Zápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 31. 05. 2017 o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti Kláštora
v Močenku na Školskej ul. č. 1690
Prítomní:

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

Ospravedlnení:

Ing. Ernest Vereš
Ľuboš Blažo

Neospravedlnení:

Juraj Lenický
Jozef Benčík

Ostatní prítomní:

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

1. Otvorenie
III. 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 je 6, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanec
Mgr. Peter Sýkora bol ospravedlnený za meškanie a prišiel pred hlasovaním o schválení VZN
Obce Močenok č. 02/2017 Požiarny poriadok Obce Močenok – bod rokovania č. 5.1.
Konečný počet prítomných poslancov na III. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku
bol 7. Starosta obce ospravedlnil poslancov Ing. Ernesta Vereša a Ľuboša Blaža.
Neospravedlnení boli poslanci Juraj Lenický a Jozef Benčík.
Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení:
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš
Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp
Proti: 0
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Andreu Benkovú a Ing. Veroniku
Kollárovú.
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Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp
Proti: 0
Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambalkovú.
Uznesenie č. 1 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš
za overovateľov zápisnice: Mgr. Andreu Benkovú, Ing. Veroniku Kollárovú
určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

2. Schválenie programu rokovania
Starosta obce skonštatoval, že návrh programu III. zasadnutia obecného zastupiteľstva
bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Následne
prečítal hlavné body programu rokovania.
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení z II. zasadnutia OZ v roku 2017
Interpelácie poslancov
Materiály predložené na prerokovanie a schválenie
5.1. Schválenie VZN Obce Močenok č. 02/2017 Požiarny poriadok Obce Močenok
5.2. Schválenie VZN Obce Močenok č. 03/2017 O organizácii miestneho referenda
5.3. Schválenie Štatútu Obce Močenok
5.4. Schválenie Programu rozvoja bývania obce Močenok
5.5. Návrh a schválenie Zriaďovacej listiny a Plánu činnosti Komunitného centra
KLÁŠTOR
6. Ekonomika a majetok
6.1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.03.2017
6.2. Návrh II. zmena rozpočtu Obce Močenok
7. Hlavný kontrolór
7.1. Správa z kontroly verejného obstarávania vybranej akcie v obci Močenok v roku 2017
7.2. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
8. Majetkové prevody, nájmy
8.1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Emil Packa s manželkou
8.2. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Jozef Buzma s manželkou
8.3. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Mgr. Anna Leššová s manželom
8.4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Bohuš Sekereš s manželkou
8.5. Schválenie predaja obecného pozemku Ing. Ladislav Szabo
1.
2.
3.
4.
5.
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8.6. Schválenie predaja obecného pozemku Filip Vöröš
9. Zápisnice z komisií
• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy
10. Rôzne
10.1. Návrh na udelenie čestného občianstva Michal Adamovie Kováč
10.2. Informácia zo zasadnutia Valného združenia PZO
10.3. Informácia o ukončení nájomnej zmluvy medzi obcou Močenok a SLSP, a.s.
10.4. Informácia o uzatvorení nájomnej zmluvy medzi Farnosťou Močenok a Obcou
Močenok o prenájme budovy Kláštor
10.5. Schválenie poradovníka na nájomné byty poskytované obcou Močenok
10.6. Schválenie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov na Základnej škole v Močenku“
10.7. Žiadosť o dotáciu na výstavbu detských ihrísk s názvom projektu ,,Výstavba
detského ihriska pre rozvoj pohybových aktivít v obci Močenok“
10.8. Informácia o príprave festivalu Gorazdov Močenok 2017
11. Diskusia
Záver
Starosta obce navrhol, aby sa program rokovania v bode 10 - Rôzne doplnil o bod 10.9
Informácia o uzatvorení nájomnej zmluvy medzi Farnosťou Močenok a Obcou Močenok
o nájme nehnuteľnosti a to parcely č. 1747/7, záhrada. Následne sa opýtal poslancov na ich
pozmeňovacie návrhy k programu rokovania.
Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy k programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp
Proti: 0
Poslanci schválili doplnený program rokovania o bod č. 10.9.
Uznesenie č. 2 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
program rokovania s pozmeňujúcimi pripomienkami:
doplnenie bodu programu rokovania č. 10 Rôzne o bod 10.9 Informácia o uzatvorení
nájomnej zmluvy medzi Farnosťou Močenok a Obcou Močenok o nájme nehnuteľnosti
a to parcely č. 1747/7, záhrada.
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3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi,
ktorý informoval poslancov o plnení uznesení. Na II. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Močenku zo dňa 29. 03. 2017 bolo prijatých celkovo 36 uznesení, z toho 10 uznesení malo
ukladaciu povinnosť pre obec. Hlavný kontrolór prečítal znenie ukladacích uznesení.
Skonštatoval, že všetky uznesenia, ktoré mali ukladaciu povinnosť boli splnené. Schválené
VZN Obce Močenok ako aj návrhy VZN, budúce zámery predaja pozemkov boli zverejnené
31.03.2017.
Uznesenie č. 9.5 – II./OZ/2017 – kúpna zmluva so Slavomírom Malíkom bola zverejnená
25.05.2017.
Starosta obce otvoril rozpravu ku kontrole uznesení z posledného obecného zastupiteľstva.
V rozprave nemali poslanci záujem vystúpiť.
Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp
Proti: 0
Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení schválených na II. zasadnutí OcZ zo dňa
29.03.2017.
Uznesenie č. 3 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na II. zasadnutí OcZ zo dňa 29. 03. 2017

4. Interpelácie
Na úvod starosta obce odpovedal na interpelácie z predchádzajúceho zastupiteľstva.
PaedDr. Roman Urbánik
- pán Ing. Šuvada na predchádzajúcom zastupiteľstve spomínal priamy prenos sv. omší
v káblovej televízii. Od veľkonočného obdobia káblová televízia vysiela priamy prenos
nedeľných sv. omší.
Ing. Jozef Šuvada
- ďakujem za promptné vyriešenie situácie s vysielaním sv. omší v káblovej televízii.
- približne pred 2 týždňami bol problém s káblovou televíziou, vypadával signál a bol
nekvalitný obraz, kvôli prácam na sieti. Obec by mohla občanov informovať o výpadkoch
v káblovej televízii prostredníctvom obecného rozhlasu.
- chcel by som sa informovať, či je vyhotovený dopravný pasport. Mám od občanov návrhy
a pripomienky k dopravnému značeniu na križovatkách v obci.
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PaedDr. Roman Urbánik
- dodávateľ, s ktorým mala Obec podpísanú riadnu zmluvu, si svoju povinnosť nesplnil
a nevieme sa s ním skontaktovať. Rozhodli sme sa nájsť nového dodávateľa, ktorý nám
vyhotoví dopravný pasport. Spravovaním celej pasportizácie bola poverená referentka
obecného úradu pani Eleonóra Flammichová a s ňou môžete odkonzultovať pripomienky
dopravného značenia v obci.
Ing. Stanislav Šimko
- občania ma upozornili na nevyhovujúci plot na Hornom cintoríne od pána Packu. Mohli
by ho opraviť zamestnanci z hospodárskeho dvora.
- prípadnú opravu poprosím zaradiť do investičných akcií.
PaedDr. Roman Urbánik
- evidujeme problém so spomínaným plotom. Sú tam rôzne výškové rozdiely a je potrebné
spraviť betónový základ. Z hľadiska financií bude potrebné opravu tohto plotu zaradiť do
investičných akcií.
- v súčasnosti sa na Hornom cintoríne natiera strecha na Dome smútku a opravil sa plot
zo strany ako sa ide na Sýky.
Poslanci nemali záujem pokračovať v interpeláciách.

5. Materiály predložené na rokovanie a schválenie
5.1 Starosta obce predložil prítomným poslancom materiál na schválenie VZN Obce
Močenok č. 02/2017 Požiarny poriadok Obce Močenok. Ide o obligatórne VZN, teda také,
ktoré samospráva musí mať. VZN Požiarny poriadok Obce Močenok bol vypracovaný
za súčinnosti s bezpečnostným technikom obce a dobrovoľným hasičským zborom.
Materiálom sa zaoberali jednotlivé komisie ako aj Obecná rada. Pripomienky zo strany
komisií a obecnej rady k materiálu neboli.
Starosta obce otvoril rozpravu k priloženému materiálu.
V rozprave nemali poslanci záujem vystúpiť.
Pred hlasovaním starosta obce vyhlásil krátku technickú prestávku o 17:57 hod.
Po krátkej prestávke, ktorá skončila o 18:00 hod starosta obce v rokovacej sále privítal
poslanca Mgr. Petra Sýkoru a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 7.
Starosta obce dal hlasovať o VZN Obce Močenok č. 02/2017 Požiarny poriadok Obce
Močenok, tak ako bolo predložené na rokovanie.
Hlasovanie:
Za: 7
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Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 02/2017 Požiarny poriadok Obce Močenok.
Uznesenie č. 5.1 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č.02/2017 Požiarny poriadok Obce Močenok

5.2 Starosta obce predložil prítomným poslancom materiál na schválenie VZN Obce
Močenok č. 03/2017 O organizácii miestneho referenda. Ide tiež o obligatórne VZN,
ktoré samospráva má mať. Materiálom sa zaoberali jednotlivé komisie ako aj Obecná rada.
Pripomienky zo strany komisií a obecnej rady k materiálu neboli.
Starosta obce otvoril rozpravu k priloženému materiálu.
V rozprave nemali poslanci záujem vystúpiť.
Starosta obce dal hlasovať o VZN Obce Močenok č. 03/2017 O organizácii miestneho
referenda, tak ako bolo predložené na rokovanie.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 03/2017 O Organizácii miestneho referenda.
Uznesenie č. 5.2 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 03/2017 O organizácii miestneho referenda

5.3 Starosta obce predložil prítomným poslancom materiál na schválenie nového Štatútu Obce
Močenok s vysvetlením, že od prijatia pôvodného štatútu obce ubehlo niekoľko rokov
a zmenil sa zákon o obecnom zriadení a kompetencie, ktoré obec má. Pri spracovaní
sa vychádzalo z poznatkov zo školenia. Do materiálu boli zapracované pripomienky Obecnej
rady, najmä pripomienky pána poslanca Ing. Jozefa Šuvadu. Komisie, ktoré sa materiálom
zaoberali ho odporučili schváliť.
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Starosta obce otvoril rozpravu k priloženému materiálu.
V rozprave nemali poslanci záujem vystúpiť.
Starosta obce dal hlasovať o Štatúte Obce Močenok, tak ako bol predložený na rokovanie.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili Štatút Obce Močenok.
Uznesenie č. 5.3 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
Štatút Obce Močenok

5.4 Starosta obce predložil prítomným poslancom materiál na schválenie Programu rozvoja
bývania obce Močenok na obdobie 2017 - 2021. Je jedným zo základných dokumentov,
ktoré obec v rámci svojej činnosti a kompetencií má mať. Obec Močenok pravidelne podáva
žiadosti o finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy,
ktoré následne vyžadujú predloženie spomínaného dokumentu. Predložený materiál
je vypracovaný odbornou firmou a spĺňa všetky náležitosti, ktoré má. Do predloženého
materiálu boli zapracované pripomienky Komisie pre sociálne veci a bytové otázky
ako aj pripomienky Obecnej rady.
Dokument je možné každoročne meniť a dopĺňať podľa potrieb.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Ing. Jozef Šuvada mal osobnú pripomienku k Programu rozvoja bývania. Išlo hlavne o pomoc
pre mladé rodiny zo strany obce, konkrétne vypožičaním pracovnej techniky (UNC,
nákladného auta).
Starosta obce skonštatoval, že ak zo strany sociálnej komisie príde návrh na výpomoc
pre určitú rodinu, nebráni sa prípadnej diskusii a hľadania riešenia.
Ďalej v rozprave vystúpil Ing. Stanislav Šimko a prihovoril sa za schválenie materiálu.
Starosta obce oznámil poslancom, že obec získala dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania
ako aj úver z Ministerstva dopravy na 12 b. j. na ul. Andrea Hlinku, kde sídli Obecná a Štátna
polícia. Ide už o druhú získanú dotáciu počas súčasného volebného obdobia.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
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Starosta obce dal hlasovať o Programe rozvoja bývania obce Močenok na obdobie
2017 - 2021, tak ako bol predložený na rokovanie.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili Program rozvoja bývania obce Močenok na obdobie 2017 – 2021.
Uznesenie č. 5.4 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Program rozvoja bývania obce Močenok na obdobie 2017 - 2021

5.5 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh materiálov na schválenie
a to Zriaďovaciu listinu a Plán činnosti Komunitného centra Kláštor. Obec v snahe
o registráciu komunitného centra na VÚC Nitra potrebuje splniť určité požiadavky.
Materiálom sa zaoberala Obecná rada, ktorá nemala pripomienky.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
V rozprave nemali poslanci záujem vystúpiť.
Starosta obce dal hlasovať o schválení návrhu Zriaďovacej listiny a Pláne činnosti
Komunitného centra Kláštor.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili návrh Zriaďovacej listiny a Plánu činnosti Komunitného centra Kláštor.
Uznesenie č. 5.5 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo návrh
Zriaďovacej listiny Komunitného centra Kláštor
Plánu činnosti Komunitného centra Kláštor
schvaľuje bez pripomienok
Zriaďovaciu listinu Komunitného centra Kláštor
Plán činnosti Komunitného centra Kláštor
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6. Ekonomika a majetok
6.1 Starosta obce predložil poslancom Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2017,
tak ako ukladá interná smernica. Každý štvrťrok sa predkladá finančnej komisii a obecnému
zastupiteľstvu prehľad rozpočtu a jeho čerpanie.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Ing. Marek Mesároš ako predseda finančnej komisie skonštatoval, že komisia nezasadala,
ale od svojich členov nedostal pripomienky a odporúča zobrať na vedomie predložený
materiál.
Ing. Stanislav Šimko ako člen Obecnej rady tiež odporučil zobrať na vedomie Informáciu
o čerpaní rozpočtu k 31.03.2017.
V rozprave nemali poslanci záujem pokračovať.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.03.2017.
Uznesenie č. 6.1 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2017.

6.2 Starosta obce predložil poslancom návrh II. zmeny rozpočtu obce na rok 2017. Zmeny
v rozpočte sú v materiáloch zvýraznené červenou farbou. Jednotlivé navrhované zmeny
v rozpočte starosta obce náležite okomentoval. Okrem iného navrhol z rozpočtu obce vyradiť
položku úveru na rekonštrukciu MŠ Močenok, nakoľko sa tento rok rekonštrukcia MŠ nebude
ešte realizovať. Tiež navrhol vypustiť položku rekonštrukciu obecného rozhlasu, nakoľko je
rozhlas nový a je v dvojročnej záručnej lehote.
V II. zmene rozpočtu obce na rok 2017 taktiež navrhol navýšiť o 6% mzdy školských
zamestnancov v ZŠ Močenok od 1. septembra. Následne v rámci III. zmeny budú navýšené
mzdy zamestnancov MŠ a ZUŠ Močenok.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
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Mgr. Andrea Benková poďakovala v mene učiteľov, že sa obec rozhodla navýšiť mzdu
školským zamestnancom.
Ing. Stanislav Šimko skonštatoval v mene Obecnej rady, že OR tiež prijala myšlienku
zvýšenia mzdy školským zamestnancom a upozornil, že tento rok bude jubilejný ročník
Festivalu Gorazdov Močenok.
V rozprave nemali poslanci záujem pokračovať.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili II. zmenu rozpočtu obce na rok 2017.
Uznesenie č. 6.2 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu obce na rok 2017

7. Hlavný kontrolór
7.1 Starosta obce odovzdal slovo Hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi,
aby predstavil Správu z kontroly verejného obstarávania vybranej akcie v obci Močenok
v roku 2017, ktorú poslanci dostali vo svojich materiáloch. Hlavný kontrolór kontroloval
obstaranie nového traktora. Skonštatoval, že stále platí skutočnosť neuhradenia celej výšky
sumy za traktor, nakoľko nebol dodaný jeden diel – čiže dodávka nebola úplná. Obec
je v tomto prípade v práve.
Starosta obce vysvetlil, že chýba prídavné zariadenie, ktoré bolo súčasťou obstarávania.
Preto sa rozhodol neuhradiť celú kúpnu zmluvu dodávateľovi, pokiaľ agro hák nedodá.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Poslanci nemali záujem v rozprave vystúpiť.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 7
10

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly verejného obstarávania vybranej akcie v obci
Močenok v roku 2017.
Uznesenie č. 7.1 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly verejného obstarávania vybranej akcie v obci Močenok v roku 2017

7.2 Starosta obce odovzdal slovo Hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi,
aby predstavil Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.
Hlavný kontrolór skonštatoval, že navrhol 6 kontrolných akcií podľa jednotlivých mesiacoch.
Plán kontrolnej činnosti bol riadne zverejnený a neboli k nemu žiadne pripomienky.
Ide o kontrolné akcie, ktoré sa v obci ešte nekontrolovali. Následne Ing. Ladislav Fúska
prečítal plán kontrolnej činnosti.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Ing. Jozef Šuvada poďakoval hlavnému kontrolórovi za jeho zodpovedný prístup k jeho práci
a za Obecnú radu navrhol plán kontrolnej činnosti schváliť.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili bez pripomienok Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok
2017.
Uznesenie č. 7.2 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017
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8. Majetkové prevody, nájmy
8.1 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Emila Packu a manželky Marty, bytom Sv.
Gorazda 685/241, 951 31 Močenok o odkúpenie časti z parcely č. 1749 na ul. Sv. Gorazda,
vedenej na LV č. 4274, reg. „E“ – KN, k. ú. Močenok. Žiadosťou sa zaoberala komisia
územného plánovania a odovzdal slovo poslancovi Ľuboslavovi Hippovi – členovi komisie.
Ľuboslav Hipp
- komisia sa žiadosťou zaoberala druhýkrát. Žiadatelia priamo na mieste spresnili svoju
požiadavku. Komisia odporúča odpredaj pozemku s podmienkou, že žiadatelia ponechajú
dvojmetrovú šírku chodníka po celej dĺžke odkúpenej časti.
PaedDr. Roman Urbánik
- so žiadateľmi bude potrebné odkonzultovať aj spôsob, ako chcú na danom mieste postaviť
plot a z akého materiálu.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženej žiadosti.
Ing. Jozef Šuvada
- nie je potrebné zrušiť predchádzajúce uznesenie, kde sme im neschválili budúci zámer?
Ing. Ladislav Fúska
- nie je to potrebné, toto je nové uznesenie s novou žiadosťou.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o budúcom zámere odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľov.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre Emila Packu a manželku Martu.
Uznesenie č. 8.1 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľov Emila Packu a manželku Martu, Sv. Gorazda 685/241, 951 31 Močenok,
časť z parcely č. 1749 na ul. Sv. Gorazda, vedená na LV č. 4274, reg. „E“ – KN, k. ú.
Močenok.

8.2 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Jozefa Buzmu a manželky Bc. Soni Buzmovej
Hanákovej, bytom M. R. Štefánika 470/3, 951 31 Močenok, pozemok pod garáž, parc.
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č. 113/48 o výmere 21 m2, vedená na LV č. 2425, reg. „C“ – KN, k. ú. Močenok. Žiadosťou
sa zaoberala komisia územného plánovania a odovzdal slovo poslancovi Ľuboslavovi Hippovi
– členovi komisie.
Ľuboslav Hipp
- žiadateľ už jednu garáž má a komisia skonštatovala, nakoľko veľa obyvateľov
na spomínanej ulici nemá garáž, odpredaj ďalšieho pozemku na garáž komisia neodporúča.
Starosta obce skonštatoval, že Obecná rada má rovnaký názor a otvoril rozpravu
k predloženej žiadosti.
Poslanci nemali záujem v rozprave vystúpiť.
Starosta obce dal hlasovať o budúcom zámere odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľov.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Poslanci neschválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre Jozefa Buzmu a manželku
Bc. Soňu Buzmovú Hanákovú.
Uznesenie č. 8.2 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľov Jozefa Buzmu a manželku Bc. Soňu Buzmovú Hanákovú, M. R. Štefánika
470/3, 951 31 Močenok, pozemok pod garáž, parc. č. 113/48 o výmere 21 m2, vedená
na LV č. 2425, reg. „C“ – KN, k. ú. Močenok

8.3 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Mgr. Anny Leššovej, bytom Slnečná 1940/14,
927 05 Šaľa, časť z parc. č. 1747/1 o výmere 67 m 2, reg. „E“ – KN, vedená na LV č. 4274,
k. ú. Močenok. Žiadosťou sa zaoberala komisia územného plánovania a odovzdal slovo
poslancovi Ľuboslavovi Hippovi – členovi komisie.
Ľuboslav Hipp
- komisia doporučuje odpredaj pozemku.
Starosta otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o budúcom zámere odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľov.
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Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre Mgr. Annu Leššovú a manžela
Pavla Šuvadu.
Uznesenie č. 8.3 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľov Mgr. Annu Leššovú s manželom Pavlom Šuvadom, Slnečná 1940/14, 927 05
Šaľa, časť z parc. č. 1747/1 o výmere 67 m2, reg. „E“ – KN, vedená na LV č. 4274, k. ú.
Močenok.

8.4 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Bohuša Sekereša a manželky Zuzany, bytom
ul. Biskupa Klucha č. 52/41, 951 31 Močenok, časť z parcely č. 17/1 o výmere cca 20 m 2,
vedená na LV č. 2425, reg. „C“ – KN k. ú. Močenok. Žiadosťou sa zaoberala komisia
územného plánovania a odovzdal slovo poslancovi Ľuboslavovi Hippovi – členovi komisie.
Ľuboslav Hipp
- komisia doporučuje odpredaj pozemku.
Starosta otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o budúcom zámere odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľov.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre Bohuša Sekereša a manželku
Zuzanu.
Uznesenie č. 8.4 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľov Bohuša Sekereša a manželku Zuzanu, ul. Biskupa Klucha č. 52/41, 951 31
Močenok, časť z parcely č. 17/1 o výmere cca 20 m2, vedená na LV č. 2425, reg. „C“ –
KN, k. ú. Močenok.
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8.5 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Ing. Ladislava Szabu o konečný odpredaj
pozemku. Bol mu schválený budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti a splnil všetky potrebné
náležitosti.
Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemku.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili odpredaj pozemku pre Ing. Ladislava Szabu.
Uznesenie č. 8.5 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemok s novým parcelným číslom 1783/526 o výmere 32 m2,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, reg. „C–KN“, vedený v k. ú. Močenok,
zapísaný na LV č. 4274, ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom č. 29/2017, úradne
overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 02. 05. 2017 pod číslom
163/2017 z parcely č. 1783/96 o výmere 5 761 m2, druh pozemku – ostatné plochy, reg.
„E-KN“.
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva ako
predzáhradku a je oplotený.
Kupujúci: Ing. Ladislav Szabo, Rokošova I. 186/8, 951 31 Močenok
Cena: 5,32 €/m2

8.6 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Filipa Vöröša o konečný odpredaj pozemku.
Bol mu schválený budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti a splnil všetky potrebné náležitosti.
Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemku.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
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Proti: 0
Poslanci schválili odpredaj pozemku pre Filipa Vöröša.
Uznesenie č. 8.6 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemok s novým parcelným číslom 113/62 o výmere 28 m2,
druh pozemku: zastavané plochy, reg. „C – KN“, vedený v k. ú. Močenok, zapísaný
na LV č. 2425, ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom č. 33/2017, úradne overeného
Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 23. 05. 2017 pod číslom 195/2017
z parcely č. 113/2 vo výmere 4 419 m2, druh pozemku – zastavané plochy, reg. „C KN“.
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok malej výmery a cena za vypracovanie
znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž alebo dražbu by prevyšovali
kúpnu cenu pozemku.
Kupujúci: Filip Vöröš, M. R. Štefánika 470/1, 951 31 Močenok
Cena: 6,65 €/m2

9. Zápisnice z komisií
Starosta obce predložil poslancom správy o činnosti komisií od ostatného zasadnutia
obecného zastupiteľstva tak, ako ich predložili predsedovia komisií. Vyzval predsedov –
členov komisií, že ak potrebujú doplniť niečo v zápisniciach dáva im priestor.
Ľuboslav Hipp skonštatoval, že všetky žiadosti komisie boli prerokované v rámci bodu č. 8.
Ing. Jozef Šuvada oboznámil poslancov o činnosti komisie pre sociálne veci a bytové otázky.
Komisia prerokovala predložené dokumenty na schválenie a navrhla poradovník na pridelenie
bytov. Komisia doporučila, aby starosta obce rozhodol o pridelení bytu jednej žiadateľke.
Členovia komisie okrem toho zhodnotili príležitostnú pečiatku pri príležitosti 25. výročia
Festivalu Gorazdov Močenok a navrhli ju prerobiť.
Starosta obce zdôvodnil svoje rozhodnutie o pridelení bytu pre pani Juhásovú,
ktorá sa zaradila do poradovníka.
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Mgr. Peter Sýkora za komisiu kultúry poznamenal, že komisia sa zaoberala prípravou
Festivalu Gorazdov Močenok a predloženými dokumentmi na schválenie.
Starosta obce oboznámil poslancov o činnosti komisie pre životné prostredie, nakoľko správu
obdržal v deň zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Ing. Stanislav Šimko za návrhovú komisiu navrhol do uznesenia dopísať Zápisnicu Komisie
pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie správy o činnosti komisií.
Uznesenie č. 9 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili
predsedovia komisií.
Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,
Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku.

10. Rôzne
10.1 Starosta obce predložil poslancom návrh udelenia čestného občianstva pre Michala
Kováča-Adamova, ktorý sa aktívne 25 rokov podieľa na organizácii Festivalu Gorazdov
Močenok. Zdôvodnil poslancom svoj návrh pre udelenie čestného občianstva.
Starosta obce otvoril rozpravu k návrhu.
Ing. Jozef Šuvada podporil návrh na udelenie čestného občianstva pre pána Michala KováčaAdamova a odôvodnil svoj postoj.
K návrhu sa pripojil Mgr. Peter Sýkora aj Ing. Stanislav Šimko.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu udelenia čestného občianstva.
Hlasovanie:
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Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie návrh starostu obce na udelenie čestného občianstva pre Michala
Kováča-Adamova.
Uznesenie č. 10.1 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
návrh starostu obce na udelenie čestného občianstva pre Michala Kováča - Adamova

10.2 Starosta obce oboznámil poslancov o výsledkoch z Valného
Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.

zhromaždenia

PaedDr. Roman Urbánik
- Obec musí smetné nádoby na triedenie odpadu kupovať od PZO, nakoľko prostriedky
z projektu sú vyčerpané. Táto skutočnosť bola zahrnutá aj v II. zmene rozpočtu obce na rok
2017. Občania s novými číslami domov dostanú (resp. sa im zapožičajú) smetné nádoby
na separovanie bezplatne.
- Ďalšou zmenou je, že PZO od 1.januára 2017 prešlo z tzv. solidárneho systému na systém
adresný. Čo znamená, že sa počíta počet čiernych nádob komunálneho odpadu a množstvo
odpadu v tonách na skládkach. Takto sa fakturujú náklady.
- Treťou zmenou je, že sa od II. polroku kalendárneho roka bude meniť spôsob platenia
za drvený zelený odpad. V súčasnosti to vychádza na základe prepočtu na počet obyvateľov
na 10 – 11 t podrvenej hmoty, čo bude nad rámec si obec musí zaplatiť. Budeme hľadať
riešenia, aby sme sa zmestili do limitu a nemuseli platiť nič navyše.
- Najdôležitejšie je vyriešenie situácie váženia odpadu od právnických a fyzických osôb.
V súčasnosti sa platí pri PO 0,01 € za liter odpadu a v tom je zahrnutý aj manipulačný
poplatok, odvoz aj uloženie na skládke. U občanov sa platí koľko ton odpadu vyvezieme plus
počty nádob s koľkými sa manipuluje. Navrhujeme VZ, aby sa neplatilo 2x za to isté.
Na ďalšom zasadnutí VZ by sa malo schváliť, aby obce platili len za samostatnú váhu
odpadu. Občanov preto pravidelne informujeme ako správne separovať odpad.
Starosta obce otvoril rozpravu.
Ľuboslav Hipp navrhol, aby sa častejšie vyvážalo sklo.
Starosta obce skonštatoval, že stanovištia na zber skla sa pravidelne čistia a najhoršie je to po
víkende. Problémom sú čelné sklá, ktoré nepatria do týchto triediacich nádob. Postupne
sa opravujú stanovištia v obci – zamestnanci hospodárskeho dvora vytvárajú na stanovištiach
spevnené plochy z dlažby.
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Ing. Jozef Šuvada navrhol vzhľadom na úspech zberu papiera v ZŠ Močenok, aby sa znížil
zber modrých nádob určených na zber papiera a zvýšil sa zber žltých nádob určených
na plasty. Taktiež navrhol, aby sa hlásilo v obecnom rozhlase, keď sú zberné nádoby na sklo
plné.
Starosta obce predloží návrh o zmene frekvencii zberu modrých a žltých nádob vedeniu PZO.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Informáciu z Valného zhromaždenia Ponitrianskeho združenia obcí
pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi tak, ako ju predniesol starosta obce.
Uznesenie č. 10.2 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu z Valného zhromaždenia Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný
zber a nakladanie s odpadmi tak, ako ju predniesol starosta obce.

10. 3 Starosta obce informoval poslancov o ukončení nájomnej zmluvy medzi Obcou
Močenok a Slovenskou sporiteľňou. Stanovisko generálneho riaditeľa SLSP, a. s. je nemenné
a prevádzka pobočky v Obci Močenok nie je pre nich zaujímavá. Nakoľko SLSP, a .s. vložila
určité finančné prostriedky do vybudovania budovy a priestorov, obec im musí vrátiť 17 500,€ (čo je o polovicu menej, ako žiadali). Na základe dohody s generálnym riaditeľom Obec
začne túto sumu splácať v roku 2018 v troch ročných splátkach.
Starosta obce otvoril rozpravu.
Ing. Jozef Šuvada poďakoval starostovi obce, že sa mu podarilo dohodnúť odpustenie
polovičky dlhu.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7
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Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Informáciu o ukončení nájomnej zmluvy medzi Obcou Močenok
a SLSP, a. s. tak, ako ju predniesol starosta obce.
Uznesenie č. 10.3 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o ukončení nájomnej zmluvy medzi Obcou Močenok a SLSP, a.s. tak,
ako ju predniesol starosta obce.

10.4 Starosta obce informoval poslancov o uzatvorení nájomnej zmluvy medzi Obcou
Močenok a Farnosťou Močenok na budovu Kláštor.
PaedDr. Roman Urbánik
- na budovu bolo spísaných viacero nájomných zmlúv a dodatkov. Priestory v nich boli rôzne
popísané. Od školského roka 2017/2018 v budove prebieha výučba ZUŠ Močenok a nemohli
sme pre nich vyžiadať z ministerstva Zriaďovaciu listinu, keďže budova je vedená
ako múzeum a galéria. Preto Obec rokovala s Farnosťou Močenok o vypovedaní pôvodných
zmlúv a dodatkov a uzatvorila sa nová nájomná zmluva, kde sú presne špecifikované
miestnosti.
- zmluva je riadne zverejnená na webovej stránke obci a schválila ju hospodárska rada
biskupského úradu. Nájom je 1,- € / ročne.
Starosta obce otvoril rozpravu.
Ing. Stanislav Šimko považuje uzatvorenie novej nájomnej zmluvy ako správne riešenie
vzniknutej situácie a zaujímal sa, kto bude platiť náklady za energie kancelárií č. 1.12 a 1.13,
ktoré zostali správe Farnosti Močenok.
Starosta obce informoval poslancov, že kancelárie č. 1.12 a 1.13 chce Farnosť Močenok dať
do prenájmu tretej osobe, ktorú prostredníctvom nájomnej zmluvy zaviaže platiť náklady
za energie na účet obce.
Ing. Jozef Šuvada skonštatoval, že sa v zmluve mohla zakomponovať klauzula o účte na fond
opráv, pretože budova ako aj priestory budú potrebovať po určitom čase rekonštruovať.
Starosta obce uviedol, že v nájomnej zmluve je uvedené, že nájomca je povinný udržiavať
budovu Kláštora v stave, ako ju prevzal.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať.
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Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Informáciu o uzatvorení nájomnej zmluvy medzi Farnosťou
Močenok a Obcou Močenok o prenájme budovy Kláštor.
Uznesenie č. 10.4 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o uzatvorení nájomnej zmluvy medzi Farnosťou Močenok a Obcou
Močenok o prenájme budovy Kláštor.

Pred rokovaním o bode č. 10.5 starosta navrhol opravu mena p. Michala Kováča
Adamova. V predloženom uznesení č. 10.1 bolo chybne uvedené jeho meno.
Poslanci s návrhom súhlasili.

10.5. Starosta obce predložil poslancom návrh Komisie sociálnych vecí a bytových otázok
pre schválenie poradovníka na pridelenie bytov postavených s podporu štátu. Udelil slovo
predsedovi komisie Ing. Jozefovi Šuvadovi, ktorý prečítal návrh komisie.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Ing. Stanislav Šimko uviedol, že Obecná rada sa stotožňuje s návrhom komisie.
Starosta obce dal hlasovať o poradovníku na pridelenie bytov.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili návrh komisie pre pridelenie bytov postavených s podporou štátu tak, ako
bol predložený.
Uznesenie č. 10.5 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Na návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky poradovník pre pridelenie bytov
postavených s podporou štátu tak, ako bol predložený.
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Dvojizbové byty
P.č. Meno a priezvisko, adresa
1.
Bc. Zuzana Barciová, A. Hlinku 511/58, Močenok
2.
Zuzana Holubjaková, Chalupy 81/37, Močenok
Jednoizbové byty
P.č. Meno a priezvisko, adresa
1.
Simona Stachová, Rokošova II. č. 248/2, Močenok
2.
Katarína Ebertová (Juhásová), Rokošova I. č. 184/4, Močenok

Počet bodov
150,5
147,5

Počet bodov
146,5

10.6 Starosta obce predstavil poslancom návrh uznesenia na schválenie žiadosti o NFP
a spolufinancovania za účelom realizácie projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
na Základnej škole v Močenku. Išlo by o vybudovanie dvoch jazykových laboratórií. Prečítal
dôvodovú správu k uzneseniu.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o schválení podania žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu Zlepšenia
kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole v Močenku.
Uznesenie č. 10.6 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu ,,Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov na Základnej škole v Močenku realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC2222016-13“, 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 2 247,60 eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
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schvaľuje
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

10.7 Starosta obce predstavil poslancom žiadosť o dotáciu na výstavbu detských ihrísk, ktoré
spĺňajú európske podmienky. Obec vypracovala projekt na realizáciu moderného detského
ihriska, ktoré by bolo postavené na zelenej ploche pri budove Kláštora. Táto možnosť
je odkonzultovaná s Farnosťou Močenok a bola uzatvorená nájomná zmluva na daný
pozemok. Taktiež informoval poslancov, že sa pracuje na realizácii detského ihriska
na Čapáši.
Ing. Stanislav Šimko navrhol rokovať spolu s týmto bodom aj o bode č. 10.9 nájomná zmluva.
Starosta obce uviedol, že nájomná zmluva je riadne zverejnená na webovej stránke obce.
Nájomná zmluva za zelenú plochu okolo budovy Kláštora je na sumu 50,- €/rok.
Starosta obce otvoril rozpravu k bodu 10.7 a 10.9.
Mgr. Andrea Beková poďakovala starostovi obci, že obec vytvára aktivity a možnosti, ako
môžu rodičia tráviť čas so svojimi deťmi.
Ing. Stanislav Šimko uviedol, že treba poďakovať aj Farskému úradu, že podporuje správny
vývin našich detí.
Starosta obce poďakoval aj Spolku urbárov a želiarov, pozemkové spoločenstvo Močenok za
uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok na Čapáši.
Starosta obce dal hlasovať za Uznesenie č. 10.7 – III./OZ/2017
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci súhlasia s podaním žiadosti na poskytnutie dotácie.
Uznesenie č. 10.7 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
súhlasí
s podaním Žiadosti na poskytnutie dotácie z dotačného programu Podpora rozvoja
športu na rok 2017 Podprogram č. 2 Výstavba detských ihrísk, názov projektu:
,,Výstavba detského ihriska pre rozvoj pohybových aktivít v obci Močenok“
súhlasí
so spolufinancovaním z vlastných zdrojov najmenej vo výške 5%.
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Starosta obce dal hlasovať za Uznesenie č. 10.9 – III./OZ/2017
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Informáciu o uzatvorení nájomnej zmluvy medzi Farnosťou
Močenok a Obcou Močenok o prenájme nehnuteľnosti a to parcely č. 1747/7, záhrada.
Uznesenie č. 10.9 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o uzatvorení nájomnej zmluvy medzi Farnosťou Močenok a Obcou
Močenok o prenájme nehnuteľnosti a to parcely č. 1747/7 o výmere 856 m 2, druh
pozemku záhrada, reg. „C-KN“, zapísanej na LV č. 3176.

10.8 Starosta obce informoval poslancov o príprave 25. ročníka festivalu Gorazdov Močenok
2017. Poznamenal, že prípravný výbor má za sebou už 3 spoločné stretnutia, na ktorých boli
zástupcovia KREDIV-u, ZŠ Močenok, Krajského osvetového strediska z Nitry, MO Matice
slovenskej ako aj zástupcovia OZ Rubín. Odovzdal slovo členom prípravného výboru.
Mgr. Peter Sýkora informoval poslancov, že v súčasnosti prebieha posledná fáza výberu
súborov zo Slovenska, na ktoré dostali odporúčania. Dôraz sa bude klásť na tvorivé dielne,
ktorými vytvárame nových divadelníkov. Plánujú sa rôzne výstavy a o všetkom budú občania
informovaní prostredníctvom novín. Uviedol, že sa môžu prihlásiť aj dobrovoľníci, ktorí majú
záujem pomáhať s prípravami na festival.
Ing. Jozef Šuvada poďakoval obecnému zastupiteľstvu a vedeniu obce, že boli z rozpočtu
obce vyčlenené financie na Gorazdov Močenok. Uviedol, že ide o jubilejný ročník, na ktorom
chcú udeliť ocenenie občanom, ktorí počas 25 rokov podporovali festival Gorazdov Močenok.
Oceniť by chceli približne 10 občanov a ostatných si uctiť spoločnou recepciou. Následne
pozval občanov, aby sa zúčastnili jednotlivých divadelných predstavení a podporili tým
hercov.
Starosta obce uviedol, že sa plánujú aj sprievodné podujatia, na ktorých budú účinkovať
domáci účinkujúci. Pripraví sa krátke video, v ktorom bude zahrnutých predošlých 24
ročníkov Gorazdova Močenok. Plánuje sa sochárska a maliarska výstava, tvorivé dielne.
Pešia púť do Nitry k biskupovi bude tento rok v stredu poobedňajších hodinách a sv. omša
bude v Bazilike. Pre občanov, ktorí sa nezúčastnia pešej púte bude pripravený autobus
do Nitry.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
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Starosta obce dal hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Informáciu o príprave festivalu Gorazdov Močenok 2017, tak ako
ju predniesol organizačný výbor.
Uznesenie č. 10.8 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o príprave festivalu Gorazdov Močenok 2017 tak, ako ju predniesol
organizačný výbor.
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11. Diskusia
Starosta obce otvoril Diskusiu.
Starosta obce v rámci diskusie informoval poslancov, že OZ VITIS bola schválená ako veľká
Miestna akčná skupina. Ako MAS malo OZ VITIS dostať 3.2 mil. €. Výzva bola zrušená
a je potrebné požiadať o novú dotáciu v prvej etape, kde je možnosť získať 1.8 mil. €.
Je potrebné vypracovať novú stratégiu. Starosta obce zdôraznil, že prvotným cieľom nebolo
získať 3.2 mil. €, ale spoločne ako OZ VITIS niečo dosiahnuť pre spoločný región. Valné
zhromaždenie OZ VITIS sa rozhodlo zapojiť do výzvy a vypracuje spoločnú stratégiu.
V rámci OZ VITIS sa stretávajú divadelníci, vinohradníci, futbalisti a starostovia, takže práca
v OZ VITIS pokračuje.
V bode Diskusia poslanci nemali záujem vystúpiť.

Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za konštruktívny prístup a účasť
na III. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2017.

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková
Močenok, 31. 05. 2017

Overovatelia:

Mgr. Andrea Benková

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

Ing. Veronika Kollárová

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