Zápisnica
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce
v roku 2017 konaného dňa 26. 06. 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. Ernest Vereš
Ing. Stanislav Šimko
Ing. Jozef Šuvada

Ospravedlnení:

Ing. Marek Mesároš
Ľuboš Blažo
Jozef Benčík
Juraj Lenický
Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce

Ostatní prítomní:

Ing. Lucia Hambalková, zapisovateľka

1. Otvorenie
II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2017 otvoril
a viedol PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce. Na začiatku zasadnutia privítal prítomných poslancov
a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 7, t. j. Obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov Ľuboša Blaža zo zdravotných dôvodov a poslancov Ing.
Mareka Mesároša, Jozefa Benčíka a Juraja Leníckeho z pracovných dôvodov. Taktiež ospravedlnil
hlavného kontrolóra Ing. Ladislava Fúsku.
Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení:
Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Andrea Benková
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol:
Ing. Jozefa Šuvadu, Ing. Stanislava Šimka
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0
Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambalkovú.
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Uznesenie č. 1 – II./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Andrea Benková
za overovateľov zápisnice: Ing. Jozefa Šuvadu, Ing. Stanislava Šimka
určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

2. Schválenie programu rokovania
Starosta obce skonštatoval, že návrh programu II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2017 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Následne prečítal návrh programu rokovania.
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Materiály predložené na prerokovanie
3.1. Schválenie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti
Združeného objektu v obci Močenok“
3.2. Schválenie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Predchádzanie vzniku BRO v obci
Močenok“
3.3. Prerokovanie zmluvy na prenájom priestorov v Základnej škole Močenok
pre Mgr. Zuzana Gálikovú
3.4. Schválenie udelenia čestného občianstva pre Michala Kováča Adamova
Záver
Následne sa opýtal poslancov na ich pozmeňovacie návrhy k programu rokovania.
Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy k programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom programe rokovania.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0
Poslanci schválili program rokovania tak, ako bol predložený.
Uznesenie č. 2 – II./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
program rokovania tak, ako bol predložený.
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3. Materiály predložené na prerokovanie
3.1 Starosta obce predstavil poslancom návrh uznesenia na schválenie predloženia žiadosti
o nenávratné finančné prostriedky za účelom realizácie projektu „Zníženia energetickej náročnosti
Združeného objektu v obci Močenok“. Prítomných poslancov informoval, že obec má vypracovanú
projektovú dokumentáciu za účelom získania nenávratných finančných prostriedkov.
Starosta obce v krátkosti uviedol, že v rámci rekonštrukcie združeného objektu prebehne výmena
všetkých okenných a vonkajších dverových výplní, zateplenie fasády a strechy, výmena kotlov
za tepelné čerpadlá a ďalšie úpravy potrebné na zníženie energetickej náročnosti.
Starosta obce upozornil prítomných poslancov na zmenu sumy celkových oprávnených výdavkov,
nakoľko v deň zasadnutia obecného zastupiteľstva došlo k úprave projektovej dokumentácii.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.

Mgr. Peter Sýkora
- pre obec je to veľmi dobrá príležitosť zrekonštruovať celý objekt a na energiách by sme veľmi
ušetrili, nakoľko je teraz veľká strata tepla kvôli oknám.
Ing. Jozef Šuvada
- Obecná rada odporúča schválenie podania žiadosti. Ide o budovu, kde sídli vedenie obce a veľmi
veľa občanov ju navštevuje. Dotácia by pomohla zrekonštruovať a skultúrniť budovu.
Ing. Ernest Vereš
- pokiaľ by prešiel projekt, 5%-ná spoluúčasť je minimum a stavba sa len zhodnotí. Odporúčam
schválenie.
Ing. Stanislav Šimko
- o tejto možnosti sme hovorili na viacerých zastupiteľstvách
mať zrekonštruovaný obecný úrad. Podporujem schválenie žiadosti.

a občania

si

zaslúžia

Poslanci nemali vôľu pokračovať v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0
Poslanci schváli predloženie žiadosti o NFP na sprostredkovateľský orgán za účelom realizácie
projektu „Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok“ a 5%-né
spolufinancovanie zo strany obce.

Uznesenie č. 3.1 – II./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán v rámci výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2017-19 pre projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti združeného
objektu v obci Močenok“.
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schvaľuje
výšku celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 937 848,74 EUR a 5% spolufinancovanie
zo strany obce vo výške 46 892,44 EUR.

3.2 Starosta obce predstavil poslancom návrh uznesenia na schválenie predloženia žiadosti
o nenávratné finančné prostriedky za účelom realizácie projektu „Predchádzanie vzniku BRO v obci
Močenok“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý umožňuje obciam
a mestám zakúpenie kompostérov pre domácnosti, ktoré majú záhradu. Kompostéri budú občanom
prenajaté na základe zmluvy ako doterajšie nádoby na triedenie odpadu. Jedná sa o kompostéri
o objeme 1 m3. Spoluúčasť je vo výške 5% a v projekte sa nepočíta s neoprávnenými výdavkami.
Starosta obce otvoril rozpravu.
Ing. Ernest Vereš
- súhlasím s podaním žiadosti, je to dobrá vec.
Poslanci nemali vôľu pokračovať v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0
Poslanci schváli predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Predchádzanie vzniku
BRO v obci Močenok“ a 5%-né spolufinancovanie zo strany obce.
Uznesenie č. 3.2 – II./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom
„Predchádzanie vzniku BRO v obci Močenok“, realizovaného v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1SC111-2017-23.
schvaľuje
výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany obce Močenok vo výške
9 192,00 € z celkových oprávnených výdavkov 183 732,00 €, pričom výška neoprávnených výdavkov
projektu je 0 €.

3.3 Starosta obce prítomných poslancov informoval o žiadosti riaditeľa ZŠ Močenok Mgr. Eduarda
Lacka o prerokovanie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov základnej školy, v ktorých
by po vyučovaní prebiehala výučba cudzích jazykov. Zmluva nadobudne platnosť až po odsúhlasení
obecným zastupiteľstvom, nakoľko sa jedná o majetok obce.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
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Poslanci nemali vôľu vystúpiť v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0
Poslanci prerokovali a odsúhlasili uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov
v Základnej škole Močenok.
Uznesenie č. 3.3 – II./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo
nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Močenok
súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Močenok
medzi:
Prenajímateľ: Základná škola Močenok, ul. Školská č. 1158
Nájomca: Mgr. Zuzana Gáliková, ul. Ľ. Štúra č. 1551/2

3.4 Starosta obce predložil poslancom návrh uznesenia na schválenie udelenia čestného občianstva
pre pána Michala Kováča - Adamova, ktorý niekoľko rokov pomáha s festivalom Gorazdov Močenok
po odbornej - divadelnej stránke. Návrh bol riadne zverejnený na úradnej tabuli ako aj na internetovej
stránke a neprišli žiadne pripomienky alebo pozmeňovacie návrhy. Čestné občianstvo bude udelené
na septembrovom slávnostnom Obecnom zastupiteľstve, ktoré bude počas Dní Obce Močenok.
Ing. Ernest Vereš odišiel z rokovacej miestnosti a vrátil sa pred otvorením rozpravy.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
V rámci rozpravy vystúpili Ing. Jozef Šuvada, Mgr Peter Sýkora a Ing. Stanislav Šimko,
ktorí sa prihovorili za schválenie udelenia čestného občianstva pre Michala Kováča - Adamova,
ktorý výrazne pomáha s festivalom Gorazdov Močenok.
Poslanci nemali vôľu pokračovať v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0
Poslanci schválili udelenie čestného občianstva pre Michala Kováča - Adamova.
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Uznesenie č. 3.4 – II./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
udelenie čestného občianstva pre Michala Kováča – Adamova, nar. xx.xx.xxxx v Zlatých
Moravciach, trv. bydlisko Hviezdoslavova 17, 036 01 Martin

V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na II. zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v roku 2017 mimo plánu práce a za podporu predložených materiálov.

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková
Močenok, 26. 06. 2017

Overovatelia:

Ing. Jozef Šuvada

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

Ing. Stanislav Šimko

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