Zápisnica
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 26. 07. 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. Jozef Šuvada
Ľuboš Blažo
Ing. Ernest Vereš
Juraj Lenický

Ospravedlnení:

Ing. Stanislav Šimko
Ing. Marek Mesároš

Neospravedlnení:

Jozef Benčík

Ostatní prítomní:

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

1. Otvorenie
IV. 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 7, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce
ospravedlnil poslancov Ing. Stanislava Šimka a Ing. Mareka Mesároša. Neospravedlnený
bol poslanec Jozef Benčík.
Poslanec Juraj Lenický prišiel o 18:35 hod – t. j. pred rokovaním o bode č. 8 Majetkové
prevody a nájmy. Konečný počet prítomných poslancov na IV. zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Močenku bol 8.
Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení:
Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ľuboša Blaža a Ing. Jozefa Šuvadu.

1

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambalkovú.
Uznesenie č. 1 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp
za overovateľov zápisnice: Ľuboša Blaža, Ing. Jozefa Šuvadu
určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú
2. Schválenie programu rokovania
Starosta obce skonštatoval, že návrh programu IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva
bol zverejnený na úradnej tabuli, internetovej stránke a v káblovej televízii. Poslancom bol
návrh programu doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Následne prečítal hlavné body programu rokovania.
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení z III. zasadnutia OcZ v roku 2017 a z II. zasadnutia OcZ
mimo plánu práce v roku 2017
4. Interpelácie poslancov
5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie
5.1. Návrh VZN Obce Močenok č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2003
o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Močenok,
5.2. Návrh VZN Obce Močenok č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2000
O vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene
na území obce Močenok a ktorým sa mení a dopĺňa Dodatok č. 1/2000 k VZN
č. 1/2000.
6. Ekonomika a majetok
6.1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2017
6.2. Návrh III. zmena rozpočtu Obce Močenok
7. Hlavný kontrolór
7.1. Správa z kontroly ukladacích uznesení obecného
v 2. polroku 2016 a dane z ubytovania za 1. polrok 2017
8. Majetkové prevody, nájmy

zastupiteľstva

Močenok

8.1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Štefan Lenčéš s manželkou
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8.2. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Eduard Kohút s manželkou
8.3. Schválenie predaja obecného pozemku pre Bohuša Sekereša s manželkou
8.4. Schválenie predaja obecného pozemku pre Romana Lenčéša
8.5. Schválenie predaja obecného pozemku pre Mgr. Evu Kučerovú
9. Zápisnice z komisií
 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.
10. Rôzne
10.1. Schválenie návrhov ocenenia Cena obce Močenok 2017
10.2. Návrh na ocenenie Cena starostu obce Močenok 2017
10.3. Informácia o žiadosti na umiestnenie pamätnej tabule obetiam 1.svetovej vojny
na cintoríne
10.4. Na vedomie Smernica č. 02/2017 – Zásady hodnotenia vedúcich pedagogických
zamestnancov materskej a základnej školy, ZUŠ a CVČ v zriaďovacej pôsobnosti
Obce Močenok
11. Diskusia

Záver

Starosta obce 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, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili program rokovania tak, ako bol predložený.
Uznesenie č. 2 – IV./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 III. zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Močenku zo dňa 31. 05. 2017 bolo prijatých celkovo 28 uznesení, z toho 9 uznesení malo
ukladaciu povinnosť pre obec.
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V štyroch prípadoch išlo o zverejnenie schválených dokumentov: VZN o Požiarnom
poriadku, VZN o organizovaní miestneho referenda a Štatút obce Močenok, ktoré boli
zverejnené 1. júna 2017. Schválená II. zmena rozpočtu obce bola zverejnená dňa 7. júna 2017.
Budúce zámery predaja pozemkov boli zverejnené 5. júna 2017 a to konkrétne:
8.1 – III./OZ/2017 – zverejnený budúci zámer predaja pozemku pre manželov Packových
8.3 – III./OZ/2017 - zverejnený budúci zámer predaja pozemku pre p. Leššovú
8.4 – III./OZ/2017 - zverejnený budúci zámer predaja pozemku pre manželov Sekerešových.
Uznesenie č. 8.6 – III./OZ/2017 – predaj obecného pozemku pre Filipa Vöröša - kúpna
zmluva bola zverejnená 19. júna 2017.
Uznesenie č. 10.5 – III./OZ/2017 – schválený poradovník na pridelenie bytov bol zverejnený
dňa 5. júna 2017.
Hlavný kontrolór skonštatoval, že na II. zasadnutí obecného zastupiteľstva mimo plánu práce,
ktoré sa konalo dňa 26. 06. 2017 bolo prijatých celkovo 6 uznesení, z toho 3 uznesenia mali
ukladaciu povinnosť.
Uznesenie č. 3.1 – II./MOZ/2017 – projekt bol predložený dňa 28.06.2017,
Uznesenie č. 3.2 – II./MOZ/2017 – projekt bol predložený,
Uznesenie č. 3.3 – II./MOZ/2017 – nájomná zmluva bola podpísaná a zverejnená 22.05.2017.
Starosta obce otvoril rozpravu ku kontrole uznesení z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva
a z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva mimo plánu práce v roku 2017.
V rozprave nemali poslanci záujem vystúpiť.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení schválených na III. zasadnutí OcZ
zo dňa 31. 05. 2017 a na II. zasadnutí OcZ mimo plánu práce zo dňa 26. 06. 2017.
Uznesenie č. 3 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na III. zasadnutí OcZ zo dňa 31. 05. 2017
a na II. zasadnutí OcZ mimo plánu práce zo dňa 26. 06. 2017.
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4. Interpelácie
Ing. Ernest Vereš
- občania evidujú problém s pouličným osvetlením, cez deň svetlá svietia a v noci nie.
(ul. Športová, D. Dubravického). V budúcnosti by sa podobné problémy mohli vyhlásiť
v obecnom rozhlase.
PaedDr. Roman Urbánik
- evidujeme tento problém a snažíme sa nájsť poškodené miesto, kvôli ktorému dochádza
k vyhadzovaniu ističa.
Ing. Jozef Šuvada
- v akom štádiu je pasportizácia obce? Mám niekoľko návrhov od občanov a chcel by som ich
prebrať so zhotoviteľom. Som ochotný sa s ním osobne stretnúť.
PaedDr. Roman Urbánik
- je vybraný nový zhotoviteľ pasportizácie obce, do konca augusta má predložiť prvý návrh,
ako vyriešiť niektoré dopravné značenia. Návrh Vám môžeme poslať, aby ste sa s ním mohli
oboznámiť. Následne bude materiál predložený na septembrovom zastupiteľstve.
Ing. Jozef Šuvada
- občania mi iniciovali problém s neprehľadnou križovatkou v centre obce kvôli parkovaniu
áut pri fontáne a oproti holičstvu,
- mohlo by sa zvážiť vybudovanie prechodu pre chodcov ako je predajňa Optiky a potraviny.
- ul. Družstevná a Vinohradská – na cestách sú na niektorých miestach priehlbiny. Poprosil
by som o ich opravu.
PaedDr. Roman Urbánik
- čo sa týka parkovania pri fontáne – môžeme presunúť kvetináče, aby autá neparkovali blízko
križovatky,
- na možnosť vybudovania prechodu pre chodcov sa budem pýtať dopravných policajtov
a dopravného inšpektorátu,
- zamestnancov hospodárskeho dvora pošleme na spomínané ulice a uvidíme, čo sa bude dať
robiť s priehlbinami na cestách.
Poslanci nemali záujem pokračovať v interpeláciách.

5. Materiály predložené na rokovanie a schválenie
5.1 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2003 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území
obce Močenok. Starosta obce prečítal dôvodovú správu k návrhu VZN a informoval
poslancov, že termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 04. 09. 2017.
Ing. Ernest Vereš opustil rokovaciu sálu o 18:00 hod.
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Starosta obce navrhol, aby k predloženému materiálu nebola rozprava. Poslanci súhlasili.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ľuboslav Hipp, Ľuboš
Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Neprítomný: 1
Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Poslanci zobrali na vedomie návrh VZN Obce Močenok, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 02/2003 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Močenok.
Uznesenie č. 5.1 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2003
o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Močenok. Termín
na pripomienkovanie sa stanovuje do 04. 09. 2017.

5.2 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2000 O vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane
verejného poriadku a zelene na území obce Močenok a ktorým sa mení a dopĺňa Dodatok
č. 1/2000 k VZN č. 1/2000. Starosta obce prečítal dôvodovú správu k návrhu VZN
a informoval poslancov, že termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 04. 09. 2017.
Starosta obce navrhol, aby k predloženému materiálu nebola rozprava. Poslanci súhlasili.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ľuboslav Hipp, Ľuboš
Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Neprítomný: 1
Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Poslanci zobrali na vedomie návrh VZN Obce Močenok, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 1/2000 O vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene
na území obce Močenok, a ktorým sa mení a dopĺňa Dodatok č. 1/2000 k VZN č. 1/2000.
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Uznesenie č. 5.2 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2000
O vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene
na území obce Močenok a ktorým sa mení a dopĺňa Dodatok č. 1/2000 k VZN č. 1/2000.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 04. 09. 2017.
Do rokovacej miestnosti sa vrátil o 18:05 hod. Ing. Ernest Vereš.

6. Ekonomika a majetok
6.1 Starosta obce predložil poslancom Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2017,
tak ako ukladá interná smernica. Každý štvrťrok sa predkladá finančnej komisii a obecnému
zastupiteľstvu prehľad rozpočtu a jeho čerpanie. Na základe informácií o čerpaní sa zostavil
návrh III. zmeny rozpočtu.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
V rozprave nemali poslanci záujem vystúpiť.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2017.
Uznesenie č. 6.1 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2017.

6.2 Starosta obce predložil poslancom návrh III. zmeny rozpočtu obce na rok 2017, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Zmeny v rozpočte
sú v materiáloch zvýraznené červenou farbou. O návrhu III. zmeny rozpočtu rokovala
aj Obecná rada, ktorá odporúča schváliť predložený materiál.
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PaedDr. Roman Urbánik
- príjmy za komunálny odpad sa navýšili o príjem od podnikateľov za odvoz komunálneho
odpadu,
- občanom ponúkame na predaj aj jednorazové vrecia na komunálny odpad,
- vypúšťame príjem za bufet, nakoľko obec v tejto činnosti nechce pokračovať,
- obec získala jednorazovú dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor,
- obec pokračuje v projektoch zamestnanosti a pracoviskách chránených dielní, na ktoré obec
dostáva príspevky,
- získali sme financie na modernizáciu rozhlasu.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému návrhu III. zmeny rozpočtu – Príjmová časť.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.

Starosta obce pokračoval návrhom III. zmeny rozpočtu – Výdavková časť.
PaedDr. Roman Urbánik
- nastalo vyššie čerpanie v oblasti manažmentu na mzdy a odvody,
- zvýšili sa náklady na vydávanie Močenských novín, kvôli jednorazovým výdavkom
za zmenu grafiky a prechod na farebnú verziu novín,
Mgr. Peter Sýkora
- predtým sme platili 800,-€ náklady za 1 číslo a terajšie náklady nepresahujú túto sumu.
Do budúceho zastupiteľstva môžem predložiť správu, koľko nás stojí vydávanie novín.
PaedDr. Roman Urbánik
- náklady na stravovanie sa zvýšili, pretože stravné lístky dostávajú aj zamestnanci, ktorých
máme z projektov z úradu práce,
- obec kupuje od PZO kontajneri na triedený odpad, aby aj nové domácnosti v obci mohli
separovať, nádoby im bezplatne prenajímame na 5 rokov,
- náklady na vývoz komunálneho odpadu sú aj napriek nízkej sume čerpania na úrovni
77 400 €, nakoľko neboli ku dňu zasadnutia uhradené faktúry za mesiac apríl, máj a jún
kvôli zle narátaným kontajnerom. Faktúry sme reklamovali a PZO pošle dobropis za nádoby,
ktoré napočítali navyše.
- navýšili sme sumu na knižný fond,
- náklady na vysielanie káblovej televízie sa navýšili, nakoľko sme museli dokúpiť jedno
zariadenie k vysielaciemu počítaču, aby sme mohli vysielať priame prenosy sv. omší
a oznamy z rozhlasu prechádzali do vysielania,
- v programe 6 sme navýšili dofinancovanie pre materskú školu a základnú umeleckú školu,
na základe výšky podielových daní.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému návrhu III. zmeny rozpočtu – Výdavková časť.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
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Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci schválili III. zmenu rozpočtu obce na rok 2017.
Uznesenie č. 6.2 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
III. 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 ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva Močenok
v 2. polroku a dane z ubytovania za 1. polrok 2017, ktorú poslanci dostali v písomnej podobe.
Hlavný kontrolór prečítal svoju správu. Skonštatoval, že nebolo zatiaľ splnené len jedno
uznesenie a to kúpenie obecných nájomných bytov na ul. A. Hlinku.
Kontrola príjmov dane z ubytovania v obci ešte nebola vykonaná, ale podnikatelia pristúpili
ku kontrole pozitívne.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
PaedDr. Roman Urbánik
- na prelome mesiacov septembra a októbra by budova na ul. A. Hlinku (bývalé MNV) mala
byť obecná, v súčasnej dobe prebieha zápis na katastri a následne obec požiada o vyplatenie
druhej platby z ministerstva dopravy,
Poslanci nemali záujem v rozprave vystúpiť.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0
Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva
Močenok v 2. polroku a dane z ubytovania za 1. polrok 2017
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Uznesenie č. 7.1 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva Močenok v 2. polroku
a dane z ubytovania za 1. polrok 2017

8. Majetkové prevody, nájmy
8.1 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Štefana Lenčéša a manželky Magdalény
Lenčéšovej, bytom ul. B. Klucha 53/43, 951 31 Močenok. Žiadosťou sa zaoberala komisia
územného plánovania a odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi – predsedovi komisie.
V rokovacej sále starosta obce privítal poslanca Juraja Lenického, ktorý prišiel 18:35 hod.
Ing. Ernest Vereš
- komisia doporučuje odpredaj žiadaných parciel. Geometrický plán netreba dávať
vypracovať, nakoľko žiadatelia chcú odkúpiť celé parcely a sú presne zamerané. Treba dať
vypracovať znalecký posudok.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženej žiadosti.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o budúcom zámere odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľov.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre Štefana Lenčéša a manželku
Magdalénu.
Uznesenie č. 8.1 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľov: Štefan Lenčéš s manželkou Magdalénou Lenčéšovou, bytom ul. Biskupa
Klucha 53/43, 951 31 Močenok, konkrétne parcelu č. 1745/34 o výmere 144 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, parcelu č. 1745/35 o výmere 41 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, obe vedené na LV č. 2425, reg. „C-KN“, k. ú.
Močenok.
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8.2 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Eduarda Kohúta a manželky Marty, bytom
ul. Mlynská 424/1, 951 31 Močenok. Žiadosťou sa zaoberala komisia územného plánovania
a odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi – predsedovi komisie.
Ing. Ernest Vereš
- komisia doporučuje odpredaj žiadaných pozemkov. Žiadatelia si musia dať vypracovať
geometrický plán, aby sa presne vymerali parcely a následne znalecký posudok vzhľadom
na vyššiu výmeru ako 150 m2.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženej žiadosti.
Poslanci nemali záujem v rozprave vystúpiť.
Starosta obce dal hlasovať o budúcom zámere odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľov.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre Eduarda Kohúta a manželku
Martu.
Uznesenie č. 8.2 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľov: Eduard Kohút s manželkou Martinou Kohútovou, bytom ul. Mlynská 424/1,
951 31 Močenok, konkrétne časť z parcely č. 1757/100 a časť z parcely č. 4055, obe
vedené na LV č. 4274, reg. „E-KN“, k. ú. Močenok. Výmery pozemkov sa spresnia
geometrickým plánom.

8.3 Starosta obce predložil poslancom žiadosť manželov Sekerešových, bytom ul. Biskupa
Klucha č. 52/41, 951 31 Močenok o konečný odpredaj parcely č. 17/6 o výmere 20 m2. Bol
im schválený budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti a splnili všetky potrebné náležitosti
– predložili geometrický plán.
Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemku.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
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Poslanci schválili odpredaj pozemku pre Bohuša Sekereša a manželku Zuzanu Sekerešovú.
Uznesenie č. 8.3 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemok s novým parcelným číslom 17/6 o výmere 20 m2, druh
pozemku: zastavané plochy, reg. „C–KN“, vedený v k. ú. Močenok, zapísaný na LV
č. 2425, ktorý bol odčlenený z parcely č. 17/1 Geometrickým plánom č. 22/2017 úradne
overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 13. 04. 2017 pod číslom
141/2017
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, na ktorom majú žiadatelia postavenú
časť rodinného domu.
Kupujúci: Bohuš Sekereš, rod. Sekereš a manželka Zuzana Sekerešová, rod.
Navrátilová, bytom ul. Biskupa Klucha č. 52/41, 951 31 Močenok
Cena: 5,32 €/m2

8.4 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Romana Lenčéša, bytom ul. Nad Ihriskom
1753/1, 951 31 Močenok o konečný odpredaj parcely č. 6938/13 o výmere 211 m2.
Žiadateľovi bol schválený budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti a splnil všetky potrebné
náležitosti – predložili geometrický plán a obec dala vypracovať znalecký posudok.
Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemku.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci schválili odpredaj pozemku pre Romana Lenčéša.
Uznesenie č. 8.4 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemok s novým parcelným číslom 6938/13 o výmere 211 m2,
druh pozemku: zastavaná plocha, reg. „C-KN“, vedený v k. ú. Močenok, zapísaný
na LV č. 4274, ktorý bol odčlenený z parcely č. 6938/100, reg. „E-KN“ Geometrickým
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plánom č. 037/2017, úradne overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom
dňa 07. 06. 2017, pod číslom 232/2017 pre kupujúceho Romana Lenčéša, bytom
Nad Ihriskom 1753/1, 951 31 Močenok, za cenu 1 040,- € stanovenú znaleckým
posudkom č. 126/2017 spracovaným znalcom Ing. Jozefom Račekom, číslo znalca 912
885
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
niekoľko rokov a je oplotený.
Kupujúci Roman Lenčéš, Nad Ihriskom 1753/1, 951 31 Močenok

8.5 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Mgr. Evy Kučerovej, bytom ul. Hollého
1925/5, 927 05 Šaľa o konečný odpredaj parcely č. 6925/62 o výmere 70 m2 a parcely
č. 6925/82 o výmere 231 m2. Žiadateľke bol schválený budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti
a splnila všetky potrebné náležitosti – predložila geometrický plán a obec dala vypracovať
znalecký posudok.
Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemku.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci schválili odpredaj pozemku pre Mgr. Evu Kučerovú.
Uznesenie č. 8.5 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností – pozemkov vedených v k. ú. Močenok a to konkrétne:
•
LV č. 4274 – pozemok s novým parcelným číslom 6925/62 o výmere 70 m2, druh
pozemku: záhrada, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok,
•
LV č. 4274 - pozemok s novým parcelným číslom 6925/82 o výmere 231 m2, druh
pozemku: vinica, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok,
ktoré boli odčlenené od parcely č. 6938/100, reg. „E-KN“, k. ú. Močenok Geometrickým
plánom č. 025/2017, úradne overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom
dňa 26. 05. 2017, pod číslom 210/2017 pre kupujúcu Mgr. Evu Kučerovú, rod. Lenickú,
bytom Hollého 1925/5, 927 05 Šaľa, za cenu 1 480,- € stanovenú znaleckým posudkom
č. 125/2017 spracovaným znalcom Ing. Jozefom Račekom, číslo znalca 912 885
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ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré rodina žiadateľky dlhodobo
užíva už niekoľko rokov a chcú si vysporiadať majetkovo právne vzťahy.
Kupujúci Mgr. Eva Kučerová, rod. Lenická, Hollého 1925/5, 927 05 Šaľa

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
komisií, ak potrebujú doplniť zápisnice, dáva im priestor.
Ing. Ernest Vereš
- komisia sa ešte zaoberala žiadosťou Alexandra Pápaya s manželkou, bytom ul. Lúčky.
Žiadali o zámenu obecného pozemku. Komisia sa rozhodla, že sa žiadosťou bude zaoberať
na ďalšom zasadnutí. Vzniknutú situáciu budeme riešiť spoločne so všetkými obyvateľmi
na ul. Lúčky.
PaedDr. Roman Urbánik
- problém cesty na ul. Lúčky chceme riešiť komplexne. Obec dá zamerať reálny stav cesty
a na základe toho zistíme, komu obec zabrala z pozemku pri ceste. Budeme sa snažiť nájsť
spoločné riešenie. O postupe budeme dotknutých občanov informovať ako aj obecné
zastupiteľstvo. Celý proces by sa mohol začať na jeseň.
Poslanec Ing. Vereš ako zastupujúci predseda komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky
a zahraničné vzťahy skonštatoval, že sa komisia zaoberala návrhmi na udelenie ocenenia
Cena obce Močenok za rok 2017.
Starosta obce otvoril rozpravu.
Poslanci nemali záujem v rozprave vystúpiť.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie správy o činnosti komisií.
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Uznesenie č. 9 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili redsedovia
komisií.
•
Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
•
Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

10. Rôzne
10.1 Starosta obce predložil poslancom návrh Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky
a zahraničné vzťahy a návrh Obecnej rady pri OcZ v Močenku na udelenie ocenenia Cena
obce Močenok 2017.
Pri návrhoch sa vychádzalo z platného VZN, kde sa hovorí, že by malo ísť o občanov,
ktorí sa pričinili významným spôsobom v sociálnej a kultúrnej oblasti, v hospodárskom
rozvoji obce a v športe – propagácie obce vo svete.
Starosta obce navrhol, aby sa za návrhy hlasovalo jednotlivo, s čím poslanci súhlasili.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu udelenia ocenenia Cena obce Močenok 2017
pre Ing. Jozefa Šuvadu.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš
Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Zdržal sa: 1
Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0
Poslanci schválili udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2017 pre Ing. Jozefa Šuvadu.
Uznesenie č. 10.1.1 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy
a návrhu Obecnej rady pri OcZ v Močenku udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2017
pre Ing. Jozefa Šuvadu – za dlhoročnú prácu v samospráve obce Močenok
a organizovanie festivalu Gorazdov Močenok

Starosta obce dal hlasovať o návrhu udelenia ocenenia Cena obce Močenok 2017 pre Jozefa
Fúsku.
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Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Uznesenie č. 10.1.2 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy
a návrhu Obecnej rady pri OcZ v Močenku udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2017
pre Jozefa Fúsku – za dlhoročnú prácu vo Futbalovom klube Močenok a zapojenie
sa do činností ochotníckeho divadla v Močenku

Starosta obce dal hlasovať o návrhu udelenia ocenenia Cena obce Močenok 2017
pre Magdalénu Horňákovú.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Uznesenie č. 10.1.3 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy
a návrhu Obecnej rady pri OcZ v Močenku udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2017
pre Magdalénu Horňákovú – za dlhoročnú prácu vo vedení Hádzanárskeho klubu
Junior Močenok

10.2 Starosta obce oboznámil poslancov o svojom návrhu na udelenie ocenenia Cena starostu
obce Močenok 2017. S návrhom sa radil s poslancami a s poslancami Obecnej rady.
Prečítal svoj návrh.
Starosta obce otvoril rozpravu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu.
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Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Informáciu starostu obce o udelení ocenenia Cena starostu obce
Močenok 2017.
Uznesenie č. 10.2 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2017 pre
1. Reginu Kohútovú – za dlhoročnú prácu vo vedení Spolku červeného kríža Močenok
2. Bohuslava Lenčéša – za dlhoročnú prácu vo vedení Dobrovoľného hasičského zboru
Močenok
3. Štefana Rábeka – za hospodársky rozvoj obce Močenok a organizovanie
spoločenských podujatí v obci Močenok

10. 3 Starosta obce informoval poslancov o žiadosti pani Anny Čvirikovej, v ktorej žiada
o umiestnenie pamätnej tabule na verejnom cintoríne obetiam 1. svetovej vojny.
Žiadosťou sa zaoberala aj Obecná rada.
PaedDr. Roman Urbánik
- menný zoznam obetí 1. svetovej vojny z Močenku a Hornej Kráľovej je umiestnený
v kostole vo farnosti Močenok pri vstupe na ľavej a pravej strane,
- všetky obete vojen je potrebné si pripomínať, a preto pripravíme zámer vyhotovenia
pamätníka pre všetky vojnové obete, ktorým sa bude zaoberať príslušná komisia.
Starosta obce otvoril rozpravu.
Mgr. Peter Sýkora
- dostal som mail od pána Horňáka s menami obetí, ktoré nie sú uvedené na pamätnej tabuli
v kostole. Volal som riaditeľovi vojenského múzea p. Čaplovičovi, ktorý je najväčší odborník
na 1. svetovú vojnu, a je veľmi ťažké doplniť zoznam padlých vojakov. Môžeme sa pokúsiť
doplniť zoznam a budeme sa tým zaoberať na komisii.
Ing. Jozef Šuvada
- treba nájsť vhodné miesto pre pamätník, zapojiť aj občanov a komisie, aby to bolo dôstojné.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať.
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Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Informáciu o žiadosti na umiestnenie pamätnej tabule na verejnom
cintoríne obetiam 1. svetovej vojny tak, ako ju predložil starosta obce.
Uznesenie č. 10.3 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o žiadosti na umiestnenie pamätnej tabule na verejnom cintoríne obetiam
1. svetovej vojny tak, ako ju predložil starosta obce.

10.4 Starosta obce informoval poslancov o smernici č. 02/2017 Zásady hodnotenia vedúcich
pedagogických zamestnancov materskej a základnej školy, ZUŠ a CVČ v zriaďovacej
pôsobnosti Obce Močenok, ktorá nadobúda účinnosť o 1. augusta 2017.
Smernica vychádza zo zákona 596/2003, v ktorom sa uvádza, že zriaďovateľ - štatutár
je povinný raz za školský rok vyhodnotiť prácu riadiacich pedagogických zamestnancov.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
V rozprave vystúpila poslankyňa Mgr. Andrea Benková s pripomienkou, ktorá sa zapracuje
do smernice, konkrétne príloha č. 2 Hodnotenie Materskej školy – doplnenie Informovanosti
rodičov.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Z rokovacej miestnosti odišiel Ing. Ernest Vereš o 19:08 hod.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ľuboslav Hipp, Ľuboš
Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Neprítomný: 1
Ing. Ernest Vereš
Proti: 0
Poslanci berú na vedomie Smernicu č. 02/2017 Zásady hodnotenia vedúcich pedagogických
zamestnancov materskej a základnej školy, ZUŠ a CVČ v zriaďovacej pôsobnosti Obce
Močenok s účinnosťou od 01. 08. 2017.
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Uznesenie č. 10.4 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Smernicu č. 02/2017 Zásady hodnotenia vedúcich pedagogických zamestnancov
materskej a základnej školy, ZUŠ a CVČ v zriaďovacej pôsobnosti Obce Močenok
s účinnosťou od 01. 08. 2017.

11. Diskusia
Starosta obce otvoril Diskusiu.
Ing. Ladislav Fúska
- navrhujem prehodnotenie poriadku odmeňovania poslancov o čom som hovoril
aj na Obecne rade. Obec je v lepšej ekonomickej situácii ako v roku 2015.
- do konca augusta by som chcel predložiť návrh nového poriadku odmeňovania poslancov,
ktorý by platil od 1. januára 2018.
Do rokovacej miestnosti sa vrátil Ing. Ernest Vereš.
PaedDr. Roman Urbánik
- súhlasím, aby sa vypracoval nový poriadok odmeňovania poslancov.
Ing. Jozef Šuvada
- prihováram sa najmä za členom komisií, ktorí robia zodpovedne a ich finančné ohodnotenie
je neadekvátne. Preto súhlasím, aby sa pripravil nový návrh.
S názorom Ing. Šuvadu súhlasil aj Ing. Ernest Vereš.
V rámci diskusie starosta obce poďakoval za pomoc pri organizovaní jubilejného 25. ročníka
Festivalu Gorazdov Močenok. Poďakoval občanom, sponzorom a dobrovoľníkom.
Ďalej poslancov informoval, že v najbližších dňoch sa začne v obci budovanie optickej siete.
Investor splnil všetky náležitosti a odovzdal stavbu realizátorovi. Celý proces bude trvať 3
až 4 mesiace a v tomto čase bude v obci pracovať 50 – 60 pracovníkov. Sieť budú vytvárať
po celkoch, aby nebola rozkopaná celá obec. Cez káblovú televíziu, internetovú stránku obce
a miestny rozhlas oznámime včas občanom zámer, že v Klientskom centre bude každú stredu
zástupca zo strany realizátora, aby ho mohli občania upozorniť na určité skutočnosti,
problémy pri budovaním siete.
Občania podnety môžu smerovať na útvar služieb, stavebný úrad alebo sekretariát starostu
obce. Investor na vlastné náklady vybuduje optické siete na okrajoch obce/ulíc pre kamerový
systém.
Ing. Jozef Šuvada navrhol, aby sa v miestnom rozhlase hlásili oznamy pre občanov,
keď pri budovaní optickej siete dôjde k prerušeniu internetu alebo vysielaniu káblovej
televízie.
Ing. Veronika Kollárová poďakovala za zorganizovanie festivalu Gorazdov Močenok,
ktoré slúži na zlepšovanie kvality ochotníckych divadiel a slúži stretávanie občanov.
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K poďakovaniu sa pripojil Mgr. Peter Sýkora a Ing. Jozef Šuvada, ktorý poprosil občanov
o spätnú väzbu.
Ing. Jozef Šuvada
- na kamerovom systéme sú 4 zamestnanci, má tento kamerový systém osoh? Pomáha
pri riešení určitých škodových situácií?
PaedDr. Roman Urbánik
- keď sa niečo udeje v obci, vždy požiadame kamerový systém o záznam. Pomocou
kamerového systému sa podarilo vypátrať páchateľa, ktorý rozbil výklad obchodu v centre
dediny,
- v II. polroku 2017 chceme rozšíriť kamerový systém k čomu nám pomôže aj vybudovanie
optickej siete. Hlavne v okrajových častiach obce.
Ľuboš Blažo
- je dôležité, aby kamerový systém spolupracoval s Obecnou políciou a doriešil priestupky
do konca. Keďže sú v Obecnej polícii 2 zamestnanci, je plne funkčná? Stretávam v obci opitú
mládež, vidím občanov ako sa kúpu vo večerných hodinách vo fontáne. Štátna polícia nebude
riešiť takéto priestupky.
PaedDr. Roman Urbánik
- obecná polícia nemôže byť všade a aj kamerový systém nie je všade. Kamerový systém
pomáha riešiť len určité situácie. Je to ale predovšetkým o ľuďoch, aby sa vedeli správať
slušne.
V diskusii poslanci nemali záujem pokračovať.
Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za konštruktívny prístup a účasť
na IV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2017.

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce
Zapísala: Ing. Lucia Hambalková
Močenok, 26. 07. 2017

Overovatelia:

Ľuboš Blažo

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

Ing. Jozef Šuvada

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