Zápisnica
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 27. 09. 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
Ing. Ernest Vereš
Juraj Lenický
Mgr. Peter Sýkora
Ing. Marek Mesároš
Ing. Jozef Šuvada
Ing. Stanislav Šimko

Ospravedlnený:

Ľuboš Blažo

Neospravedlnený:

Jozef Benčík

Ostatní prítomní:

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

1. Otvorenie
V. 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. Starosta obce
ospravedlnil poslanca Ľuboša Blaža. Neospravedlnený bol poslanec Jozef Benčík.
Poslanci Mgr. Peter Sýkora a Ing. Marek Mesároš prišli o 17:45 hod, poslanec Juraj Lenický
prišiel o 17:58 hod. Všetci v priebehu programu bodu č. 4 Interpelácie poslancov.
Konečný počet prítomných poslancov na V. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku
bol 9.
Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení:
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp
Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy.
Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko
Proti: 0
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Ernesta Vereša a Ing. Stanislava Šimka.
Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy.
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Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko
Proti: 0
Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambalkovú.
Ing. Jozef Šuvada ako overovateľ potvrdili správnosť zápisnice zo IV. zasadnutia OcZ,
ktoré sa konalo dňa 26.07.2017. Za neprítomného poslanca Ľuboša Blaža potvrdila správnosť
zápisnice zapisovateľka Ing. Lucia Hambalková.
Uznesenie č. 1 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp
za overovateľov zápisnice: Ing. Ernesta Vereša, Ing. Stanislava Šimka
určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

2. Schválenie programu rokovania
Starosta obce skonštatoval, že návrh programu V. 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.
Starosta obce navrhol, aby sa program rokovania doplnil v bode č. 5 o bod 5.6 Návrh VZN
Obce Močenok č. xx/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok.
Následne prečítal hlavné body programu rokovania.
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ v roku 2017
4. Interpelácie poslancov
5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie
5.1. Schválenie VZN Obce Močenok č.04/2017, 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 ruší Dodatok č. 1/2000 k VZN č. 1/2000,
5.2. Návrh VZN Obce Močenok č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2016
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015
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5.3. Návrh VZN Obce Močenok č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
5.4. Návrh VZN Obce Močenok č. .../2017 O Zavedení a poskytovaní elektronických
služieb
5.5. Návrh a schválenie Smernice č. 03/2017 Zásady odmeňovania poslancov v Obci
Močenok
6. Ekonomika a majetok
6.1. Návrh IV. zmena rozpočtu Obce Močenok
6.2 Prerokovanie zmluvy o nájme telocvične v Základnej škole Močenok pre Gabrielu
Sklenárovú
6.3 Prerokovanie zmluvy o nájme gymnastickej telocvične v Základnej škole Močenok
pre Eriku Szabóovú
6.4 Prerokovanie zmluvy o nájme telocvične v Základnej škole Močenok pre Tibora
Székelyho
6.5 Prerokovanie zmluvy o nájme telocvične v Základnej škole Močenok
pre MVDr. Hanu Šidíkovú
7. Hlavný kontrolór
7.1. Správa z kontroly správnosti platenia dane za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad so zameraním na opodstatnenosť poskytnutých úľav v podmienkach obce
Močenok
8. Majetkové prevody, nájmy
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Žiadosť o využívanie obecnej parcely pre Ing. Miloša Kútneho
Schválenie predaja obecného pozemku pre Mgr. Annu Leššovú s manželom
Schválenie predaja obecného pozemku pre Štefana Lenčéša s manželkou
Schválenie predaja obecného pozemku pre Eduarda Kohúta s manželkou
Schválenie predaja obecného pozemku pre COOP Jednotu
Návrh a schválenie Kúpnej zmluvy medzi COOP Jednota a Obcou Močenok

9. Zápisnice z komisií
 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
 Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok,
 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.
10. Rôzne
10.1 – Schválenie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Technické zhodnotenie
hasičskej zbrojnice v obci Močenok“
11. Diskusia
Záver
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Starosta obce sa opýtal poslancov na ich pozmeňovacie návrhy k programu rokovania.
Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy k programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Starosta obce pred hlasovaním o programe rokovania vysvetlil poslancom, prečo v programe
rokovania obecného zastupiteľstva nie je VZN o podmienkach držania a vodenia psov.
K návrhu VZN boli viaceré pripomienky zo strany sociálnej komisie a Obecná rada dospela
k záveru, že vzhľadom na to, že zákon č. 282/2010 je v pripomienkovom konaní v NRSR
sa jeho schválenie v obecnom zastupiteľstve odkladá, aby sa zmeny zákona mohli aplikovať
do VZN.
Starosta obce dal hlasovať o doplnenom programe rokovania.
Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko
Proti: 0
Poslanci schválili doplnený program rokovania.
Uznesenie č. 2 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
program rokovania s pozmeňovacím návrhom
- doplnenie bodu 5.6 – Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Močenok.

3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi,
ktorý informoval poslancov o plnení uznesení. Na IV. zasadnutí OcZ v Močenku
bolo prijatých celkovo 20 uznesení, z toho 9 uznesení malo pre obec ukladaciu povinnosť.
Konkrétne:
Uznesenie č. 5.1 – IV./OZ/2017 – zverejnené VZN na pripomienkovanie 9.8.2017
Uznesenie č. 5.2 – IV./OZ/2017 - zverejnené VZN na pripomienkovanie 9.8.2017
Uznesenie č. 6.1 – IV./OZ/2017 - zverejnené čerpanie rozpočtu 8.8.2017
Uznesenie č. 6.2 – IV./OZ/2017 - zverejnená zmena rozpočtu 8.8.2017
Uznesenie č. 8.1 – IV./OZ/2017 – zverejnený zámer predaja pozemku dňa 9.8.2017
Uznesenie č. 8.2 – IV./OZ/2017 - zverejnený zámer predaja pozemku dňa 9.8.2017
Uznesenie č. 8.3 – IV./OZ/2017 – zverejnená zmluva o predaji pozemku dňa 9.8.2017
Uznesenie č. 8.4 – IV./OZ/2017 - zverejnená zmluva o predaji pozemku dňa 4.9.2017
Uznesenie č. 8.5 – IV./OZ/2017 - zverejnená zmluva o predaji pozemku dňa 6.9.2017
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Hlavný kontrolór skonštatoval, že všetkých 9 ukladacích uznesení bolo splnených.
Starosta obce otvoril rozpravu ku kontrole uznesení zo IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva
V rozprave nemali poslanci záujem vystúpiť.
Starosta obce dal hlasovať o kontrole plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko
Proti: 0
Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení schválených na IV. zasadnutí OcZ
zo dňa 26. 07. 2017

Uznesenie č. 3 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na IV. zasadnutí OcZ zo dňa 26. 07. 2017

4. Interpelácie poslancov
Ing. Ernest Vereš
- s poslancom Ing. Jozefom Šuvadom sme boli oslovení občanmi, ktorí majú svojich blízkych
umiestnených v Domove Dôchodcov Močenok, že nie sú spokojní so stravovaním v domove.
Po dohode s pani riaditeľkou Mgr. Lovásovou sme sa boli osobne pozrieť v Domove
dôchodcov, preštudovali sme jedálny lístok, ktorý bol pripravený na celý týždeň.
Skonštatovali sme, že strava je vyvážená a jedálny lístok bol pestrý. Pani riaditeľka nás
uistila, že varia vždy z čerstvého mäsa. S pánom poslancom Ing. Šuvadom sme si prešli celé
zariadenie spolu s izbami, ktoré sa vybavujú novým zariadením. Nezistili sme žiadne
nedostatky. Klienti zariadenia nám vyjadrili spokojnosť, čo sa týka stravovania.
Ing. Jozef Šuvada
- potvrdzujem spokojnosť klientov a pani riaditeľka nám vyšla plne v ústrety.
PaedDr. Roman Urbánik
- pani riaditeľka sa snaží vytvárať dobré prostredie pre klientov a prichádza s rôznymi
nápadmi.
- stravu varia podľa noriem a tie nemôžu svojvoľne upravovať, nakoľko varia pre klientov
aj so zdravotnými problémami.
- v Domove dôchodcov plánujeme riešiť aj rekonštrukciu výťahu.
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Ing. Jozef Šuvada
- pred určitou dobou bolo pracovné stretnutie poslancov k pasportizácii obci (dopravnému
značeniu) a predniesli sme určité návrhy. Chcem sa informovať, v akom štádiu
je dokumentácia pasportizácie.
PaedDr. Roman Urbánik
- pozvaní boli poslankyne a poslanci. Predložili sa vaše návrhy/podnety, realizátor
ich zapracuje do návrhu pasportizácie a následne ho predložíme do Obecného zastupiteľstva
a na dopravný inšpektorát. Po schválení dopravným inšpektorátom budeme realizovať
jednotlivé dopravné značky na základne odborného stanoviska.
Ing. Stanislav Šimko
- chcel by som požiadať o úpravu starej márnice na Hornom cintoríne nakoľko je
v nevyhovujúcom stave. Blíži sa sviatok Všetkých svätých a budova si žiada aspoň natrieť
fasádu.
PaedDr. Roman Urbánik
- o budove starej márnice sme hovorili ako o možnosti na umiestnenie pamätníka všetkým
obetiam vojen, to bol jeden z návrhov. Rehoľné sestry v nej majú inventár.
- navštívil som architekta, aby prišiel s návrhom pamätníka, ktorý by bol umiestnený na tomto
mieste.
- ak by sa návrh pamätníka schválil na obecnom zastupiteľstve, budovu starej márnice
demontujeme a na náradie rehoľných sestier vybudujeme záhradný domček na inom mieste.
Ing. Jozef Šuvada
- podporujem Ing. Šimka, budovu starej márnice navrhujem aspoň vymaľovať.
Ľuboslav Hipp
- chcel by som sa informovať ohľadom tržnice a na múr pri tržnici.
PaedDr. Roman Urbánik
- na múr sme dostali súhlas z Krajského pamiatkového úradu, že ho môžeme vybudovať tak,
ako bol pôvodne naprojektovaný. Dokončíme práce na priechode pre chodcov pri obecnom
úrade na ul. Sv. Gorazda a začneme pracovať na trhovisku.
Ing. Marek Mesároš
- na predchádzajúcom zastupiteľstve som dal návrh na úpravu podlahy v športovej hale,
nakoľko sa obec dostala z finančných problémov. Chcel by som vedieť, či sa to zahrnie pri
tvorbe rozpočtu na budúci rok a či sa v tejto veci konalo.
PaedDr. Roman Urbánik
- na najbližšie zastupiteľstvo predložíme technickú správu, v ktorej sa hovorí, že súčasný
povrch je v norme a zodpovedá športom, ktoré v hale prebiehajú. Podlahu neodporúčajú
spraviť vo forme palubovky, pretože tento materiál vyžaduje konštantnú teplotu a sucho.
Rekonštrukcia hracej plochy sa pohybuje na úrovni 100 000,- € bez DPH.
Poslanci nemali záujem pokračovať v interpeláciách.
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5. Materiály predložené na rokovanie a schválenie
5.1 Starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie VZN Obce Močenok
č. 04/2017, 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 ruší
Dodatok č. 1/2000 k VZN č. 1/2000. Starosta obce prečítal dôvodovú správu.
K predloženému materiálu komisie a Obecná rada nemali pripomienky.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 04/2017, 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 ruší Dodatok č. 1/2000 k VZN č. 1/2000.
Uznesenie č. 5.1 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 04/2017, 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 ruší Dodatok č. 1/2000 k VZN č. 1/2000.

5.2 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015. Termín
na pripomienkovanie sa stanovuje do 03. 11. 2017. Prečítal dôvodovú správu.
PaedDr. Roman Urbánik
- s návrhom zmeny VZN č. 15/2016 prichádzame na základe žiadosti Spolku urbárov
a želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku. Nakoľko naša obec má z okolia najvyššiu
sadzbu dane za lesné pozemky, navrhujeme ju znížiť o polovicu. Výpadok financií bude
na úrovni 2 500,- €.
- Spolok urbárov a želiarov nám vychádza v ústrety pri prenájme pozemkov na detské ihrisko,
parku pri kostole, pozemku na zbernom dvore na ul. Úzkej a podobne. Chceme budovať
dobré spoločné vzťahy.
- finančná komisia a Obecná rada odporúča prijať návrh VZN.
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Starosta obce otvoril k predloženému materiálu rozpravu.
Ing. Stanislav Šimko v rámci rozpravy uviedol, že ide o pozemky a lesné pozemky,
ktoré využívajú naši občania a preto podporil návrh.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci zobrali na vedomie návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 15/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015.
Uznesenie č. 5.2 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015. Termín na pripomienkovanie
sa stanovuje do 03. 11. 2017.

5.3 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 03. 11. 2017.
Prečítal dôvodovú správu.
Starosta obce navrhol, aby k predloženému materiálu nebola rozprava. Poslanci súhlasili.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci zobrali na vedomie návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
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Uznesenie č. 5.3 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 03. 11. 2017.

5.4 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok O zavedení
a poskytovaní elektronických služieb. Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 03. 11.
2017. Prečítal dôvodovú správu.
Starosta obce navrhol, aby k predloženému materiálu nebola rozprava. Poslanci súhlasili.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Uznesenie č. 5.4 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 03. 11. 2017.

5.5 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh Smernice č. 03/2017 Zásady
odmeňovania poslancov v Obci Močenok, ktorú vypracoval Hlavný kontrolór Ing. Ladislav
Fúska.
Ing. Ladislav Fúska
- smernica zavádza systém valorizácie odmien poslancov a zamestnancov úradu, ktorá
vychádza z priemernej mzdy v národnom hospodárstve,
- rozširuje sa okruh odmeňovania poslancov (podľa vykonávanej práce),
- doplnená je redakčná rada,
- doplnené sú odmeny pre sekretárov/tajomníčky komisií,
- odmeny sa zaokrúhľujú smerom na hor.
PaedDr. Roman Urbánik
- nejde o vysoké navyšovanie nákladov pri odmenách poslancov,
- ide o zavedenie pravidiel pri odmeňovaní poslancov.

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
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V rámci rozpravy vystúpil Ing. Stanislav Šimko, ktorý navrhol zmeniť názov Smernice,
nakoľko smernica rieši redakčnú radu, členov komisií a ostatných, nie len poslancov.
Poslanec Lenický uviedol, že sa mu nepáči v §3 ods. 1 paušálna mesačná odmena poslancov,
nakoľko obecné zastupiteľstvo rokuje každý druhý mesiac a nie mesačne. V § 3 ods. 4
nesúhlasí s ospravedlnením poslanca a konkrétne so znením na konci „ktorá vznikla z dôvodu
poverenia a plnenia úloh určených zastupiteľstvom resp. starostom obce, alebo iných vážnych
dôvodov uznaných starostom obce.“ Starosta obce nemá mandát poverovať poslanca úlohami.
Vzhľadom na širšiu rozpravu hlavný kontrolór Ing. Ladislav Fúska ako predkladateľ
materiálu, dal návrh na stiahnutie materiálu z rokovania a poslať poslancom
na pripomienkovanie do 3.11.2017.
Starosta obce dal hlasovať o stiahnutí materiálu 5.5 Smernica č. 03/2017 Zásady
odmeňovania poslancov v Obci Močenok.
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci súhlasili so stiahnutím materiálu Smernice č. 03/2017 Zásady odmeňovania
poslancov v Obci Močenok.

5.6 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Močenok. Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do
03. 11. 2017. Prečítal dôvodovú správu.
Starosta obce navrhol, aby k predloženému materiálu nebola rozprava. Poslanci súhlasili.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci zobrali na vedomie Návrh VZN Obce Močenok, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Močenok.
Uznesenie č. 5.6 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
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Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Močenok.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 03. 11. 2017.

6. Ekonomika a majetok
6.1 Starosta obce predložil poslancom návrh IV. 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 IV. zmeny rozpočtu rokovala
Finančná komisia ako aj Obecná rada, ktorá odporúča schváliť predložený materiál.
Starosta obce prečítal navrhované zmeny v príjmovej časti a vo výdavkovej časti IV. zmeny
rozpočtu.
Starosta obce otvoril rozpravu v jednotlivých častiach rozpravu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Starosta obce oboznámil poslancov, že obec získala dotáciu z Nadácie SPP vo výške 10 000,€, ktoré budú použité na podporu komunitných činností v obci a to konkrétne na Dni obce,
na vybudovanie streetworkového ihriska a vianočného mestečka.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu IV. zmeny rozpočtu.
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci schválili IV. zmenu rozpočtu obce na rok 2017 tak, ako bola predložená.
Uznesenie č. 6.1 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
IV. zmenu rozpočtu obce na rok 2017 tak, ako bola predložená

6.2 Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a odsúhlasenie zmluvu o nájme
telocvične v Základnej škole pre Gabrielu Sklenárovú (Klub cvičeniek). Uviedol,
že zo zákona je štatutár povinný predložiť na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu zmluvy,
ktoré uzatvára na využívanie priestoru v Základnej škole. Všetky 4 predložené zmluvy
hovoria o prenájme telocvične, resp. gymnastickej telocvične.
Starosta obce navrhol spoločnú rozpravu k bodom 6.2, 6.3, 6.4 a 6.5
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Ing. Stanislav Šimko sa v rámci rozpravy zaujímal, či má základná škola aj gymnastickú
telocvičňu na čo mu starosta obce odpovedal, že gymnastická telocvičňa bola vybudovaná
z finančných prostriedkov z pred roka vo výške 4 500,-€.
Poslanec Lenický sa zaujímal, či v zmluvách dochádza aj k navyšovaniu platieb za prenájom
na čo mu starosta obce odpovedal, že sumy za prenájom priestorov vychádzajú z platného
VZN, ktoré obec má. V minulosti neboli zmluvy predkladané obecnému zastupiteľstvu,
ale zákon to ukladá, lebo len obecné zastupiteľstvo má právo nakladať s obecným majetkom.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o uznesení č. 6.2
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Uznesenie č. 6.2 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo
zmluvu o nájme telocvične v Základnej škole Močenok
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o nájme telocvične v Základnej škole Močenok medzi
Prenajímateľ: Základná škola Močenok, ul. Školská č. 1699/23, 951 31 Močenok
Nájomca: Gabriela Sklenárová, ul. Nad Ihriskom 1780, 951 31 Močenok

Starosta obce dal hlasovať o uznesení č. 6.3
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Uznesenie č. 6.3 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo
zmluvu o nájme gymnastickej telocvične v Základnej škole Močenok
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o nájme gymnastickej telocvične v Základnej škole Močenok
medzi
Prenajímateľ: Základná škola Močenok, ul. Školská č. 1699/23, 951 31 Močenok
Nájomca: Erika Szabóová, ul. Sv. Gorazda 650, 951 31 Močenok
12

Starosta obce dal hlasovať o uznesení č. 6.4
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Uznesenie č. 6.4 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo
zmluvu o nájme telocvične v Základnej škole Močenok
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o nájme telocvične v Základnej škole Močenok medzi
Prenajímateľ: Základná škola Močenok, ul. Školská č. 1699/23, 951 31 Močenok
Nájomca: Tibor Székely, ul. Balajka 2080/20, 951 31 Močenok

Starosta obce dal hlasovať o uznesení č. 6.5
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Uznesenie č. 6.5 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo
zmluvu o nájme telocvične v Základnej škole Močenok
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o nájme telocvične v Základnej škole Močenok medzi
Prenajímateľ: Základná škola Močenok, ul. Školská č. 1699/23, 951 31 Močenok
Nájomca: MVDr. Hana Šidíková, ul. Švábska 1465, 951 31 Močenok

7. Hlavný kontrolór
7.1 Starosta obce odovzdal slovo Hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi,
aby predstavil Správu z kontroly správnosti platenia dane za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad so zameraním na opodstatnenosť poskytnutých úľav v podmienkach obce
Močenok. Hlavný kontrolór prečítal hlavné časti svojej správy. Skonštatoval, že kontrolou
neboli zistené žiadne nedostatky.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
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Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly správnosti platenia dane za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad so zameraním na opodstatnenosť poskytnutých úľav v podmienkach
obce Močenok.
Uznesenie č. 7.1 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly správnosti platenia dane za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad so zameraním na opodstatnenosť poskytnutých úľav v podmienkach obce
Močenok.

8. Majetkové prevody, nájmy
8.1 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Ing. Miloša Kútneho o vydanie predbežného
súhlasu na využívanie parcely na ul. Sv. Gorazda. Žiadosťou sa zaoberala komisia územného
plánovania a odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi – predsedovi komisie.
Ing. Ernest Vereš
- komisia doporučuje vydať predbežný súhlas na využívanie obecnej parcely tak, ako uvádza
v žiadosti.
PaedDr. Roman Urbánik
- stanovisko Obecnej rady je rovnaké.
Ing. Stanislav Šimko
- čo plánuje spraviť s obecnou parcelou?
Ing. Ernest Vereš
- celú časť obecnej parcely (svah) obloží zatrávňovacou dlažbou.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Starosta obec dal hlasovať o predloženej žiadosti.
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Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci odsúhlasili vydanie predbežného súhlasu na využívanie obecnej parcely
pre žiadateľa Ing. Miloša Kútneho.
Uznesenie č. 8.1 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
vydáva
predbežný súhlas na využívanie časti obecnej parcely č. 1749, reg. „E-KN“ a parcely
č. 1749/49, reg. „C-KN“, vedené na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre žiadateľa Ing. Miloša
Kútneho, bytom ul. Sv. Cyrila a Metoda 1336/11, 951 31 Močenok, IČO: 31126014.
Uvedené parcely sa nachádzajú pred parcelou č. 185/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

8.2 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Mgr. Anny Leššovej s manželom o odkúpenie
parcely č. 587/9 v k. ú. Močenok, ktorým Obecné zastupiteľstvo dalo predbežný súhlas
na predchádzajúcom zastupiteľstve. So žiadosťou predložili aj geometrický plán a splnili
všetky náležitosti na odpredaj.
Starosta obce oboznámil poslancov, že pár dní pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva
prišla ďalšia žiadosť o odkúpenie tej istej parcely, v ktorej žiadateľ deklaruje, že parcelu
v minulosti odkúpil jeho otec a nebola len zapísaná do katastra. Vzhľadom na vzniknutú
situáciu starosta obce navrhol stiahnuť žiadosť z rokovania a dohodnúť stretnutie s oboma
stranami. Stanovisko Obecnej rady aj komisie je, že ak žiadateľ preukáže pravdivosť,
že je majiteľom pozemku, tak bude situácia vyriešená.
Starosta obce dal hlasovať o materiály 8.2 – stiahnutie žiadosti z rokovania.
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci odsúhlasili stiahnutie materiálu z rokovania.

8.3 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Štefana Lenčéša a manželky Magdalény
Lenčéšovej, bytom ul. B. Klucha 53/43, 951 31 Močenok, ktorým bol na predchádzajúcom
zastupiteľstve schválený budúci zámer. Žiadatelia splnili podmienky a obec dala vypracovať
znalecký posudok.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženej žiadosti.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
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Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemkov pre žiadateľov.
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci schválili odpredaj pozemkov pre žiadateľov manželov Lenčéšových.
Uznesenie č. 8.3 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností - pozemkov, ktoré sú vedené v kat. území Močenok, konkrétne
parcelu č. 1745/34 o výmere 144 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
a parcelu č. 1745/35 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, obe
vedené na LV č. 2425, reg. „C-KN“, za cenu spolu 1 370,- € stanovenú znaleckým
posudkom č. 169/2017 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 predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je skutočnosť, že na parcele č. 1745/35 majú žiadatelia postavenú časť
rodinného domu a parcelu č. 1745/34 niekoľko rokov užívajú ako záhradu.
Kupujúci: Štefan Lenčéš s manželkou Magdalénou Lenčéšovou, bytom ul. Biskupa
Klucha 53/43, 951 31 Močenok

8.4 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Eduarda Kohúta a manželky Marty, bytom
ul. Mlynská 424/1, 951 31 Močenok, ktorým bol na predchádzajúcom zastupiteľstve
schválený budúci zámer. Žiadatelia splnili podmienky a obec dala vypracovať znalecký
posudok.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženej žiadosti.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemkov pre žiadateľov.
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
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Proti: 0
Poslanci schválili odpredaj pozemkov pre žiadateľov manželov Kohútových.
Uznesenie č. 8.4 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností - pozemkov, ktoré sú vedené v kat. území Močenok, konkrétne
novovytvorenú parcelu č. 1757/21 o výmere 202 m2, druh pozemku: záhrada, reg. „CKN“ a novovytvorenú parcelu č. 1757/22 o výmere 58 m2, druh pozemku: záhrada, reg.
„C-KN“, ktoré sa odčlenili z parcely č. 1757/100, reg. „E-KN, vedená na LV
č. 4274 a novovytvorenú parcelu č. 4034/3 o výmere 25 m2, druh pozemku: zastavaná
plocha, reg. „C-KN“, ktorá sa odčlenila z parcely č. 4055, reg. „E-KN“, vedená na LV č.
4274. Parcely sa odčlenili na základe Geometrického plánu č. 33/2017, úradne overeného
Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 08. 08. 2017 pod číslom 301/2017.
Cena stanovená znaleckým posudkom č. 168/2017 spracovaným znalcom Ing. Jozefom
Račekom, číslo znalca 912 885, je spolu 2 110,- €.
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 žiadatelia pozemky dlhodobo užívajú.
Kupujúci: Eduard Kohút a manželka Martina Kohútová, rod. Líšková, bytom
ul. Mlynská 424/1, 951 31 Močenok

8.5 Starosta obce predložil poslancom žiadosť COOP Jednoty Nitra, spotrebné družstvo.
Obecné zastupiteľstvo vydalo predbežný súhlas o odpredaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú
v okolí nákupného strediska v obci. COOP Jednota splnila potrebné náležitosti, dala
vypracovať geometrický plán a znalecký pozemok. Podmienkou zo strany obce bolo
odkúpenie pozemku pod cestnou komunikáciou na ul. Sv. Cyrila a Metoda, s ktorou COOP
Jednota Nitra súhlasila.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženej žiadosti.
Poslanec Lenický v rámci rozpravy uviedol, že sa mu nepozdáva výška ceny za m 2, za ktorý
COOP Jednota odkúpi od obce pozemky, nakoľko ide o pozemky v centre obce a ide o veľký
obchodný reťazec. Starosta obce odpovedal, že cena sa stanovala na základe znaleckého
posudku a ide o pozemky, ktoré už nákupné stredisko využíva a obec ich nevie využiť.
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Poslanec Ing. Jozef Šuvada sa v rámci rozpravy zaujímal, či znalec vychádzal z obecnej
cenovej mapy na čo mu starosta obce odpovedal, že znalec vychádzal z trhovej ceny
a využiteľnosti pozemku.
Ing. Stanislav Šimko požiadal poslancov, aby ukončili rozpravu k predaju pozemkov
pre COOP Jednotu, nakoľko budúci zámer bol schválený. Cenu stanovoval príslušný znalec
a ten si za cenu zodpovedá. Koniec koncov rekonštrukcia nákupného strediska bude výhodná
pre našich občanov a obec si vysporiada majetkové vzťahy, ktoré sa týkajú pozemku
pod cestou.
Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemkov pre COOP Jednotu Nitra.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora,
Zdržal sa: 1
Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci schválili odpredaj pozemkov pre COOP Jednotu Nitra.
Uznesenie č. 8.5 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností - pozemkov, ktoré sú vedené v kat. území Močenok, konkrétne
• parcelu č. 489/15 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425,
• parcelu č. 489/16 o výmere 7 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425 a
• novovytvorenú parcelu č. 1749/105 o výmere 464 m2, druh pozemku: zastavené
plochy a nádvoria, reg. „C-KN“, ktorá sa odčlenila od parcely č. 1749/49
Geometrickým plánom č. 54/2017, úradne overeného Okresným úradom Šaľa,
katastrálnym odborom dňa 26. 05. 2017 pod číslom 216/2017, vedená na LV č. 2425
za cenu spolu 4 560,- € stanovenú znaleckým posudkom č. 163/2017 spracovaným
znalcom Ing. Petrom Števulom, číslo znalca 913 453
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 na parcelách č. 489/15 a 489/16 sa nachádza časť
budovy COOP Jednoty, spotrebné družstvo a novovytvorenú parcelu č. 1749/105 COOP
Jednota, spotrebné družstvo kupuje so zámerom rozšírenia Nákupného strediska v obci
Močenok pričom dôjde k skvalitneniu služieb pre občanov obce.
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Kupujúci: COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, IČO: 168 874, IČ DPH:
SK 2020411800, Štefánikova 54, 949 01 Nitra

O 19:15h starosta obce vyhlásil krátku prestávku a rokovanie Obecného zastupiteľstva
pokračovalo o 19:27h.
8.6 Starosta obce poslancom predložil návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku od COOP
Jednoty, ktorý sa nachádza pod cestou na ul. Sv. Cyrila a Metoda. Obec dala vypracovať
geometrický plán a následne znalecký posudok. Odkúpenie pozemku pod cestou
bolo podmienkou na odsúhlasenie predaja pozemkov pre COOP Jednotu.
Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.
Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave.
Starosta obce dal hlasovať o materiály.
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora,
Zdržal sa: 1
Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci prerokovali a schválili uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 8.6 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo
Návrh Kúpnej zmluvy medzi COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, IČO: 168 874,
IČ DPH: SK 2020411800, Štefánikova 54, 949 01 Nitra (ako predávajúci) a Obcou
Močenok (ako kupujúci)
predmet zmluvy: nehnuteľnosť - par. č. 509/18, druh pozemku: zastavaná plocha
o výmere 606 m2, ktorá sa odčlenila z parcely č. 509, reg. „C – KN“, k. ú. Močenok,
vedená na LV č. 44 za sumu 5 500,- €.
schvaľuje
Uzatvorenie kúpnej zmluvy.

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.
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Ing. Veronika Kollárová
- Finančná komisia sa okrem návrhu IV. zmeny rozpočtu zaoberala aj kontrolou polročného
vyúčtovania dotácie pre Futbalový klub a Hádzanársky klub Junior Močenok. Vyzdvihla
prácu Ing. Vereša mladšieho za dôkladnú prácu s vyúčtovaním dokladov a taktiež pani
Horňákovú, ktorá niekoľko rokov pracuje v HK Junior Močenok.
PaedDr. Roman Urbánik
- futbalový klub ešte v doterajšej histórii nemal takto dôkladne spracované vyúčtovanie
a verím, že sa toto úsilie zachová.
Ing. Ernest Vereš
- naša komisia sa zaoberala žiadosťou Zuzany Lenčéšovej, ktorá žiadala o umožnenie vstupu
cez obecný pozemok. Komisia nedoporučuje sprístupnenie, nakoľko obyvatelia bytového
domu tam majú vybudované parkovisko a stojisko pre kontajneri.
Ing. Jozef Šuvada
- naša komisia mala jednu pripomienku k VZN O vytváraní zdravého životného prostredia,
o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Močenok a to, aby sa v prípade porúch
na vodovodnom potrubí nahlasovali príslušnej organizácii. Naša komisia navrhovala uviesť
ako organizáciu Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, ale názov organizácie sa môže
meniť. Na Obecnej rade sme sa dohodli, že dôležité telefónne čísla bodú zverejnené
v močenských novinách.
Mgr. Peter Sýkora
- hodnotili sme spoluprácu s družebným mestom Vracov,
- prerokovali sme návrhy predložených VZN.
Starosta obce otvoril rozpravu.
Poslanci nemali záujem v rozprave vystúpiť.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci zobrali na vedomie predložené správy jednotlivých komisií.
Uznesenie č. 9 – V./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 financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
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•
•
•

Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok,
Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

10. Rôzne
10.1 Starosta obce predložil poslancom návrh uznesenia na schválenie spolufinancovania
projektu vo výške 5% na zhodnotenie hasičskej zbrojnice v obci Močenok, ktorý si obec
podala na príslušný orgán. Jedná sa o dobudovanie garáže pre vybavenie Dobrovoľného
hasičského zboru v Močenku, nakoľko majú novú techniku. Celková dotácia je vo výške
30 000,- €.
Starosta obce otvoril rozpravu.
Poslanci nemali záujem v rozprave vystúpiť.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.
Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef
Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
Poslanci schválili spolufinancovanie projektu ,,Technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice
v obci Močenok“.
Uznesenie č. 10.1 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
zabezpečenie spolufinancovania projektu: ,,Technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice
v obci Močenok“ vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov
alebo iných ako verejných prostriedkov.

11. Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu v rámci ktorej informoval poslancov a občanov, že obec dostala
oficiálne stanovisko z Ministerstva poľnohospodárstva, že bol schválený projekt
na rekonštrukciu materskej školy vo výške 374 000,-€. Dokončujú sa podklady na verejné
obstarávanie, aby sa mohlo začať s rekonštrukciou. Škôlka sa rozšíri kapacitne o 10 detí,
zrekonštrulujú sa sociálne zariadenia, rozvody vody, kanalizácie, elektriky, školskej kuchyne
a jedálne a s časti sa škôlka vybaví novým zariadením.
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Starosta obce informovať poslancov, že začali výkopové práce na budovaní optickej siete
pre Telekom. V obci budú pracovať po okruhoch a žiada občanov, aby boli zhovievaví
a trpezliví.
Taktiež uviedol, že v blízkej dobe sa bude realizovať rekonštrukcia cesty na ul. Chalupy spolu
smerom na Síky (uloženie nového asfaltu). Vo výzve je stanovené, aby zhotoviteľ odovzdal
stavbu obci týždeň pred sviatkom Všetkých svätých.
Zároveň poďakoval všetkým spolupracovníkom a občanom za aktívny prístup počas Dní obce
Močenok, ktoré trvali od štvrtka do nedele.
Mgr. Andrea Benková poďakovala v mene detí, ich rodičov a zamestnancov vedeniu obce
za úspešný projekt rekonštrukcie materskej škôlky a všetko úsilie, ktoré za úspešným
projektom stojí.
Ing. Stanislav Šimko uviedol, že tento rok išlo už o XV. ročník Dní obce Močenok, ktoré boli
na vysokej úrovni a je to zásluha veľmi veľa ľudí. Na tento ročník je veľmi dobrá odozva
od občanov ale aj z okolia, čo dokazujeme, že máme dobrú kultúru. Poďakoval starostovi
obci, zástupcovi starostu obce, pracovníkom kultúry a hospodárskeho dvora za odvedenú
prácu.
V diskusii poslanci nemali záujem pokračovať.
Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za konštruktívny prístup a účasť
na V. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2017.

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce
Zapísala: Ing. Lucia Hambalková
Močenok, 27. 09. 2017

Overovatelia:

Ing. Ernest Vereš

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

Ing. Stanislav Šimko

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