
Zápisnica 

 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 

2016, konaného dňa 02. 11. 2016 

 
 
Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

    Ing. Veronika Kollárová  

Ľuboslav Hipp     

    Mgr. Peter Sýkora 

    Ľuboš Blažo 

    Ing. Stanislav Šimko 

    Ing. Ernest Vereš 

    Ing. Marek Mesároš  

 

Neprítomní:   Mgr. Andrea Benková 

    Ing. Jozef Šuvada 

    Jozef Benčík 

    Juraj Lenický 

     

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

    Ing. Lucia Hambalková, zapisovateľka 

    p. Marián Cipár, projektový manažér 

 

1. Otvorenie 

 

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2016 otvoril a viedol 

PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce. V úvode privítal prítomných poslancov obecného 

zastupiteľstva a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 7, t. j. Obecné zastupiteľstvo  

je uznášania schopné. Taktiež privítal Hlavného kontrolóra Obce Močenok Ing. Ladislava Fúsku, 

zapisovateľku Ing. Luciu Hambalkovú a projektového manažéra p. Mariána Cipára. 

 

Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení:  

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp  

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: 

Ing. Ernesta Vereša a Ing. Stanislava Šimka. 

 

Ing. Stanislav Šimko predniesol pozmeňovací návrh: 

- na miesto seba za overovateľa navrhol Ing. Mareka Mesároša. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili za overovateľov zápisnice: 

Ing. Ernesta Vereša a Ing. Mareka Mesároša 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambálkovú.  

 

 

Návrh uznesenia poslanci schválili jednohlasne. 

 



Uznesenie č. 1. –II./MOZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a/ schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp 

za overovateľov zápisnice:  

Ing. Ernesta Vereša, Ing. Mareka Mesároša 

b/ určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú  

 

 

2. Schválenie programu rokovania 
 

Starosta obce predložil návrh programu II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo 

plánu práce v roku 2016 a zároveň navrhol doplniť program zasadnutia o bod 3.2  

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

 

2. Schválenie programu rokovania   

 

3. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

 

3.1. Žiadosť o NFP v rámci programu INTERREG VA Slovenská republika – Maďarsko  

s projektom „Sv. Kliment otvára brány – budovanie kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda“ a 

spoluúčasť pri realizácii projektu s výškou maximálneho celkového spolufinancovania zo strany 

žiadateľa 5% z celkových oprávnených výdavkov. 

 

3.2 Žiadosť o NFP z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4 

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, výzva z opatrenia 

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, aktivita A Zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov. Spoluúčasť verejného sektora je 5% vlastných zdrojov. 

 

4. Diskusia 

 

Záver 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o programe zasadnutia, tak  ako ho predložil spolu s doplnením bodu 3.2. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci návrh programu schválili jednohlasne. Starosta obce skonštatoval, že rokovanie bude 

pokračovať podľa schváleného programu. 

 

Uznesenie č. 2. – II./MOZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

program rokovania s pozmeňujúcimi pripomienkami, doplnenie programu v bode 3. o bod 3.2: 

Žiadosť o NFP z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4 Energeticky 

efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, výzva z opatrenia 4.3.1 Zníženie 

spotreby energie pri prevádzke verejných budov, aktivita A Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov. Spoluúčasť verejného sektora je 5% vlastných zdrojov. 



3. Materiály predložené na prerokovanie 

 

3.1 - Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o programe INTERREG VA Slovenská republika 

– Maďarsko v rámci ktorého si obec chce podať žiadosť o NFP s projektom „Sv. Kliment otvára brány 

– budovanie kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda“. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- zahraničným partnerom je maďarská obec Kestúc, 

- obec získala podporné stanoviská biskupských úradov, stanovisko z Nitrianskeho samosprávneho 

kraja,  

- získali sme podporné stanovisko občianskeho združenia kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda v Zlíne, 

- cieľom projektu je zabezpečiť rozvoj kultúrneho dedičstva Cyrilo-metodskej cesty, 

- obnoví sa park v okolí kostola, spropaguje sa kostol sv. Klimenta v Močenku, 

- vydajú sa viacjazyčné publikácie o tomto projekte, 

- podpora kultúrnych podujatí v priebehu 2 rokov po získaní fin. príspevku, 

- spoluúčasť je na úrovni 9 000,- €, celková výška žiadaných financií je na úrovni 180 000,- €.  

 

Mgr. Peter Sýkora 

- p. Cipár je projektový manažér OZ VITIS,  

- vybrali sme ho, pretože má za sebou viacero úspešných projektov cezhraničnej spolupráce, 

- veríme, že tento projekt bude úspešný, 

- poslanci z obce Kestúc odsúhlasili tento projekt, 

- Spolok Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku je vlastníkom pozemkov okolo 

kostola (park) a na obdobie 10 rokov budú obci prenajímať pozemky za 1,- € ročne. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- výška projektu 180 000,- € je spoločná spolu aj s maďarskou stranou alebo sa týka našej obce? 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- financie vo výške 180 000,- € sa týkajú nás, partnerská obec pracuje s inou sumou. 

 

Mgr. Peter Sýkora 

- spolu s partnerskou obcou Kestúc sa pohybujeme na úrovni finančného príspevku 300 000,-€. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- chcel by som poprosiť p. Cipára o predstavenie projektu. 

 

p. Cipár 

- ide o budovanie Cyrilo-metodskej cesty, ktorá by mala smerovať z Ríma, Velehradu do Solúna, 

- Nitriansky samosprávny kraj sa veľmi angažuje v tomto projekte spolu s ostatnými krajmi, 

- je snaha prepojiť túto cestu cez Slovensko a Maďarsko 

- prínosom pre obec bude rekonštrukcia parku, propagácia obce, príprava pre turistov, cyklistov 

a návštevníkov,  

- Obec Močenok bude propagovaná vo všetkých materiáloch, ktorých sa tento projekt bude týkať,  

vo všetkých štátoch, kde je Cyrilo-metodská cesta. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- chcem poďakovať Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku, že boli ochotní 

dať do prenájmu pozemky kostolného parku. 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili žiadosť o NFP jednohlasne. 



Uznesenie č. 3.1 – II./MOZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Žiadosť o NFP v rámci programu INTERREG VA Slovenská republika – Maďarsko  

s projektom „Sv. Kliment otvára brány – budovanie kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda“ a 

spoluúčasť pri realizácii projektu s výškou maximálneho celkového spolufinancovania zo strany 

žiadateľa 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 9 281,34 eur. 

 

 

3.2 - Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o žiadosti o NFP z operačného programu Kvalita 

životného prostredia. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- jedná sa o projekt na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov, 

- zatiaľ sme vybrali budovu Kina a Obecný úrad na ul. sv. Gorazda, 

- ide o otvorenú výzvu a chceme sa na ňu pripraviť, 

- do 15. novembra chceme pripraviť podklady do výzvy. 

 

Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili žiadosť o NFP jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 3.2 – II./MOZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Žiadosť o NFP z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4 Energeticky 

efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, výzva z opatrenia 4.3.1 Zníženie 

spotreby energie pri prevádzke verejných budov, aktivita A Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov. Spoluúčasť verejného sektora je 5% vlastných zdrojov. 

 

 

4. Diskusia 

Starosta obce otvoril Diskusiu, v ktorej nemal nikto záujem vystúpiť. 

 

 

Záver 
Dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za účasť na II. zasadnutí, ktoré sa konalo mimo plánu práce. 

 

 

 

 

 

       PaedDr. Roman Urbánik 

                starosta obce 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambálková 

Močenok, 02. 11. 2016 

 

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

 

 

   Ing Ernest Vereš  .................................................  


