Zápisnica
z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 29. 03. 2017
Prítomní:

PaedDr. Roman Urbánik, starosta
Ing. Veronika Kollárová
Mgr. Andrea Benková
Ľuboslav Hipp
Mgr. Peter Sýkora
Ing. Stanislav Šimko
Ing. Jozef Šuvada
Ing. Ernest Vereš
Ing. Marek Mesároš

Neospravedlnení:

Ľuboš Blažo
Juraj Lenický
Jozef Benčík

Ostatní prítomní:

Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce
Ing. Lucia Hambalková, zapisovateľka

1. Otvorenie
II. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku otvoril a viedol PaedDr. Roman
Urbánik, starosta obce. Na začiatku zasadnutia privítal prítomných poslancov a skonštatoval,
že počet prítomných poslancov je7, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanec
Ľuboslav Hipp bol ospravedlnený za meškanie a prišiel pred hlasovaním o programe
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konečný počet prítomných poslancov na II. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Močenku bol 8. Neospravedlnení boli poslanci Ľuboš Blažo, Juraj
Lenický a Jozef Benčík.
Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení:
Ing. Ernest Vereš, Mgr. Andrea Benková, Ing. Veronika Kollárová
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Jozefa Šuvadu a Ing. Mareka Mesároša.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambalkovú.
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Uznesenie č. 1. – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ernest Vereš, Mgr. Andrea Benková, Ing. Veronika Kollárová
za overovateľov zápisnice: Ing. Jozefa Šuvadu, Ing. Mareka Mesároša
určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

2. Schválenie programu rokovania
Starosta obce skonštatoval, že návrh programu II. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného
zastupiteľstva. V rokovacej sále privítal poslanca Ľuboslava Hippa a skonštatoval, že počet
prítomných poslancov je 8. Následne prečítal program rokovania.
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OZ v roku 2017
4. Interpelácie poslancov
5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie
5.1. Schválenie VZN Obce Močenok č. 1/2017 o podmienkach prideľovania a bývania
v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných
prostriedkov
5.2. Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017 Požiarny poriadok Obce Močenok
5.3. Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017 O organizácii miestneho referenda
5.4. Návrh Štatút Obce Močenok
5.5. Návrh Program rozvoja bývania obce Močenok
5.6. Na vedomie Smernica - Zásady pre poskytovanie informácií
6. Ekonomika a majetok
6.1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.12.2016
6.2. Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečného účtu Obce Močenok za rok 2016
6.3. Správa audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva
k 31.12.2016
6.4. Záverečný účet Obce Močenok za rok 2016
6.5. Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2016
6.6. Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2016
6.7. Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2016
6.8. Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2016
7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2016
7.1. Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2016
7.2. Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so
stavom k 31.12.2016
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7.3. Zápisnica z rokovania vyraďovacej inventarizačnej komisie zo dňa 01.03.2017
8. Hlavný kontrolór
8.1 Správa z kontroly účtovania a poskytovania cestovných náhrad na obecnom úrade
v Močenku, účasť na školeniach zamestnancov obecného úradu v Močenku
za vybrané mesiace roku 2016
8.2 Záznam z kontroly správnosti účtovania cestovných náhrad a poplatkov za školenia
v Materskej škole v Močenku v roku 2016. Kontrola príjmov materskej školy.
9. Majetkové prevody, nájmy
9.1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Roman Lenčéš
9.2. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Filip Vörös
9.3. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ing. Ladislav Szabo
9.4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Emil Packa s manželkou
9.5. Schválenie odpredaja obecného pozemku Slavomír Malík (záhrada)
10. Správy o činnosti komisií za rok 2016
10.1. Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti
10.2. Komisia územného plánovania a investičnej činnosti
10.3. Komisia pre školstvo, mládež a šport
10.4. Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy
10.5. Komisia pre sociálne veci a bytové otázky
10.6. Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku
10.7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára
11. Zápisnice z komisií
11.1. Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti
11.2. Komisia územného plánovania a investičnej činnosti
11.3. Komisia pre sociálne veci a bytové otázky
11.4. Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku
11.5. Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy
12. Rôzne
12.1

12.2
12.3
12.4
12.5

Schválenie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacity
Materskej školy Močenok“ a spoluúčasť pri realizácii projektu s výškou
celkového spolufinancovania zo strany žiadateľa 5% z celkových oprávnených
výdavkov.
Schválenie projektového zámeru budovanie cyklotrasy
Žiadosť Penzión Seniorov ORLÍK o odstránenie azbestovej krytiny
Schválenie návrhu poplatkov za prenájom priestorov a inzerciu
Žiadosť Penzión Seniorov ORLÍK o vybudovanie chodníka

13. Diskusia
Záver
Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy k programu rokovania obecného zastupiteľstva.
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Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci schválili program rokovania tak, ako bol predložený.
Starosta obce skonštatoval, že rokovanie bude pokračovať podľa schváleného programu.
Uznesenie č. 2. – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
program rokovania tak, ako bol predložený.

3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi,
ktorý informoval poslancov o plnení uznesení. Na I. zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Močenku zo dňa 25. 01. 2017 bolo prijatých celkovo 16 uznesení, z toho 6 uznesení malo
ukladaciu povinnosť pre obec.
Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2017 – vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného
majetku – traktor. Obchodná súťaž bola vypísaná, ale neprebehla úspešne. Neprihlásil
sa žiadny záujemca, ktorý by rešpektoval stanovenú cenu.
Uznesenie č. 8.1 – I./OZ/2017 – zverejniť zámer predaja obecného majetku pre Martina
Bleha. Toto uznesenie bolo splnené v takej podobe ako bolo prijaté dňa 26. 01. 2017. Avšak
prišlo k nedorozumeniu, na tento pozemok je platná nájomná zmluva.
Uznesenie č. 8.2 – I./OZ/2017 – zverejniť zámer predaja obecného majetku pre Mgr. Evu
Kučerovú. Zámer bol zverejnený 26. 01. 2017.
Uznesenie č. 8.3 – I./OZ/2017 - zverejniť zámer predaja obecného majetku pre COOP
Jednota Nitra. Zámer bol zverejnený 26. 01. 2017.
Uznesenie č. 8.4 – I./OZ/2017 – kúpna zmluva na pozemok bola podpísaná 16. 03. 2017
a kúpna cena bola uhradená. Uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 8.5 – I./OZ/2017 – zámer odkúpenia parcely č. 509 od súčasného vlastníka
COOP Jednota, Spotrebné družstvo Nitra. Uznesenie je v štádiu riešenia. Vlastník dal
vypracovať geometrický plán.
PaedDr. Roman Urbánik
- k niektorým uzneseniam by som chcel podať vysvetlenie a to konkrétne:
Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2017 – predaj prebytočného majetku – traktora. Rozorávali sme sa
o tom aj na Obecnej rade. Vyvolávacia cena bola 10 500,-€ a nad túto sumu sa neprihlásil
nikto. Prišli ponuky s nižšími sumami za traktor, a preto chcem požiadať obecné
zastupiteľstvo a navrhnúť, aby som dostal mandát na vyhodnotenie súťaže aj s takýmito
ponukami pod stanovenou sumou. Vyhrá záujemca s najvyššou ponúknutou sumou.
Na najbližšom zastupiteľstve predložíme výsledky súťaže a navrhneme odpredaj. Navrhujem
takéto riešenie, aby sme nemuseli znovu vyhlasovať obchodnú verejnú súťaž a celý predaj
predĺžiť. Nový traktor je na hospodárskom dvore a čakáme na dokončenie formalít.
Poslanci odsúhlasili návrh starostu obce a dali mu mandát na dokončenie a vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku – traktora.
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PaedDr. Roman Urbánik
- čo sa týka Uznesenia č. 8.2 – I./OZ/2017 – na poslednom zastupiteľstve sa odsúhlasil budúci
zámer na odpredaj pozemku, na ktorý je dlhodobo uzatvorená platná nájomná zmluva.
Hľadáme riešenie a ponúkame žiadateľovi iný pozemok v danej lokalite. Pozemok, ktorý
Obecné zastupiteľstvo schválilo nie je možné odpredať, preto navrhujem Uznesenie č. 8.2 –
I./OZ/2017 zrušiť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
- Uznesenie č. 8.5 – I./OZ/2017 – COOP Jednota Nitra nechala vypracovať geometrický plán
a vo chvíli, keď bude hotový obec vyberie súdneho znalca, ktorý stanový výšku jedného aj
druhého pozemku. Predpokladám, že do najbližšieho zastupiteľstva by mal byť tento proces
ukončený.
Starosta obce otvoril rozpravu ku kontrole uznesení z posledného obecného zastupiteľstva.
Ing. Stanislav Šimko
- odporúčam aj za nás poslancov, aby sa uznesenie č. 8.1 – I./OZ/2017 zrušilo.
Starosta obce pripomenul, že zrušenie uznesenia je možné len 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
V rozprave nemali poslanci záujem pokračovať.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení a 3/5 väčšinou všetkých poslancov zrušili
uznesenie č. 8.1 – I./OZ/2017.
Uznesenie č. 3. – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na I. zasadnutí OZ zo dňa 25. 01. 2017 a 3/5
väčšinou všetkých poslancov r u š í Uznesenie č. 8.1 – I./OZ/2017 pre jeho
nevykonateľnosť.
Obecné zastupiteľstvo v Močenku dáva mandát starostovi obce na dokončenie
a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku – traktora.
Akceptovaná bude ponuka s najvyššou ponúknutou sumou.
4. Interpelácie
Na úvod starosta obce odpovedal na interpelácie z predchádzajúceho zastupiteľstva.
PaedDr. Roman Urbánik
- pani Ing. Kollárová hovorila o oprave chodníka na ul. Čingov. Vo chvíli ako nám to dovolili
poveternostné podmienky sme chodník opravili, aby ho mohli občania používať.
- pán Ing. Šuvada hovoril o problematike túlavých psov. O tejto problematike bola
odvysielaná reportáž v káblovej televízii, kde vystúpil MVDr. Žoldoš, ktorý vysvetlil aké sú
postupy pri odchyte psov a táto informácia bude aj v časopise Močenok.
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- pani Ing. Kollárová spomínala zlú prehľadnosť na križovatke pri ul. A. Hlinku a ul.
Mlynská. Dohodli sme sa s nájomníkmi zo spomínanej bytovky, že sa upravia kríky pred
bytovkou. Budem mať stretnutie so zástupcom z tejto bytovky. Nakoľko nevlastnia vhodnú
techniku na takúto úpravu, chcú poprosiť obec o pomoc.
- v rámci interpelácií na minulom zastupiteľstve sme spomínali pohyb kamiónov v obci. Túto
vec ešte riešime a nemám momentálne na ňu odpoveď. Interpelácia bola od pána Ing. Šuvadu.
Starosta obce dal priestor na interpelácie.
Ing. Veronika Kollárová
- chcem sa poďakovať Vám pán starosta a hlavne všetkým zamestnancom obecného úradu,
ktorí sa podieľali na oprave spomínaného chodníka. Mám spätnú väzbu od občanov
a sú veľmi spokojní a ďakujú.
Ing. Jozef Šuvada
- mal by som dotaz na pána konateľa Káblovej televízie a pána zástupcu starostu. Ľudia viacej
iniciujú, kedy bude priamy prenos svätých omší v káblovej televízii. Sú tam dva momenty,
jeden z nich je, že svätá omša je platná pre tých občanov, ktorí sú pripútaní na lôžku. Ale
podľa litery predpisu záznam z rannej omše nie je pre veriacich plne hodnotný. Obec robí
veľa vecí a niekedy veľmi efektívnym spôsobom. Ja by som poprosil pána konateľa a vedenie
obce, či by sa v tomto smere nedal urýchliť proces živého vysielania svätých omší.
Rozprávali sme sa so spoločnosťou Slovanet, ktorá prejavila záujem. Možno by mohli poslať
cenovú ponuku, za ktorú by túto službu urobili. Alebo nájsť iný, lacnejší spôsob ako pokročiť
v tomto smere.
PaedDr. Roman Urbánik
- pracujeme na tom, chceli by sme situáciu vyriešiť do Veľkej noci. Máme už aj cenovú
ponuku.
Ing. Stanislav Šimko
- chcem ctených občanov ubezpečiť, že mali sme dve základné úlohy, ktoré chceme
zabezpečiť a jedna z nich je prenos svätej omše. Z hľadiska vôle to máme v úvahách, ale
technicky sa nám to zatiaľ nepodarilo urobiť. Lepšie to vysvetlí pán zástupca starostu, ktorý
sa danou problematikou zaoberá. On má na starosti vysielanie.
Mgr. Peter Sýkora
- robíme postupné kroky. Nechceme kúpiť niečo, čo nebude funkčné a nepôjde to.
Ako príklad uvediem, že Slovanet kúpil hlavnú stanicu a zistili, že nie je dobrá. Museli ju
vrátiť a kúpiť novú. My sa takýmto veciam chceme vyhnúť. Máme dve možnosti. Prenášať
priamy prenos z omše internetom, čo by predstavovalo vysoké náklady asi 3 000,- € a vyššie.
Ďalšia možnosť je využitie optického kábla, ktorý je prepojený, ale treba k nemu dva
prevodníky. Poslednú možnosť vidím ako najlepšie riešenie. Priamy prenos, ktorý bol
z kostola, prebiehal v analógovom vysielaní. My teraz vysielame v HDMI a aj kamera sníma
vo vyššom rozlíšení, preto potrebujeme, aby v takomto rozlíšení to išlo aj do káblovky. Táto
varianta by nás stála odhadovo 1 200,- €. Toto je najlepšia ponuka a najlepší spôsob ako
priamy prenos zrealizovať. Materiál je už objednaný a do dvoch týždňov by to malo byť
zrealizované.
Ing. Jozef Šuvada
- je to cez inú firmu alebo nám to sľúbil Slovanet?
Mgr. Peter Sýkora
- kamera je naša, vysielací počítač ako aj zariadenia budú naše.
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Ing. Jozef Šuvada
- takže to bude trvať asi mesiac?
Mgr. Peter Sýkora
- chceli by sme to vyriešiť do dvoch týždňov.
PaedDr. Roman Urbánik
- chceme to stihnúť do Veľkej noci. Riešime aj ďalšiu záležitosť spojenú s prechodom
na digitálne vysielanie a to je vysielanie obecného rozhlasu v káblovej televízii. Chceme
aj tento problém vyriešiť, aby občania mohli počúvať rozhlas v televízii.
Mgr. Peter Sýkora
- chceme, aby všetko fungovalo vo vyššej kvalite.
Ing. Jozef Šuvada
- bude tam daný nový kábel?
Mgr. Peter Sýkora
- kábel zostáva, dokúpia sa len prevodníky. Kábel sme odskúšali a signál prechádza,
ale ide v analógovom vysielaní. Preto potrebujeme prevodníky.
Poslanci nemali záujem pokračovať v interpeláciách.

5. Materiály predložené na rokovanie a schválenie
5.1 Starosta obce predložil prítomným poslancom materiál na schválenie návrhu VZN Obce
Močenok č. 01/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom
pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov. K materiálu je aj dôvodová
správa. O tomto materiály rokovala Komisia pre sociálne veci a bytové otázky.
PaedDr. Roman Urbánik
- vysvetlenie aj pre občanov. Nehovoríme o úplne novom návrhu nariadenia. Vo všeobecne
záväznom nariadení sme urobili zopár zmien, na ktoré nás upozornili pri podávaní žiadosti
o príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby.
Vo VZN sa nachádzajú aj zmeny, ktoré vyplývajú z praktickej realizácie a používania VZN.
- z praktického hľadiska nie je dobré novelizovať novelizované a odvolávať sa na dokumenty
spred 2 – 3 rokov.
- približne sa zmenilo 10 % textu.
- materiál bol v pripomienkovanom konaní a navrhnuté úpravy v ňom boli zapracované.
Starosta obce otvoril rozpravu k priloženému materiálu.
Ing. Jozef Šuvada
- ja len chcem povedať, že sme v §2 ods. 1 vypustili text: prehlásenie žiadateľa o tom, že
súhlasí s úhradou finančnej zábezpeky vo výške 6 mesačných úhrad za užívanie bytu. Táto
čiastka neovplyvní platenie mesačných splátok nájomného. Nakoľko sú problémy, keď
občania odovzdávajú byt a ten byt niekedy nie je v takom stave v akom sme ho dali.
- preto sme navrhli doplnenie textu: Prenajímateľ bude žiadať od budúceho nájomcu finančnú
zábezpeku vo výške 6 mesačných úhrad za užívanie bytu, ktorá sa použije na úhradu
nedoplatkov voči Obci Močenok a prípadné poškodenie nájomného bytu pri ukončení
nájomného vzťahu.
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PaedDr. Roman Urbánik
- návrhy, ktoré vystali, prišli od odborných zamestnancov obce, ktorí ich predniesli
na zasadnutí komisie pre sociálne veci a bytové otázky. Komisia tiež prišla s novými návrhmi
- poznatkami, ktoré sme do materiálu zapracovali.
V rozprave nemali poslanci záujem pokračovať.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci schvaľujú VZN Obce Močenok č. 01/2017 o podmienkach prideľovania a bývania
v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov.
Uznesenie č. 5.1 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č.01/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch
určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov

5.2 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017
Požiarny poriadok Obce Močenok. Ide o obligatórne VZN, teda také, ktoré samospráva musí
mať. Materiál je určený na pripomienkovanie do 05. 05. 2017. VZN Požiarny poriadok Obce
Močenok bol vypracovaný za súčinnosti s bezpečnostným technikom obce a dobrovoľným
hasičským zborom.
K predloženému materiálu nebola rozprava.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017 Požiarny poriadok Obce
Močenok.
Uznesenie č. 5.2 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017 Požiarny poriadok Obce Močenok.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 05. 05. 2017.

5.3 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017
O organizácii miestneho referenda. Ide tiež o obligatórne VZN, ktoré samospráva má mať.
Termín pripomienkovania je do 05. 05. 2017.
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Poslanec Ing. Marek Mesároš odišiel z rokovacej miestnosti.
K predloženému materiálu nebola rozprava.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Neprítomný: Ing. Marek Mesároš
Poslanci berú na vedomie Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017 O organizácii miestneho
referenda.
Uznesenie č. 5.3 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017 O organizácii miestneho referenda.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 05. 05. 2017.

5.4 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh nového štatútu obce s vysvetlením,
že od prijatia pôvodného štatútu obce ubehlo niekoľko rokov a zmenil sa zákon o obecnom
zriadení a kompetencie, ktoré obec má. Zmeny v texte sú vyznačené žltou farbou a ide
o návrh na pripomienkovanie s termínom do 05. 05. 2017.
K predloženému materiálu nebola rozprava.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Neprítomný: Ing. Marek Mesároš
Poslanci berú na vedomie návrh Štatútu Obce Močenok.
Uznesenie č. 5.4 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh Štatútu Obce Močenok
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 05. 05. 2017.

5.5 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh Programu rozvoja bývania obce
Močenok. Jedným zo základných dokumentov, ktoré obec v rámci svojej činnosti
a kompetencií má mať je aj Program rozvoja bývania obci. Tento dokument slúži
pri podávaní žiadosti o finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva
dopravy. Predložený materiál je vypracovaný odbornou firmou a spĺňa všetky náležitosti,
ktoré má. Materiál je určený na pripomienkovanie.
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K predloženému materiálu nebola rozprava.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Neprítomný: Ing. Marek Mesároš
Poslanci berú na vedomie návrh Programu rozvoja bývania obce Močenok.
Uznesenie č. 5.5 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh Programu rozvoja bývania obce Močenok.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 05. 05. 2017.

5.6 Starosta obce predstavil prítomným poslancom Smernicu – Zásady pre poskytovanie
informácií s účinnosťou od 01. 04. 2017. Ide o interný dokument.
PaedDr. Roman Urbánik
- zamestnanci obce sa denne zaoberajú zákonom o poskytovaní informácií a slobodnom
prístupe k informáciám. Počas roka sa na nás obracajú rôzne inštitúcie ako aj občania, ktorí
žiadajú informácie na základe tohto zákona. Považujeme za dôležité, aby sme mali
vypracovanú smernicu, ktorá bude zverejnená na internete. Chceme, aby bolo zrejmé
za akých podmienok môžeme poskytnúť informácie a za aké poplatky (kopírovanie CD
nosičov, farebné kópie dokumentov a podobne). Po vzore ostatných samospráv
sme vypracovali smernicu, ktorú predkladáme obecnému zastupiteľstvu.
- touto smernicou sa zaoberala aj Obecná rada a jej pripomienky boli zapracované
do smernice.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Neprítomný: Ing. Marek Mesároš
Poslanci berú na vedomie Smernicu – Zásady pre poskytovanie informácií.
Uznesenie č. 5.6 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Smernicu – Zásady pre poskytovanie informácií s účinnosťou od 01. 04. 2017.
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6. Ekonomika a majetok
6.1 Starosta obce predložil poslancom Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2016, tak ako
ukladá interná smernica. Každý štvrťrok sa predkladá finančnej komisii a obecnému
zastupiteľstvu prehľad rozpočtu a jeho čerpanie.
PaedDr. Roman Urbánik
- ide o prehľad za posledný štvrťrok roku 2016, ktorý sa nachádza aj v záverečnom účte.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Neprítomný: Ing. Marek Mesároš
Poslanci berú na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2016.
Uznesenie č. 6.1 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2016.

6.2 Starosta obce odovzdal slovo Hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi, aby
oboznámil poslancov so svojím stanoviskom k záverečnému účtu Obce Močenok za rok
2016. Z pohľadu starostu obce je záverečný účet zrkadlom hospodárenia a narábania
s verejnými prostriedkami občanov. Záverečný účet je vysvedčením o finančnom zdraví,
finančnej kondícii obce. Tiež ZÚ hovorí o tom, na čo sa financie v samospráve použili a ako
sa s finančnými prostriedkami narábalo.
Ing. Ladislav Fúska
- moje stanovisko je pomerne rozsiahle. Spracoval som ho včas, aby sa s ním mohli
oboznámiť aj členovia Obecnej rady. Za podstatné považujem to, že sa mení kvalita vedenia
obce a transparentné nakladanie s finančnými prostriedkami. Dôkazom je porovnanie
záverečného účtu z roku 2011, ktorý má 11 strán a záverečný účet za rok 2016 má 46 strán.
- za najlepší výsledok hospodárenia z minulého roku pokladám výrazné zníženie úverovej
zaťaženosti,
- v minulosti sa používali spotrebné úvery, ktoré nie sú pre obec výhodné. Obec bude do roku
2021 splácať veci, ktoré neboli vykonané.
- navrhujem zverejňovanie neplatičov, ak ich dlh je vyšší ako 165,- € a bol na dlh upozornení.
Umožňuje to daňový zákon. Môže to mať na občanov pozitívny vplyv.
- Záverečný účet navrhujem prijať bez výhrad, tak ako finančná komisia a audítorka.
Starosta obce otvoril rozpravu.
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Ing. Jozef Šuvada
- ide o vysvedčenie nášho vedenia za minulý rok. Vidieť, že vedenie uvažovalo, ako znížiť
deficit, ktorí sme mali. Prišlo k šetreniu, ktoré bolo vidieť na výdavkoch obce. Vedenie obce
rokovalo s bankami a je rozdiel, či banke z 19 000,- € úroku dáme o 6 x menej, alebo
z 15 000,- € úroku dáme 10 x menej. Ide o značnú čiastku, a preto patrí vedeniu obce vďaka,
že za minulý rok sme takýmto spôsobom dobre hospodárili. Vďaka patrí aj ostatným
zamestnancom obce, ktorí sa tomto zlepšení podieľali.
Do rokovacej miestnosti sa vrátil poslanec Ing. Marek Mesároš.
Ing. Stanislav Šimko
- stotožňujem sa so stanoviskom hlavného kontrolóra. Je vidieť, že obec narába s peniazmi
hospodárnejšie. Aj keď sme nedosiahli plánované príjmy, vygenerovalo nám to prebytok.
S financiami sa narába úsporne, šetrne a hospodársky dobre.
- druhá vec je úverová zaťaženosť. Tak ako hovoril pán kontrolór, s peniazmi sa má narábať
tak ako doma.
- hospodárime zodpovedne a ďakujem pánovi starostovi.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Močenok k záverečnému
účtu Obce Močenok za rok 2016.
Uznesenie č. 6.2 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Močenok k záverečnému účtu Obce Močenok
za rok 2016.

6.3 Starosta obce predložil poslancom Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej
závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2016, ktorú spracovala akreditovaná audítorka.
Starosta obce otvoril rozpravu k materiálu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky
a vedenia účtovníctva k 31.12.2016
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Uznesenie č. 6.3 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva
k 31.12.2016.

6.4 Starosta obce predložil poslancom Záverečný účet Obce Močenok za rok 2016, ktorému
predchádzalo stanovisko Hlavného kontrolóra a správa nezávislej audítorky.
PaedDr. Roman Urbánik
- výsledok sa nám podaril dosiahnuť spoločným úsilím. Narábame so spoločnými peniazmi,
verejnými prostriedkami občanov a oni nás môžu hodnotiť.
- v záverečnom účte hodnotím pozitívne 3 veci. Prvou je otvorenosť a transparentnosť
predloženého záverečného účtu, ktorý má 46 strán. Druhou je zníženie úverovej zaťaženosti
takmer o 55%. Treťou vecou je, že aj napriek tomu, že v minulom roku sa nám podarilo
urobiť niektoré investičné akcie sme doplatili časť financií za verejné osvetlenie. Podarilo sa
nám vytvoriť prebytok 228 000,- €, ktorý nám zásadne pomohol v prvých troch mesiacoch
v tomto roku. Všetky faktúry boli uhradené a k 31.12.2016 obec nemala žiadne neuhradené
záväzky.
- je to zrkadlo a vysvedčenie samosprávy ako takej, poslaneckého zboru, odbornej komisie,
zamestnancov obce, pretože aj oni museli priniesť určitú obeť, aby sa ekonomické
ukazovatele uzdravili a vylepšili.
- ďakujem poslancom a mojim spolupracovníkom.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Ing. Marek Mesároš
- finančná komisia odporúča schváliť záverečný účet bez výhrad. Súhlasím s kolegami, ale
chcem sa ešte poďakovať za formálnu a vizuálnu stránku pani Dičérovej, ktorá spracovala
materiál. Ďakujem vedeniu a zamestnancom obce za ich prácu.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci schváli Záverečný účet Obce Močenok za rok 2016 bez výhrad.
Uznesenie č. 6.4 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo
Záverečný účet Obce Močenok za rok 2016
potvrdzuje
prebytok bežného rozpočtu
prebytok kapitálového rozpočtu
Prebytok bežného a kapitálového

vo výške
vo výške

535 438,76 EUR
216 873,14 EUR
752 311,90 EUR
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Schodok finančných operácií

vo výške

- 523 543,96 EUR

schvaľuje
Tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 228 767,94 EUR.
schvaľuje
použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov a istín úveru
v r. 2017 vo výške 228 767,94 EUR
schvaľuje bez výhrad
Celoročné hospodárenie v zmysle Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2016.

6.5 Starosta obce predložil poslancom Informáciu o pohľadávkach obce Močenok
k 31. 12. 2016.
PaedDr. Roman Urbánik
- ide o pohľadávky aj z predchádzajúci období, tak ako sa vytvárali.
- materiálom sa zaoberala Obecná rada ako aj finančná komisia.
- na Obecnej rade zaznela otázka, ako riešiť pohľadávky napr. z roku 2007. Obecná rada
postavila pred vedenie obce úlohu, aby sme prišli do budúceho zastupiteľstva s návrhom
riešenia týchto dlhov. Staršie dlhy zaťažujú naše účtovníctvo a zaťažujú celkový prehľad
o finančných tokoch.
- druhá vec sú dlžníci s dlhmi u FO 165,- € a viac a u právnických osôb 1 600,-€. Ide
o podlžnosti na daniach z nehnuteľnosti, za psa a za komunálne odpady. Spomínal to aj
hlavný kontrolór.
- niektoré dlhy z minulého roku, hlavne tie väčšie, boli krátko pred obecným zastupiteľstvom
uhradené.
Ing. Marek Mesároš
- obecné zastupiteľstvo môže túto informáciu zobrať len na vedomie. V zmysle účtovných
pravidiel a interných smerníc môže obec pristúpiť k odpísaniu dlhov/pohľadávok. Pretože ich
vymáhaním môže obec viac stratiť ako získať,
- na druhej strane máme na daniach a poplatkoch nevybraných približne 30 000,- €, čo nie je
veľa. Považujem tento stav za dobrý výsledok.
PaedDr. Roman Urbánik
- je to aj o prístupe občanov, ktorí považujú za povinnosť zaplatiť si svoje dane. Minulý rok
sme prvýkrát posunuli termín platenia daní na koniec marca. Hlavne starší občania chceli
zaplatiť daň a ostatné náležitosti už v januári, česť im to nedovolí.
Ľuboslav Hipp
- v materiály sa vyskytujú firmy, ktoré ešte fungujú. Treba od nich financie vymáhať.
PaedDr. Roman Urbánik
- do najbližšieho zastupiteľstva prídeme s návrhom, ako získať financie späť. V materiály
je spoločnosť, ktorá je v konkurze a už štvrtýkrát sa tam vymenil správca konkurznej
podstaty. Nemá s nimi kto rokovať. Musíme prísť s návrhom, od ktorých firiem môžeme
reálne získať financie späť. Musí o tom rozhodnúť zastupiteľstvo.
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Ing. Stanislav Šimko
- faktická poznámka. Viem, že treba vykazovať všetky pohľadávky, ale v zdravotnom
stredisku sa jedná o pár centov. Myslím, že ak by boli nájomcovia upozornení, s radosťou
by si svoj dlh vyplatili. Nemusíme byť až tak detailní. Energiu treba vynaložiť na iné veci.
PaedDr. Roman Urbánik
- z hľadiska účtovníctva vedieme všetky pohľadávky a nemôžeme tieto pohľadávky zatajiť.
Mojím záväzkom voči vám, ale aj občanom je, poskytnúť vám všetky informácie a nič
nezamlčať.
- každý z predloženého materiálu je o svojich podlžnostiach informovaný.
- preto prídeme s návrhom, ktoré pohľadávky nebudeme v účtovníctve viesť a nebudú tam
vystupovať.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31. 12. 2016.
Uznesenie č. 6.5 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31. 12. 2016.

6.6 Starosta obce predložil správu o hospodárení Základnej školy Močenok. Obsah správy
sa nachádza aj v záverečnom účte.
PaedDr. Roman Urbánik
- čo sa týka hospodárenia základnej školy, konkrétne vlastných príjmov, pýtal som sa
p. riaditeľa Mgr. Eduarda Lacka a potvrdil mi, že všetky príjmy školy sú obsiahnuté v správe.
- tieto príjmy posielajú na účet obce a my ich na základe dohody posielame naspäť, nakoľko
ide o príjmy, ktoré si vytvorili sami. To isté platí aj pre materskú či umeleckú školu.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci schvaľujú Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2016.
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Uznesenie č. 6.6 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2016.

6.7 Starosta obce predložil správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2016, ktorej obsah
je tiež zahrnutý v záverečnom účte.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci schvaľujú Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2016.
Uznesenie č. 6.7 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2016.

6.8 Starosta obce predložil správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2016. Obsah je tiež
zahrnutý v záverečnom účte.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci schvaľujú Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2016.
Uznesenie č. 6.8 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2016.
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7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2016
7.1 Starosta obce predložil poslancom zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2016. Materiál vychádza zo zápisov jednotlivých
inventarizačných komisií tak, ako boli na VI. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
v roku 2016 schválené.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31. 12. 2016.
Uznesenie č. 7.1 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2016.

7.2 Starosta obce predložil poslancom zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov
Kabel TV Močenok, s. r. o. so stavom k 31. 12. 2016. Poprosil predsedu inventarizačnej
komisie o stanovisko.
Ing. Ernest Vereš
- zápis bol odovzdaný. Komisia vykonala inventarizáciu majetku a záväzkov spoločnosti
Kabel TV Močenok k 31. 12. 2016 a doporučuje na schválenie.
Ing. Stanislav Šimko
- chcel by som uviesť, že hodnota vyradeného majetku predstavuje 16 852,29 €. Ide
o majetok, ktorý je nepotrebný z dôvodu digitalizácie hlavnej vysielacej stanice. Možno by
sme sa mali zamyslieť, ako naložiť s týmto majetkom. V našich podmienkach je už
nepotrebný.
Ing. Ernest Vereš
- zvykla sa urobiť ponuka a pokiaľ nebude záujem o tento majetok, tak sa úplne vyškrtne.
Mgr. Peter Sýkora
- súhlasím, aby sme vyradený majetok ponúkli na odpredaj za zostatkovú cenu. Stanovíme
nejaký termín, do ktorého budú môcť nepotrebný majetok občania odkúpiť, a keď nebude oň
záujem, určí sa spôsob likvidácie.
PaedDr. Roman Urbánik
- po 1. januári sú veci z hlavnej vysielacej stanice nepoužiteľné, keďže sme prešli na digitálne
vysielanie.
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Mgr. Peter Sýkora
- pre nás sú nepoužiteľné, ale keď niekto má takú vysielaciu stanicu ako sme mali, im
náhradné súčiastky môžu poslúžiť.
PaedDr. Roman Urbánik
- navrhujem, aby Kabel TV Močenok, s. r. o. prišla do I. polroku 2017 s návrhom ako využiť
nepotrebný majetok.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV
Močenok, s. r. o. so stavom k 31. 12. 2016.
Uznesenie č. 7.2 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s. r. o.
so stavom k 31. 12. 2016.

7.3 Starosta obce predložil zápisnicu z rokovania vyraďovacej inventarizačnej komisie zo dňa
01. 03. 2017.
PaedDr. Roman Urbánik
- na základe jednej aj druhej inventarizácie majetku som vymenoval komisiu, ktorá sa
zaoberala vyraďovaním neupotrebiteľného majetku a jej výsledky sú obsiahnuté
v predloženom materiály.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Mgr. Peter Sýkora
- navrhujem rovnaký postup ako pri káblovej televízii,
- veci, ktoré sa dajú ponúknuť na odpredaj odpredajme, a keď nebude o veci záujem,
tak sa určí spôsob likvidácie.
Ľuboslav Hipp
- môže sa dať oznam na káblovku.
PaedDr. Roman Urbánik
- cenu určíme ako zostatkovú?
Ing. Jozef Šuvada
- môžeme dať cena dohodou.
PaedDr. Roman Urbánik
- navrhujem najvyššia ponúknutá cena.
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Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Zápisnicu z rokovania vyraďovacej inventarizačnej komisie zo dňa
01. 03. 2017.
Uznesenie č. 7.3 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnicu z rokovania vyraďovacej inventarizačnej komisie zo dňa 01. 03. 2017.

8. Hlavný kontrolór
8.1 Starosta obce odovzdal slovo Hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi,
aby predstavil Správu z kontroly účtovania a poskytovania cestovných náhrad na obecnom
úrade v Močenku, účasť na školeniach zamestnancov obecného úradu v Močenku za vybrané
mesiace roku 2016.
Mgr. Peter Sýkora odišiel z rokovacej miestnosti.
Ing. Ladislav Fúska
- správu máte pred sebou a uvádzam v nej, že neboli zistené žiadne nedostatky.
Starosta otvoril rozpravu k priloženému materiálu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Neprítomný: Mgr. Peter Sýkora
Poslanci berú na vedomie Správu z kontroly účtovania a poskytovania cestovných náhrad
na obecnom úrade v Močenku, účasť na školeniach zamestnancov obecného úradu
v Močenku za vybrané mesiace roku 2016.
Uznesenie č. 8.1 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly účtovania a poskytovania cestovných náhrad na obecnom úrade
v Močenku, účasť na školeniach zamestnancov obecného úradu v Močenku za vybrané
mesiace roku 2016.
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8.2 Starosta obce predložil poslancom záznam hlavného kontrolóra z kontroly správnosti
účtovania cestovných náhrad a poplatkov za školenia v Materskej škole v Močenku v roku
2016. Kontrola príjmov materskej školy.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Ing. Jozef Šuvada
- príjmy materskej školy, konkrétne školné vo výške 12 724,75 €. Čo to predstavuje? To je
školné, ktoré by mala obec preplatiť?
Ing. Ladislav Fúska
- je to poplatok v zmysle VZN o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok. 13,- € za dieťa od 3 rokov veku a 20,-€ za dieťa
do 3 rokov veku.
Ing. Jozef Šuvada
- je to príjem každý mesiac?
Ing. Ladislav Fúska
- áno.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Neprítomný: Mgr. Peter Sýkora
Poslanci berú na vedomie Záznam z kontroly správnosti účtovania cestovných náhrad
a poplatkov za školenia v Materskej škole v Močenku v roku 2016. Kontrola príjmov
materskej školy.
Uznesenie č. 8.2 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Záznam z kontroly správnosti účtovania cestovných náhrad a poplatkov za školenia
v Materskej škole v Močenku v roku 2016. Kontrola príjmov materskej školy.

9. Majetkové prevody, nájmy
9.1 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Romana Lenčéša, bytom ul. Nad Ihriskom
o budúce odkúpenie časti z parcely č. 6938/100 o výmere cca 211 m2. Žiadosťou sa zaoberala
komisia územného plánovania a odovzdal slovo predsedovi komisie.
Ing. Ernest Vereš
- komisia doporučuje odpredaj pozemku. Ide o pozemok smerom na vlkovú dolinu. Dlhodobo
užívajú pozemok.
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PaedDr. Roman Urbánik
- žiadateľ si bude musieť dať vypracovať geometrický plán a následne dá obec vyhotoviť
znalecký posudok nakoľko ide o výmeru väčšiu ako 150 m2.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Neprítomný: Mgr. Peter Sýkora
Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre Romana Lenčéša.
Uznesenie č. 9.1 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
Romana Lenčéša, ul. Nad Ihriskom 1753/1, 951 31 Močenok, pozemok vedený na LV
č. 4274, k. ú. Močenok, časť parcely č. 6938/100, reg. „E“ – KN, o výmere 211 m2.

9.2 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Filipa Vöröša, bytom M. R. Štefánika o budúce
odkúpenie časti z parcely č. 113/2 o výmere 30 m2. Žiadosťou sa zaoberala komisia
územného plánovania a odovzdal slovo predsedovi komisie.
Do rokovacej miestnosti sa vrátil Mgr. Peter Sýkora.
Ing. Ernest Vereš
- ide o pozemok mimo geometrický plán, ktorý má vyhotovený obec. Žiadateľ súhlasí, že si
dá vypracovať na vlastné náklady geometrický plán.
PaedDr. Roman Urbánik
- je to bežné, že žiadatelia si dajú vypracovať na vlastné náklady geometrické plány.
- pozemok bude predaný na základe platnej cenovej mapy.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci schvaľujú budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre Filipa Vöröša.
Uznesenie č. 9.2 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
Filipa Vöröša, M. R. Štefánika 470/1, 951 31 Močenok, časť z parcely č. 113/2,
reg. „C“ – KN, k. ú. Močenok o výmere 4 m x 7,5 m, t.j. 30 m2.
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9.3 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Ing. Ladislava Szaba, bytom Rokošova I.
o budúce odkúpenie časti z parcely č. 1783/96 o výmere cca 27 m2. Ide o priestor
predzáhradky. Žiadosťou sa zaoberala komisia územného plánovania a odovzdal slovo
predsedovi komisie.
Ing. Ernest Vereš
- komisia doporučuje odpredaj pozemku.
PaedDr. Roman Urbánik
- žiadateľ si dá vyhotoviť geometrický plán a cena sa stanoví podľa platnej cenovej mapy,
vzhľadom na menšiu výmeru pozemku.
Ing. Stanislav Šimko
- poznám detailne tento pozemok a všetci ostatní obyvatelia majú tieto predzáhradky
vyriešené, a preto súhlasím so stanoviskom komisie.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci schvaľujú budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre Ing. Ladislava Szaba.
Uznesenie č. 9.3 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
Ing. Ladislava Szaba, Rokošova I. 186/8, 951 31 Močenok, časť z parcely č. 1783/96,
zapísaná na LV č. 4274, reg. „E“ – KN, k. ú. Močenok o výmere cca 27 m2.

9.4 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Emila Packa a manželky Marty, bytom
Sv. Gorazda o budúce odkúpenie časti z parcely č. 1749. Ide o priestor, kde bola malá
samoobsluha. Žiadosťou sa zaoberala komisia územného plánovania a odovzdal slovo
predsedovi komisie.
Ing. Ernest Vereš
- komisia bola priamo na mieste a nedoporučujeme odpredaj. Bol by zúžený chodník.
Ide o vybetónovanú plochu a nie je dlhodobo užívaná.
PaedDr. Roman Urbánik
- rovnaký názor má aj Obecný rada.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
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Poslanci neschvaľujú budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre Emila Packu s manželkou.
Uznesenie č. 9.4 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
Emila Packa a manželku Martu, Sv. Gorazda 685/241 951 31 Močenok, časť z parcely
č. 1749 na ul. Sv. Gorazda, reg. „E“ – KN, k. ú. Močenok

9.5 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Slavomíra Malíka, bytom ul. Novomestského,
Šaľa o konečný odpredaj pozemku č. 153/17 o výmere 152 m2. Žiadateľ si dal vypracovať
znalecký posudok na predmetný pozemok, ktorý znalec ohodnotil na sumu 1 667,44 €.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci schválili odpredaj pozemku pre Slavomíra Malíka.
Uznesenie č. 9.5 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne:
•
LV 2425 - parcela č. 153/17 reg. „C“ – KN o výmere 152 m2, druh pozemku záhrady, pre Slavomíra Malíka, bytom ul. Novomeského 770/14, 927 01 Šaľa, za cenu
1 667,44 € stanovenú znaleckým posudkom č. 1/2017 spracovaným znalkyňou Mgr. Ing.
Ľubica Chomčová, číslo znalca 911 293
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2015 Zásady hospodárenia s majetkom Obce
Močenok.
Kupujúci: Slavomír Malík, ul. Novomeského 770/14, 927 01 Šaľa
Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý má žiadateľ oplotený a niekoľko
rokov ho využíva ako záhradu.

10. Správy o činnosti komisií za rok 2016
Na začiatku rokovania o Správach o činnostiach komisií za rok 2016 nebol prítomný poslanec
Ing. Ernest Vereš, vrátil sa pred hlasovaním.
Starosta obce uviedol, že ide o hodnotenia činnosti jednotlivých komisií, ktoré vypracovali
predsedníčky a predsedovia komisií spolu so svojimi tajomníčkami. Správy boli v materiály
na dnešné zastupiteľstvo a spýtal sa prítomných predsedov komisií, či chcú jednotlivo čítať
svoje správy. Predsedovia komisií nemali záujem o čítanie svojich správ.
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Starosta obce sa v mene vedenia obce, samosprávy a v jeho osobnom mene poďakoval
poslankyniam, poslancom, odborným členom komisií, tajomníčkam, ktoré zabezpečujú
prípravu materiálov na jednotlivé stretnutia komisií. Stanoviská komisií sú v mnohých
prípadoch tým momentom, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje rozhodnutie poslancov
ako aj vedenie obce.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie správy o činnosti komisií v roku 2016.
Uznesenie č. 10 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií v roku 2016 tak, ako ich predložili predsedovia komisií.
Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
Komisia pre školstvo, mládež a šport,
Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,
Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku,
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára.

11. Zápisnice z komisií
Starosta obce predložil poslancom správy o činnosti komisií od ostatného zasadnutia
obecného zastupiteľstva tak, ako ich predložili predsedovia komisií. Vyzval predsedov, že ak
potrebujú doplniť niečo v zápisniciach dáva im priestor.
Ing. Stanislav Šimko
- chcem, aby aj občania vedeli, že starosta obce PaedDr. Roman Urbánik splnil podmienky,
ktorý ustanovuje zákon o povinnom hlásení o majetkoch a príjmoch verejného činiteľa.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie správy o činnosti komisií.
Uznesenie č. 11 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
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Správy o činnosti komisií od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili
predsedovia komisií.
Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku,
Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

12. Rôzne
12.1 Starosta obce predložil poslancom návrh uznesenia na predloženie Žiadosti o NFP
za účelom realizácie projektu Rozšírenie kapacity Materskej školy Močenok.
PaedDr. Roman Urbánik
- Obec Močenok chce podať žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu rozšírenie kapacity
v Materskej škole Močenok. V stanovenom termíne sme predložili projektový zámer VÚC
Nitra a dostali sme informáciu, že projektový zámer je hodnotený pozitívne a máme vyvíjať
aktivity ďalej.
- prechádzame k realizácii projektu, verejnému obstarávaniu a ďalším veciam.
- aby sme mohli pokračovať, je potrebné schváliť uznesenie, ktoré máte pred sebou.
- môžeme sa uchádzať o 394 500,- €, spoluúčasť je 19 725,-€ čo je 5%,
- chceme vybudovať novú triedu pre 21 žiakov, zrekonštruovať kuchyňu, vodu, odpady
a interiérové a sociálne zariadenia.
Starosta otvoril rozpravu k uzneseniu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Uznesenie č. 12.1 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacity Materskej školy
Močenok realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10“, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce.
schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
schvaľuje
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo
predstavuje 19 725,00 Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
schvaľuje
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
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12.2 Starosta obce predstavil poslancom zámer budovania cyklotrasy smerujúcej k podniku
DUSLO, a. s. Šaľa.
Poslanec Mgr. Peter Sýkora odišiel z rokovacej miestnosti.
PaedDr. Roman Urbánik
- v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja sa rieši možnosť budovania cyklotrasy , ktoré by
viedli z miest obydlia do pracoviska. Do tohto zámeru zapadá aj návrh vybudovania
cyklotrasy k podniku DUSLO, a. s.,
- o tejto možnosti sme rokovali so samosprávnym krajom a z ich strany je záujem zaradiť túto
cyklotrasu do ich zámeru,
- zásadný problém pre nás je ten, že pozemky musia byť v našom vlastníctve, resp. musíme
mať nájomné zmluvy, keď chceme financovať cyklotrasu cez dotáciu,
- cyklotrasa nemusí byť asfaltová, postačuje spevnená plocha,
- do 21. júna 2017 máme navrhnúť, kade by sme chceli viesť cyklotrasu,
- chceli by sme viesť trasu poza dvojku (družstvo) a po starej hradskej,
- musia tam byť dopravné značenia, odpočívadlá,
- stavbu musíme skolaudovať a zapísať do katastra, až potom môžeme žiadať o dotáciu.
Ing. Jozef Šuvada
- pomocou verejnej vyhlášky?
PaedDr. Roman Urbánik
- nedá sa, mal na to myslieť štát, aby sa mohli využiť pozemky pri verejnom záujme.
Ing. Jozef Šuvada
- už bolo porušenie pri vybudovaní hrádzi. Pomocou vlastných prostriedkov a pomocou
DUSLA, a. s. by sme mohli aspoň túto časť zafinancovať. Od zdravotného strediska
po družstvo – dvojku. A ďalšiu časť legalizovať pomocou fondov.
PaedDr. Roman Urbánik
- hľadáme riešenie, ešte máme čas. Berme to teraz ako informáciu a uznesení nebudeme
nateraz hlasovať.
Ing. Jozef Šuvada
- robíme to v záujme našich občanov, ktorí to budú v budúcnosti využívať. A v rámci dobrej
spolupráce s vedením DUSLO, a. s.
Starosta obce navrhoval nehlasovať o uznesení, s čím poslanci súhlasili.

12.3 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Penziónu Seniorov ORLÍK, ktorá je určená
pre obecné zastupiteľstvo.
PaedDr. Roman Urbánik
- budova nie je na pozemku Obce Močenok a budova ani nie je zapísaná na liste vlastníctva,
nemá k nej žiadny vzťah a osobne si myslím, že nemáme o čom rozhodovať.
Ing. Ernest Vereš
- budova je asi majetkom záhradkárov.

26

Ľuboslav Hipp
- je to až tak v zlom stave?
PaedDr. Roman Urbánik
- ide o odstránenie azbestu, ale ešte aj v dnešnej dobe sú použité také materiály.
Ing. Marek Mesároš
- obec by to mala riešiť, vieme nájsť majiteľa?
PaedDr. Roman Urbánik
- vlastníkom pozemku je Farnosť Močenok a budovu postavili svojpomocne zahradkári,
- obrátime sa na miestnu organizáciu záhradkárov a zistíme ako to chcú riešiť,
- nemôžeme vstupovať do cudzieho majetku, oni sa musia rozhodnúť, ako budú postupovať.
Ing. Jozef Šuvada
- obec to bude musieť asi riešiť, keďže žiadosť poslali aj na životné prostredie v Šali
a Ministerstvo životného prostredia.
- ponúkol si konkrétne riešenie.
Starosta obce navrhoval nehlasovať o uznesení, nakoľko obec nie je majiteľom, s čím
poslanci súhlasili.

12.4 Starosta obce odovzdal slovo Mgr. Petrovi Sýkorovy, predsedovi komisie pre kultúru,
kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. Komisia navrhla zmeny v sadzobníku za prenájom
priestorov a inzerciu. Prečítal celý návrh.
Mgr. Peter Sýkora
- občania, ktorí už majú zaplatenú zálohu, tak budú braní ešte podľa starého cenníka.
Ing. Jozef Šuvada
- na Obecnej rade si nám sľúbil, že budú uvedené aj pôvodné ceny.
Mgr. Peter Sýkora
- ceny pre domácich občanov sa nemenia.
Ing. Jozef Šuvada
- v poriadku a ceny za spoločenskú sálu?
Mgr. Peter Sýkora
- tam sa cena zmenila, lebo niektorí si chcú už vyzdobovať sálu od štvrtka a kvôli tomu je tam
príplatok, míňajú sa energie.
Ing. Stanislav Šimko
- ak dnes schválime tento návrh, ceny budú platiť od dnešného dňa, takže všetky platby
predtým musia byť podľa pôvodného.
Ing. Marek Mesároš
- keď rozrátame spoločenskú sálu, vychádza to pomaly 2,- € na hodinu a zasadačku
v športovej hale dávame za 10,-€ na hodinu.
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Mgr. Peter Sýkora
- chceme trošku prinútiť občanov, aby sa zmestili do tých dvoch dní, čo je 48 hodín. Za každú
ďalšiu hodinu budú platiť 5,-€.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Poslanci schválili návrh Sadzobníka poplatkov za prenájom priestorov a inzerciu.
Uznesenie č. 12.4 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Návrh Sadzobníka poplatkov za prenájom priestorov a inzerciu.
Sadzby poplatkov:
Poplatok za prenájom obecného úradu
Malá zasadačka
Domáci 5,00€/h (zostáva)
Cudzí 7,00€/h
Poplatky za prenájom športovej haly
Hala
Domáci 7,00€/h (zostáva)
Cudzí 25,00€/h
Zasadačka
Domáci 10,00€/h (zostáva)
Cudzí 15,00€/h (záloha vopred 100€)
Detské a mládežnícke kolektívy z obce Močenok prenájom bezplatne.
Poplatky za prenájom viacúčelového ihriska
Žiadateľ z obce Močenok
bezplatne.
Žiadateľ mimo obce Močenok
12,00€/h
Poplatky za inzerciu v TXT káblovej televízie
Domáci občania 0,03€/slovo/deň
Domáci podnikatelia 0,10€/slovo/deň
Cudzí občania 0,10€/slovo/deň
Cudzí podnikatelia 0,20€/slovo/deň
Uverejnenie fotografie:
Domáci 0,70€/deň
Cudzí 1,50€/deň
Poplatky za inzerciu v časopise Močenok
Farebná inzercia:
Formát celá strana
Formát ½ strany
Formát ¼ strany

domáci 90€
cudzí 135€
domáci 46€
cudzí 69€
domáci 24€
cudzí 36€
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Formát 1/8 strany

domáci 14€
cudzí 21€

Internetová stránka obce
Zoznam podnikateľov – domáci zdarma (podmienka raz do roka potvrdiť záujem byť
zverejnený - ak nepotvrdí, tak bude zo zoznamu na stránke vyradený)
cudzí 10€/rok
Inzeráty na internetovú stránku obce
Domáci – zdarma
Cudzí – zdarma ale len v prípade, ak si zaplatí za uverejnenie v Časopise
Močenok alebo v Televízii Močenok.
Poplatky za prenájom spoločenskej sály
Veľké akcie (svadba, ples, disco) Domáci 150€ + energie (na 2 dni=48h)
Každá začatá hodina naviac 5€
Cudzí 250€ + energie (na 2dni=48h)
Každá začatá hodina naviac 5€.

12.5 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Penziónu Seniorov ORLÍK, ktorá je určená
pre obecné zastupiteľstvo.
PaedDr. Roman Urbánik
- chcel by som dodať, že máme v pláne realizovať chodník na ul. Pri Kúpalisku, boli naň
vyčlenené finančné prostriedky v rámci rozpočtu.
- nedávno sme sa stali aj vlastníkmi toho priestoru, takže budeme stavať na vlastnom,
- keď príde ten čas, tak ho začneme budovať.
Ing. Ernest Vereš
- v žiadosti píšu, že už v roku 2016 bol naplánovaný chodník v rámci výdavkov, ale vtedy
sme ešte neboli vlastníci pozemku.
PaedDr. Roman Urbánik
- chceli sme to riešiť na základe nájomného vzťahu s pôvodným majiteľom, nastali určité
záležitosti a obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že daný priestor odkúpime,
- na ul. Vinohradskej napr. 20 rokov čakajú na opravu chodníka.
Ing. Marek Mesároš
- spomínajú, že ulica je frekventovaná autami. Tak táto ulica je určite menej frekventovaná
ako ulica so škôlkou.
- nepáči sa mi, ako sú napísané tieto listy.
- nedá sa to porovnávať, či skôr spravíme škôlku alebo chodník na tejto ulici.
PaedDr. Roman Urbánik
- chodník na M. R. Štefánika je utopený, je na úrovni cesty, rozprávame o ňom už od roku
2010 a nemôže hodnotiť veci tak, že prečo ste to ešte nespravili, keď ste to sľúbili.
Starosta obce navrhoval nehlasovať o uznesení, s čím poslanci súhlasili.
V rámci bodu č. 12 Rôzne starosta obce informoval poslancov, že Národný kontrolný úrad
bude kontrolovať záležitosti ohľadom verejného obstarávania začiatkom mesiaca apríl.
Taktiež uviedol, že obec chce podať žiadosť na zníženie energetickej náročnosti obecného
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úradu, spoločenskej sály ako aj priestorov, ktoré sa používajú na komerčné účely,
kde je termín na podanie žiadostí do 31. 05. 2017. Uviedol, že možno bude potrebné zvolať
zastupiteľstvo mimo plánu práce.
Na Obec sa obrátila Slovenská sporiteľňa, ktorá chce k I. polroku 2016 ukončiť nájomný
vzťah na priestory, ktoré používala na administratívne účely. Starosta obce chce zrealizovať
stretnutie s generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľni a rokovať s ním o možnostiach, aby
pobočka mohla v Močenku zostať. Slovenská sporiteľňa požaduje vrátiť finančné prostriedky,
ktoré boli použité na výstavbu priestorov . Ide o finančné prostriedky za 17 rokov v sume
35 000,-€ a chcú ich vrátiť do 30 dní od ukončenia nájomného vzťahu.

13. Diskusia
Ing. Marek Mesároš
- v roku 2000 sa dokončila rekonštrukcia športovej haly, bol to veľký úspech a pokrok
vo vývoji hádzanej v Močenku. Veľmi veľa ľudí halu využíva. Z hľadiska finančnej kondícii
obce, by sme mohli niečo spraviť s palubovkou v hale. S nákladmi na jej rekonštrukciu
rozmýšľať pri tvorbe rozpočtu na rok 2018.
- teraz je podlaha betónová a je nevhodná zo zdravotného hľadiska. Drevená palubovka
je odpružená a lepšie reaguje.
PaedDr. Roman Urbánik
- plán investícií bol schválený. Treba spraviť cenovú kalkuláciu nákladov, aby sme vedeli,
koľko by to obec stálo. Keď budeme vedieť, koľko to bude stáť, môžeme zvážiť,
či to zahrnieme do výdajov na rok 2018. Do I. polroka 2017 prinesieme cenové návrhy.
Ing. Ernest Vereš
- oslovila ma pani Hippová z ulice Párovce, že nie je dobre počuť rozhlas. V strede ulice
nepočujú rozhlas. Dá sa to prekontrolovať?
- detské ihriská, ktoré sú zriadené v obci. Mohli by sa ihriská skontrolovať a opraviť/vymeniť
pokazené materiály.
- chodník na M. R. Štefánika – najprv občania chceli opraviť chodník, teraz zase nie. Sú tam
rôzne názory.
PaedDr. Roman Urbánik
- od roku 2010 riešime chodník na ul. M. R. Štefánika, a teraz počujem prvýkrát, že chodník
zrazu nechcú. Vo chvíli, keď už máme nakúpený materiál, keď už ideme robiť chodník, začnú
občania rozmýšľať, že nechcú chodník. Nemôžeme takto rozmýšľať. Je to v rozpočte
vo výdavkoch, keď sa rozhodnete, že nespravíme chodník, tak ho nespravíme.
- čo sa týka ihrísk – nenašiel som z minulosti žiadnu revíznu správu. My sme si dali minulý
rok spraviť revíznu správu všetkých detských ihrísk a postupne ihriská kontrolujeme
a opravujeme. Podľa môjho vedomia ihriská už mali byť tento rok skontrolované.
- čo sa týka rozhlasu, tento týždeň príde pán, ktorý montoval rozhlas a ja s ním na dané miesto
pôjdem. Keď uzná za vhodné, tak tam pridáme ešte jeden rozhlas.
Ing. Stanislav Šimko
- chcel by som sa vyjadriť k problému s chodníkom na ul. M. R. Štefánika. Nemyslím si,
že tam netreba chodník. Vášne asi vyvoláva technická stránka riešenia opravy chodníka.
Dlažba sa položí na existujúci chodník?
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PaedDr. Roman Urbánik
- nie, pôvodný chodník sa odstráni a pôjdeme nad úroveň cesty a pri vjazde do bytoviek
urobíme vhupy, aby tam nevznikli „bazény“. Nechceme spraviť veľké výškové rozdiely.
Ing. Stanislav Šimko
- podľa môjho názoru: jedna skupina sa bojí, že keď chodník bude na úrovni cesty,
tak mamičky s deťmi nebudú ochránené alebo chodci. Na druhej strane, keď bude vyšší
chodník, nebudú sa mať kde vyhýbať autá.
PaedDr. Roman Urbánik
- cesta na M. R. Štefánika má v niektorých úsekoch znížený profil. Ale nie je to najhoršia
cesta v obci, určite horšia je cesta na ul. Chalupy. Podľa odhadov budeme na ňu potrebovať
200 000,-€. Chceme, aby spĺňala podmienky roku 2017.
Ing. Marek Mesároš
- chodník sa má stavať na to, aby sa chodci cítili bezpečne. Nie preto, aby sa mohli autá kade
vyhýbať.
- keď si zoberieme chodník od Benka po školu, môžeme vidieť na obrubníkoch, aké sú čierne
od pneumatík. Ale ten chodník v takejto výške má svoj zmysel.
- keď tak spravme rozširujúci pás cesty.
- nehovoríme, že nespravme chodník. Konečne ho spravme.
PaedDr. Roman Urbánik
- pre mňa je lepšie ten chodník tam mať, ako ho nemať. Je tam veľká zahustenosť áut.
Ing. Stanislav Šimko
- jednoznačne chodník áno. Nebude sa dlažba klásť na existujúci, preto nemáme o čom
polemizovať.
Ing. Ernest Vereš
- súhlasím s vybudovaním chodníka.
Mgr. Peter Sýkora
- ja súhlasím s názorom na rekonštrukciu palubovky v športovej hale. Mohla by sa tým
zaoberať športová komisia, stavebná a finančná. Dali by sme prísľub, že to chceme riešiť.
PaedDr. Roman Urbánik
- toto je úloha pre úsek investičnej výstavby. Komisia má len posúdiť predložené materiály.
Je to kompetencia zamestnancov obecného úradu. Do I. polroka prinesieme návrhy.
Mgr. Peter Sýkora
- jedna cenová ponuka bola na 30 000,- €
PaedDr. Roman Urbánik
- rekonštrukcia spoločenskej sály stála 25 000,- €, je to rozhodne menšia plocha a boli použité
iné materiály.
Ing. Marek Mesároš
- treba dať vypracovať štúdiu na výmenu materiálov.
Ing. Stanislav Šimko
- treba sa pozrieť na športovú halu aj z vonka. Aby sme prerábku riešili komplexne.
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PaedDr. Roman Urbánik
- už v tejto chvíli ideme nad rámec investičných zámerov. Musíme mať na to finančné
prostriedky.
Ing. Marek Mesároš
- pri novej tržnici spadol múr, chcel by som sa opýtať, aký dopad to bude mať na dokončenie
novej tržnici? Máme už vyjadrenie od pamiatkarov?
PaedDr. Roman Urbánik
- v pondelok bolo pracovné stretnutie na mieste, máme priniesť návrh od statika ako chceme
situáciu vyriešiť. Daný návrh musíme odovzdať Krajskému pamiatkovému úradu.
- v piatok máme stretnutie so statikom a dohodneme ďalší postup.
Mgr. Peter Sýkora
- chcel by som prezentovať názor Obecnej rady. Jedná sa o úväzok hlavného kontrolóra, ktorý
má teraz úväzok 0,2. Vzhľadom na činnosť, ktorú pre obec robí, mu navrhujeme zvýšiť
úväzok na 0,3.
Ing. Jozef Šuvada
- jednoznačne sa prikláňam k návrhu. Po zistení situácii v ostatných obciach, aké úväzky majú
kontrolóri u nich a vzhľadom na činnosť nášho kontrolóra, treba tento názor jednoznačne
podporiť.
Ing. Stanislav Šimko
- ja som to už minule navrhol a bol by som rád, ak by sme ho dnes schválili.
Starosta obce navrhol text uznesenia s hlasovaním
Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. j) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 1.3.2017 mení
úväzok hlavného kontrolóra na 30 %. Ostatné náležitosti jeho platu zostávajú
nezmenené.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0
Uznesenie č. 12.6 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov dňom 1.3.2017 mení úväzok hlavného kontrolóra na 30 %.
Ostatné náležitosti jeho platu zostávajú nezmenené.
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Záver
Dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za konštruktívny prístup na II. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v roku 2017.

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková
Močenok, 29. 03. 2017

Overovatelia:

Ing. Jozef Šuvada

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

Ing. Marek Mesároš

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