6 

Starosta obce informoval o postupe pripomienkovania jednotlivých návrhov materiálov 

6.1. Návrh VZN č.    /2015  Kontrola v podmienkach obce Močenok. Hlavný kontrolór 
informoval o návrhu. Starosta obce navrhol uznesenie – OZ berie na vedomie návrh VZN 

a termín na predloženie pripomienok je 3.7.2015. Poslanci schválili návrh jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 6.1 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
berie na vedomie Návrh VZN o kontrole v podmienkach Obce Močenok vykonávanej hlavným 
kontrolórom obce. Pripomienky k návrhu predložiť do 3.7.2015. 

 
6.2. Návrh VZN č.    /2015  Zásady vybavovania sťažností na území obce Močenok Hlavný 

kontrolór informoval o návrhu. Starosta obce navrhol uznesenie – OZ berie na vedomie návrh 

VZN a termín na predloženie pripomienok je 3.7.2015. Poslanci schválili návrh jednohlasne. 
 
Uznesenie č. 6.2 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
berie na vedomie Návrh VZN Zásady vybavovania sťažností na území Obce Močenok. 
Pripomienky k návrhu predložiť do 3.7.2015.  

 
6.3. Návrh VZN č.    /2015  Obecné štipendium. Starosta obce informoval o zámere poskytovať 

štipendium za určitých podmienok a navrhol uznesenie – OZ berie na vedomie návrh VZN 

a termín na predloženie pripomienok je 3.7.2015. Poslanci schválili návrh jednohlasne. 
 
Uznesenie č. 6.3 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku  
berie na vedomie Návrh VZN O obecnom prospechovom štipendiu. Pripomienky k návrhu 
predložiť do 3.7.2015. 

 
6.4. Návrh VZN č. /2015 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2013 o výške mesačného 

príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok. Starosta obce 

informoval o výstupe z porady s riaditeľmi škôl, ktorí žiadajú valorizovať výšku príspevkov. 

Predseda finančnej komisie Ing. Marek Mesároš – komisia sa stotožnila s výškou u ZŠ a ZUŠ. 

V MŠ je žiadosť o 4 násobné zvýšenie – pozývame riaditeľku MŠ na rokovanie komisie. Mgr. 

Andrea Benková – som za všetky návrhy, treba zvážiť umiestnňovanie detí do 3 rokov, aby 

nezaberali miesto starším. Starosta obce navrhol uznesenie – OZ berie na vedomie návrh VZN 

a termín na predloženie pripomienok je 3.7.2015. Poslanci schválili návrh jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 6.4 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 



berie na vedomie Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2013 o výške mesačného 
príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Močenok. Pripomienky 
k návrhu predložiť do 3.7.2015. 

 
   6.5. Návrh VZN č. /2015 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv 

nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely 

podpory sociálneho bývania. Starosta obce – išlo o podnety zo strany občanov.  Starosta obce 

navrhol uznesenie – OZ berie na vedomie návrh VZN a termín na predloženie pripomienok je 

3.7.2015. Poslanci schválili návrh jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 6.5 - III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
berie na vedomie Návrh VZN Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv 
nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely 
podpory sociálneho bývania. Pripomienky k návrhu predložiť do 3.7.2015. 

 
6.6.  Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona 

č.307/2014 Z.z.. Hlavný kontrolór – nie je podmienkou schválenie zo strany OZ. Starosta obce 
navrhol uznesenie – OZ berie na vedomie návrh zásad a termín na predloženie pripomienok je 

3.7.2015. Poslanci schválili návrh jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 6.6 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
berie na vedomie Návrh VZN Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov 
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.. Pripomienky k návrhu predložiť do 3.7.2015. 

 
6.7.   Návrh Smernica č.   /2015 o škodovom konaní. Ing. Stanislav Šimko – je to vážny 
dokument, ide aj o škody na základe zlých manažérskych rozhodnutí, dám pripomienky. 

Starosta obce navrhol uznesenie – OZ berie na vedomie návrh smernice a termín na predloženie 

pripomienok je 3.7.2015. Poslanci schválili návrh jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 6.7 - III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
berie na vedomie Návrh Smernice o škodovom konaní. Pripomienky k návrhu predložiť do 
3.7.2015. 

 
6.8.   Návrh Smernica č.   /2015 o evidovaní, účtovaní a odpisovaní majetku. Starosta obce 

navrhol uznesenie – OZ berie na vedomie návrh smernice a termín na predloženie pripomienok 

je 3.7.2015. Poslanci schválili návrh jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 6.8 - III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
berie na vedomie Návrh Smernice o evidovaní, účtovaní a odpisovaní majetku. Pripomienky 
k návrhu predložiť do 3.7.2015. 

 
K bodu 7 

7.1. Starosta obce odovzdal slovo Ing. Takácsovej, ktorá predložila  Správu auditora 

k záverečnému účtu 2014. Nenašla som nič iné, čo by nebolo zúčtované. Ide o štandardizovaný 

materiál, ktorý audítori predkladajú aj k účtovej závierke podľa medzinárodných pravidiel. 

Problém čerpanie eurofondov – NSK kontroloval centrum obce, do konca marca som nemala 

výsledok. V rámci rozpočtového hospodárenia boli príjmy plánované 4600 tis. eur a plnenie iba 

2700 tis. eur – je veľký rozdiel, mal byť upravený rozpočet v 08/2014. Napriek nižším príjmom 

bol vytvorený prebytok, úvery sú do výšky 60 % príjmov za minulé obdobie a výhľad na rok 

2015 v splátkach úverov by mal byť dodržaný podľa zákona. Ing. Stanislav Šimko – aké je 

zhodnotenie zadĺženosti obce, overili ste návratné zdroje. Ing. Takácsová – úvery máte cca 55% 



k bežným príjmom, splátky cca 25 % bežných príjmov z minulého roka. Zákon nebol porušený. 

Mgr. Peter Sýkora – hospodárenie bolo v prebytku – mali sme neuhradené faktúry. Ing. 

Takácsová – sledujem účty povinne, oproti minulému roku to bolo menej neuhradených faktúr. 

Ing. Marek Mesároš – robili ste audity i v minulých rokoch, ako hodnotíte vývoj úverov. 

Čiastočná úhrada eurofondov sa použila na splatenie faktúr a nie na splatenie úverov. Ing. 

Takácsová – úverovanie sa zvyšovalo. Hlavný kontrolór Ing. Ladislav Fúska – moje stanovisko 

je nasledovné – je to už za nami, mal som dilemu, aký výrok dať, dal som si plusy a mínusy. 

Záverečný účet obsahuje to čo má podľa zákona obsahovať, príjmy za odpady sú nižšie ako 

výdavky, je negatívny rozdiel. Odporúčam schváliť bez výhrad. Starosta obce – pripravujeme 

VZN, kde sa budú upravovať sadzby a poplatky. Rozpočet na rok 2016 bude vychádzať už 

z nového VZN. Rozpočet v príjmovej časti budeme upravovať až do 08/2015. Poslanec Marek 

Mesároš- plnenie kapitálových výdavkov je 3,1 %, bolo to zle nastavené na začiatku roka. 

Príjmy a výdavky vzájomne v rozpočte nekorelovali, môj názor je, zákon o rozpočtových 

pravidlách nebol plnený. Navrhujem schváliť „bez výhrad“, záverečný účet je urobený dobre, 

zahrňuje skutočný stav, vypovedá ako sa hospodárilo v roku 2014. Pri hlasovaní o návrhu sa 

zdržal Ľuboslav Hipp a 6 poslanci hlasovali za, starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia 

bol schválený tak, ako bol predložený. 

 
Uznesenie č. 7.1 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
-berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2014 
-berie na vedomie správu nezávislého audítora k Záverečnému účtu za rok 2014 
-schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
1809,27 eur 
-schvaľuje Záverečná účet obce za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 
7.2.  Starosta obce uviedol informáciu o plnení rozpočtu k 31.3.2015. Ing. Marek Mesároš – 

finančná komisia prerokovala materiál, nemá výhrady k hospodáreniu a konštatuje, že je 

v súlade s rozpočtovými pravidlami. Hlavný kontrolór – takto by mal byť rozpočet čerpaný aj 

do budúcna – aktuálne údaje v súlade so schváleným rozpočtom. Starosta obce predložil návrh 

uznesenia, ktorý bol schválený všetkými prítomnými poslancami. 

 
Uznesenie č. 7.2 - III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
berie na vedomie Informáciu o skutočnom plnení rozpočtu obce na rok 2015 k 31.3.2015. 

 
7.3.   Starosta obce predložil návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2015 s tým, že ide o zmeny ktoré 

sú už podložené skutočnosťami zmluvne podchytenými. Ing. Jozef Šuvada – fakticky treba 

zaznamenávať zmeny. navrhujem poslať ďakovné listy v mene OcZ organizáciám i ľuďom. 

Návrh uznesenia schválili všetci prítomní poslanci. 

 
Uznesenie č. 7.3 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
schvaľuje návrh II. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 2015 tak, ako bol predložený. 
 

K bodu 8  
8.1.  Hlavný kontrolór predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.  Starosta 

obce – ako hodnotí hlavný kontrolór akciu revitalizácia centra obce. Ing. Marek Mesároš – 

v správe SORO sú uvedené pochybenia. Hlavný kontrolór – námietky obce k správe neboli 

akceptované, nemáme čo meniť. Návrh uznesenia bol schválený všetkými poslancami 

 
Uznesenie č. 8.1 - III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 



schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Močenok na II. polrok 2015 tak, ako 
bol predložený. 

 
8.2. Hlavný kontrolór predložil správu z kontroly daňových nedoplatkov k 31.12.2015. 

Nedoplatky sú vymáhateľné, dlžníci sú upomínaní. Ak neuhradia treba zverejniť nedoplatky 

a uvážiť postup pri ich prípadnom exekučnom vymáhaní. Uznesenie bolo prijaté všetkými 

poslancami. 

 
Uznesenie č. 8.2 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
berie na vedomie Správu z následnej finančnej kontroly daňových nedoplatkov k 1.1.2015, tak 
ako ju predložil hlavný kontrolór obce a návrh ďalšieho postupu ich riešenia. 

 
K bodu 9 

9.1.   Starosta obce predložil návrh na predaj pozemku pre žiadateľa J. Suchého. Ing. Ernest 

Vereš – stavebná komisia odporúča predaj pozemku schváliť. Návrh bol schválený všetkými 

prítomnými poslancami. 

 
Uznesenie č. 9.1 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
schvaľuje 3/5 väčšinou poslancov predaj pozemku v k. ú. Močenok, zapísaného na LV 4274, reg. 
„E“ KN, parc. č. 1783/96, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
pre kupujúceho Jozefa Suchého, bytom Chalupy 147/95 Močenok po 4,50 eur za m2. 

 
9.2.  Starosta obce predložil návrh na predaj pozemku pre žiadateľa Š. Kollára. Ing. Ernest 

Vereš – stavebná komisia odporúča predaj pozemku schváliť. Návrh bol schválený všetkými 

prítomnými poslancami. 

 
Uznesenie č. 9.2 - III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
schvaľuje 3/5 väčšinou poslancov predaj pozemku  registra „C“ KN v k. ú. Močenok vedených na 
LV č. 931, par. č. 6613/13 vo výmere 97 m2 ako prípad osobitného zreteľa podľa zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľa Štefan Kollár, 
Cintorínska 961/14, Močenok po 4,50 eur za m2. 

 
9.3. Starosta obce predložil žiadosť Š. Antoša o prenájom pozemku. Poslanci schválili návrh 

na prenájom do 31.12.2015, 6 boli za a Ing. Marek Mesároš sa zdržal. 

 
Uznesenie č. 9.3 - III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
schvaľuje prenájom pozemku pre Štefana Antoša, Močenok v rozsahu podľa žiadosti. 

 
9.4.   Starosta obce predložil žiadosť nájomníkov b.d. ul. M.R.Štefánika 466/4 o využitie 

pozemku na detské ihrisko / zastupuje Dária Piterková/. Ďalej uviedol, že ho kontaktovala p. 

Špiková – suseda s určitými pripomienkami. Navrhol, aby sa na komisii prerokovali 

pripomienky. Poslanci jednohlasne schválili návrh. 
 
Uznesenie č. 9.4 - III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
berie na vedomie žiadosť nájomníkov bytového domu M. R. Štefánika 466/4, Močenok o využitie 
pozemku na účely detského ihriska a rozhodne po prerokovaní pripomienok na budúcom 
rokovaní obecného zastupiteľstva 

 



9.5.   Starosta obce predložil žiadosť   M. Lenčéšovej o kúpu pozemku pod garáž. Zároveň 

navrhol schváliť budúci zámer predaja pozemku. Ing. Ernest Vereš – komisia odporúča 

odpredať. Poslanci schválili návrh jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 9.5 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku´ 
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti vedenej na LV 2425 parc. č. 113/42 vo výmere 
25 m2 pre žiadateľku Marta Lenčéšová, M.R. Štefánika 470/3 Močenok 

 
9.6.   Starosta obce predložil žiadosť na mimoriadne povolenie na prevádzku terasy Mgr. T. 

Minára, ďalej informoval, že výhrady má ZVAK, a.s. – idú tam siete, žiadateľ nedostal 

povolenie od ZVAK, a.s., išli by sme nad rámec kompetencií. Predložil návrh na neschválenie 

žiadosti. 5 poslanci boli za návrh, zdržali sa Ing. Stanislav Šimko a Ľuboslav Hipp. 

 
Uznesenie č. 9.6 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
neschvaľuje mimoriadne povolenie na prevádzkovanie terasy pri zmrzlinovom stánku pre 
žiadateľa Mgr. Tomáša Minára, K. Nálepku 1506, Šoporňa 
 
9.7.   Starosta obce predložil žiadosť M. Giera na odkúpenie nehnuteľností. Ing. Ernest Vereš – 

komisia odporúča odpredať po spracovaní geometrického plánu. poslanci schválili budúci 

odpredaj jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 9.7 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
schvaľuje budúci odpredaj nehnuteľnosti -  pozemkov – časť parcely „E“ KN č.6914/100 a č.1748 
vedených na LV 4274 vo výmere cca 20 m2 pre žiadateľa Milana Giera, Nitrianska 1211/8, 
Močenok 

 
9.8. Starosta obce predložil žiadosť T. Lefkovitsa o prenájom pozemku pod terasou. Ing. 

Ernest Vereš – komisia odporúča vyhovieť žiadosti s termínom do 31.12.2015. Poslanci 

jednohlasne schválili návrh. 

 
Uznesenie č. 9.8 - III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
schvaľuje prenájom pozemku pod terasou pri prevádzke Barrigue parc. č. 1749/1 vo výmere 8x2 
m pri zabezpečení priechodnosti chodníka. 
 

9.9. Starosta obce predložil návrh na budúci odpredaj pozemku pr P. mesároša. Ing. Ernest 

Vereš – komisia odporúča odpredaj. Ing. Marek Mesároš – finančná komisia súhlasí 

s odpredajom za znaleckú cenu a za podmienky, že všetky náklady uhradí žiadateľ / GP, 

znalec a i./. Poslanci schválili návrh jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 9.9 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku vo výmere cca 150 m2 pre žiadateľa 
Patrika Mesároša, A Hlinku 483, Močenok za cenu podľa znaleckého posudku a úhrady všetkých 
nákladov súvisiacich s predajom. 

 
9.10.   Starosta obce predložil žiadosť Ing. P. Bučkuliaka na odpredaj pozemku. O slovo sa 

prihlásil Ing. Bučkuliak, ktorý uviedol, že kúpou pozemku z areálu MŠ si chce zabezpečiť 

prístup k pozemku, na ktorom plánuje postaviť RD. Je tam slepá ulica a susedia mu nechcú 

povoliť priechod cez ic pozemky. Starosta obce – hovoril som s vlastníkom,  nesúhlasí so 

zabezpečením prístupu. Ing. Marek Mesároš – finančná komisia neprijala stanovisko – aké má 

správca majetku? Mgr. Andrea Benková – komisia školstva prišla na normatívy, ktoré určuje 



vyhláška MŠ SR o minimálnych plochách zelene, pieskoviska a ihriska pre deti. Plánujeme 

nárast počtu detí, rozšírenie MŠ, nesúhlasíme s odpredajom, nech sa vyjadrí UVZ Nitra. 

Starosta obce – navrhujem odložiť materiál, počkať na stanovisko UVZ. Ing. Stanislav Šimko – 

výstavba bytov v tomto regióne bola plánovaná, treba riešiť koncepčne, tak aby bol 

zabezpečený prístup na pozemky. Poslanci prijali návrh jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 9.10 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
berie na vedomie žiadosť o budúci odpredaj pozemku v priestore MŠ Močenok – vybudovanie 
prístupovej komunikácie k pozemku od žiadateľov Ing. Petra Bučkuliaka  a Miroslavy 
Bučkuliakovej a odkladá materiál na rokovanie po získaní ďalších podkladov a vyjadrení 

kompetentných orgánov. 
 
K bodu 10 

Starosta obce informoval o predložených zápisniciach komisií s tým, že navrhol zobrať 

zápisnice na vedomie. Poslanci prijali návrh jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 10. - III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
berie na vedomie zápisnice  
-Finančnej komisie 
-Komisie Územného plánovania a investičnej činnosti 
-Komisie Mládeže, školstva a športu 
-Kultúrnej komisie 
-Komisie pre sociálne veci a bytové otázky tak, ako ich predložili predsedovia komisií 

 
K bodu 11 

11.1.   Starosta obce – vzhľadom na zlý stav budovy bývalého MNV predkladám návrh na 

schválenie rekonštrukcie budovy s rozšírením na polyfunkciu – získame byty, financovanie zo 

strany dodávateľa a následne bude financovať obec. Ing. Jozef Šuvada – na obecnej rade sme 

hovorili o materiály, podľa mňa je 1. ponuka lepšia. Treba konzultovať s B, aby to bolo ako 

A prevzaté, aspoň časť. Ing. Stanislav Šimko – filozofia je jasná, chceme to riešiť tak, aby tam 

boli byty a priestory pre štátnu a obecnú políciu. Mgr. Peter Sýkora – ide o rozhodnutie, či bude 

postup A alebo B. Starosta obce – dôležitý je čas a nezaťaženie obecných financií v tomto roku. 

Ing. Ernest Vereš – štúdiu ako to bude vyzerať. Ing. Marek Mesároš – ako sa to bude 

financovať. Starosta obce predložil návrh, ktorý poslanci jednohlasne schválili. 

 
Uznesenie č. 11.1 - III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
-schvaľuje rekonštrukciu budovy starého MNV na ul. A. Hlinku na polyfunkčný objekt – 
kancelárie polície SR a Obecnej polície a nájomné byty vybudované s podporou ŠFRB 
-schvaľuje návrh zámeru, ktorý predložila spoločnosť PROFIS NZ s.r.o., Nové Zámky. 
 

11.2.    Starosta obce predložil materiál o zapojení sa obce Močenok do projektu na likvidáciu 

čiernych skládok odpadov. Riešili by sa 4 skládky – pri Hornej Kráľovej, záhrady v centre 

obce, cesta na Gorazdov, Gorazdov sýpka. Návrh uznesenia poslanci jednohlasne schválili. 

 
Uznesenie č. 11.2 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku  
-schvaľuje zapojenie obce Močenok do projektu vyhláseného Enviromentálnym fondom na 
odstránenie nezákonne umiestnených skládok odpadu 
-schvaľuje spolufinancovanie projektu v objeme 5 % z rozpočtu obce Močenok z celkových 
nákladov projektu 
-odporúča starostovi obce podpísať zmluvu o zabezpečení prác na projekte s Grant Projekt Nové 

Zámky. 
 



11.3    Starosta obce predložil návrh na spracovanie PHSR na roky 2015-2020, kde majú 

participovať komisie tak ako pracujú pri OZ. Návrh bol jednohlasne prijatý. 

 
Uznesenie č. 11.3 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
-schvaľuje zámer Vypracovať PHSR obce Močenok na roky 2015 – 2020 
-schvaľuje za pracovné komisie spolupodieľajúce sa na vypracovaní PHSR v takom zložení ako 
pracujú pri OZ v Močenku vo volebnom období 2014 - 2018 

 
11.4.   Starosta obce informoval, že Obec Močenok  obdržala rozhodnutie ÚVO o zrušení 

výsledku verejnej súťaže na projekt Galéria Sv. Gorazda a znovuvyhodnotení súťaže  - 

otvorenie obálok a akceptácia ponúk bez ďalších úprav. V práve je EUROBUILDING, lebo dal 

najnižšiu ponuku. Bývalý zástupca starostu poslal mail, že  máme znova podať žalobu  na súd 

na preskúmanie rozhodnutia UVO. Ing. Marek Mesároš – aký súd sme vyhrali? Ing. Stanislav 

Šimko – súhlasím s p. Mesárošom, súd povedal, že ÚVO porušil správne konanie a nie 

o posúdení veci. Starosta obce – je to nevykonateľné, veď akcia je ukončená a uhradená. 

Poslanci schválili postup starostu jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 11.4 - III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
-schvaľuje postup starostu pri riešení problematiky verejného obstarávania pri rekonštrukcii 
Múzea a galérie sv. Gorazda 
-odporúča riešiť problematiku po spracovaní právnej analýzy. 

 
11.5.     Starosta obce uviedol problematiku opravy kanálových poklopov – rokovanie s OSC 

Nitra a ZVAK – odpovedal v bode interpelácie. 

 

11.6.     Starosta obce dal na posúdenie zmluvu s ENVI_GEOS Nitra o likvidácii odpadov nad 

limity stanovené v zmluve s Ponitrianskym združením. Návrh prijali poslanci jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 11.6 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
odporúča starostovi obce podpísať dodatok zmluvy k nakladaniu s komunálnymi, drobnými 
stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi s ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 

 
11.7.    Starosta obce informoval, že predbežne je dohodnuté v PD Močenok vybudovať nové 

zberné miesto zeleného odpadu smerom na Dvojku, v extraviláne obce. Bude zmluva 

o prenájme uzatvorená.. 

 
Uznesenie č. 11.7 - III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
berie na vedomie informáciu o zriadení nového zberného dvora pre zelený odpad – prenájom 
pozemku od PD Močenok 
 
11.8.    Starosta obce predložil záznam z kontroly z operačného programu zamestnanosť 

a sociálna inklúzia financovaného z eurofondov. Zo záznamu vyplynulo, že neboli uznané 
niektoré doklady a z toho vyplýva nutnosť vrátiť cca 20 tis. eur, ak ich nevrátime budú 

vymáhané súdnou cestou. Mgr. Peter Sýkora – bývalý zástupca ešte rieši problematiku. 

poslanci prijali uznesenie jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 11.8 -III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
berie na vedomie informáciu o Zázname z kontroly projektu Podpora tvorby nových pracovných 
miest v obci Močenok. 

 



11.9. Starosta obce informoval o Zmluve o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť so 

spoločnosťou METAL GROUP SK s.r.o. – ide o možnosť požiadať o nenávratný finančný 

príspevok na niektoré akcie – rekonštrukcia MŠ, futbalového štadióna, cyklotrasa. Zatiaľ 

sťahujem z rokovania. 

 

11.10.  Starosta obce informoval, že OR HaZZ v Nitre vykonalo kontrolu v objekte Dekana 

Sčasného 1826/1 Močenok – ADVENTUS, n.o., kde bolo zistené, že objekt je evidovaný 

ako rodinný dom a využíva sa ako dom sociálnych služieb. Tento objekt má v prenájme 

Adventus n.o., boli uzatvorené nájomné zmluvy s tým, že nebude sa platiť nájomné, ale bude 

zápočet s investíciami v réžii nájomcu, cca 250 tis. eur. Ing. Stanislav Šimko – má obec na to 

aby zaplatila 250 tis. eur? Ing. Marek Mesároš – dodatok č.2 je pre obec nevýhodný, 90 rokov 

nájmu je doba neurčitá, je to vlastne darovanie. Zmluva bola podpísaná 13 dní po voľbách, 

končiaci starosta podpíše končiacemu zástupcovi starostu ako riaditeľovi organizácie. 

navrhujem komisionálne prerokovanie / starosta, hlavný kontrolór, predseda finančnej komisie/ 

možnosti riešenia nevýhodného stavu. informáciu podať na najbližšom rokovaní OZ. 

Poslanci schválili návrh jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 11.10 - III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
-berie na vedomie zápisnicu z protipožiarnej kontroly Adventus n. o.  v objekte Dekana Ščasného 
1826/1 Močenok 
-odporúča spracovať právnu analýzu zmluvy o prenájme objektu s návrhom ďalšieho postupu. 

 
11.11.    Starosta uviedol problém revitalizácie centra obce, robíme kroky, aby bola ešte jedna 

následná kontrola. Dôraz dávame na vysporiadanie záväzkov voči štátu, ak budeme mať 

nevyrovnané záväzky, nebudeme mať možnosť čerpať eurofondy. Problém je 484 tis. uer 

použitých na úhradu faktúr a neuznanie prác a ich prefakturovania – vrátenie dotácie. Ing. 

Marek Mesároš – dokedy musíme vrátiť?, a nedostaneme 1100 tis.eur na celú stavbu, žiadam 

o vypracovanie právnej analýzy zavinenia niektorých osôb pri riešení projektu., či bolo 

pochybenie a kto ho zavinil. Máme stále rôzne vážne problémy, čo ide do peňazí, navrhujem 

podpísať zmluvu s renomovanou právnickou kanceláriou. Poslanci schválili návrh uznesenie 

jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 11.11 -III./OZ/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
odporúča starostovi pripraviť právnu analýzu problematiky projektu Revitalizácia centra obce, 
s určením miery zavinenia zodpovedných osôb a pripraviť návrh spolupráce s renomovanou 
právnickou kanceláriou na riešenie zložitých právnych prípadov. 

 
11.12.    Starosta obce informoval o liste od poslanca Ing. Mareka Mesároša, ktorým sa vzdáva 

členstva v obecnej rade a v komisii sociálnej a bytovej z dôvodu zvýšeného pracovného 

zaťaženia a osobných dôvodov. Poslanci prijali návrh jednohlasne. 

 
Uznesenie č. 11.12 - III./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
berie na vedomie vzdanie sa členstva v Obecnej rade a Komisii pre sociálne veci a bytové otázky 
poslanca Ing. Mareka Mesároša  
 
K bodu 12 
P. Kišš – poďakovanie za opravu vody, počul som, že nejaký občan umiestnený v obecnom 

zariadení? Starosta obce – na základe rozhodnutia súdu občan stratil ubytovanie, preto sme 

využili po dohode s nájomcom náš objekt ako dočasné riešenie. Mgr. Peter Sýkora – MŠ sa 

úspešne zapojila do projektu, natočili klip a postúpili do slovenského Scholl dance. Mgr. 



Andrea Benková – 24.6.2015 bude vystúpenie v Bratislave, poprosíme o zabezpečenie dopravy. 

Starosta obce – ide o reprezentáciu obce, budeme hľadať možnosti. 

Nakoľko už nebola vôľa diskutovať starosta obce poďakoval všetkým za účasť a rokovanie 

ukončil. 

 

 
 
 
                                                           Ing. PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                              starosta obce 

 
 
   
Zapísal :Ing. Ján Valek 

 
 
 
Overovatelia : Ing. Marek Mesároš  ................................................. 

 

                       Ing. Jozef Šuvada      ............................................. 


