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Zápisnica 

zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 29. 11. 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  

    Ľuboš Blažo 

    Mgr. Peter Sýkora 

    Ing. Marek Mesároš  

    Ing. Stanislav Šimko 

 

Ospravedlnený:  Ing. Jozef Šuvada 

  

    

Neospravedlnení:  Jozef Benčík 

Juraj Lenický 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

    Ing. Lucia Hambalková, zapisovateľka 

    Mgr. Soňa Hippová, riaditeľka MŠ Močenok 

    Mgr. Eduard Lacko, riaditeľ ZŠ Močenok 

    Mgr. Tomáš Obola, riaditeľ ZUŠ Močenok 

    Anna Leššová ml., Anna Lešová st., Vincent Lenčéš 

 

1. Otvorenie 

 

VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku otvoril a viedol PaedDr. Roman Urbánik, 

starosta obce. Na začiatku zasadnutia privítal prítomných poslancov a skonštatoval, že počet 

poslancov je 8, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce ospravedlnil 

poslanca Ing. Jozefa Šuvadu. Neospravedlnení boli poslanci Jozef Benčík a Juraj Lenický. 

Ďalej v rokovacej miestnosti privítal riaditeľov škôl a prítomných občanov. 

 

Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení:  

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ľuboslava Hippa a Ľuboša Blaža. 
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Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambalkovú. 

 

Ing. Ernest Vereš a Ing. Stanislav Šimko ako overovatelia potvrdili správnosť zápisnice  

z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 1 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš 

za overovateľov zápisnice: Ľuboslava Hippa, Ľuboša Blaža 

určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, že návrh programu VI. 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. 

 

Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

2. Schválenie programu rokovania   

3. Kontrola plnenia uznesení z V. zasadnutia OcZ v roku 2017  

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

5.1. Schválenie VZN Obce Močenok č. 05/2017 O miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

5.2. Schválenie VZN Obce Močenok č. 06/2017 O Zavedení a poskytovaní 

elektronických služieb 

5.3. Schválenie VZN Obce Močenok č. 07/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  

č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

na území obce Močenok 
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5.4. Schválenie VZN Obce Močenok č. 08/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  

č. 3/2013 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Močenok 

5.5. Schválenie VZN Obce Močenok č. 09/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  

č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča 

jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok 

5.6. Návrh a schválenie Smernice č. 03/2017 Zásady odmeňovania poslancov v Obci 

Močenok 

5.7. Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Močenok na rok 2018 

 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Správa audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016 

6.2  Konsolidovaná výročná správa Obce Močenok za rok 2016 

6.3. Informácia o výsledkoch hospodárenia obce Močenok 

6.4. Informácia o plnení rozpočtu k 30.09.2017 

6.5. Stanovisko HK k Programovému rozpočtu Obce Močenok 2018-2020 

6.6. Návrh Programového rozpočtu Obce Močenok 2018-2020 

6.7. Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2018 

6.8. Inventarizácia majetku 2017 – inventarizačné komisie  

 

7. Školstvo 

7.1. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok 

v školskom roku 2016/2017 

7.2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Močenok 

v školskom roku 2016/2017 

7.3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Močenok 

v školskom roku 2016/2017 

7.4. Plán Kontinuálneho vzdelávania MŠ Močenok pre školský rok 2017/2018 

7.5. Plán Kontinuálneho vzdelávania ZUŠ Močenok pre školský rok 2017/2018 

7.6. Plán Kontinuálneho vzdelávania ZŠ Močenok pre školský rok 2017/2018 

 

8. Hlavný kontrolór 

8.1. Správa z kontroly verejného obstarávania špeciálneho motorového 7 miestneho 

vozidla so zdvíhacou plošinou pre potreby obce Močenok 

8.2. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018 

 

9. Majetkové prevody, nájmy  

9.1. Žiadosť o zámenu pozemkov Monika a Alexander Pápayoví (ul. Lúčky) 

9.2. Schválenie odpredaja obecného pozemku Emil Packa s manželkou 

9.3. Schválenie odpredaja obecného pozemku Mgr. Anna Leššová s manželom 

 

10. 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 školstvo, mládež a šport, 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 
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11. Rôzne 

11.1.  Návrh pridelenia obecného prospechového štipendia 

11.2.  Schválenie vystavenia blankozmenky pre poskytovateľa NFP Ministerstvo ŽP SR 

 

12. Diskusia 

Záver 

Starosta obce navrhol, aby sa bod č. 7 Školstvo presunul vzhľadom na prítomnosť riaditeľov 

škôl v rokovacej miestnosti. 

 

Ing. Stanislav Šimko navrhol, aby sa bod č. 7 Školstvo presunul za bod č.2. 

 

Starosta obce dal hlasovať o pozmenenom programe rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili program rokovania. 

 

Uznesenie č. 2 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

program rokovania s pozmeňovacím návrhom 

- celý bod č. 7 Školstvo presunutý za bod č. 2 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Močenku pokračovalo podľa schváleného 

pozmeneného programu rokovania. 

 

 

 

7. Školstvo 

7.1 Starosta obce predložil poslancom Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok v školskom roku 2016/2017. Predloženou správou  

sa zaoberala Obecná rada ako aj Komisia pre školstvo, mládež a šport, ktoré odporúčajú 

správu schváliť. Starosta obce odovzdal slovo Mgr. Eduardovi Lackovi - riaditeľovi ZŠ 

Močenok, aby predstavil poslancom predložený materiál. Mgr. Lacko uviedol,  

že na vypracovaní správy sa podieľala ekonómka školy a zástupkyňa riaditeľa. Oboznámil 

poslancov, že ZŠ Močenok dosiahla v monitoringu žiakov lepšie výsledky ako bol 

celoslovenský priemer. Vyzdvihol dobrú spoluprácu s MŠ Močenok a pani riaditeľkou  

Mgr. Hippovou. Škola organizuje veľký počet akcií pre svojich žiakov. Prebehla 

rekonštrukcia sociálnych zariadení v I. a III. budove školy. Ekonomika školy je dobre 

zabezpečená. Následne Mgr. Lacko zdôraznil silné a slabé stránky školy.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 
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Ing. Šimko v rámci rozpravy poďakoval p. riaditeľovi a pedagogickému zboru za dobré 

výsledky školy a žiakov. Taktiež pochválil telovýchovnú aktivitu na škole. 

 

Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženej správe. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

Močenok v školskom roku 2016/2017. 

 

Uznesenie č. 7.1 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok  

v školskom roku 2016/2017. 

 

 

 

7.2 Starosta obce predložil poslancom Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti MŠ Močenok v školskom roku 2016/2017. Predloženou správou  

sa zaoberala Obecná rada ako aj Komisia pre školstvo, mládež a šport, ktoré odporúčajú 

správu schváliť. Starosta obce odovzdal slovo Mgr. Sone Hippovej, ktorá v krátkosti 

zhodnotila predloženú správu. Oboznámila poslancov, že na jar 2018 sa začne 

s rekonštrukciou materskej školy a spraví sa prístavba novej triedy. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženej správe. 

 

Ing. Vereš v rámci rozpravy uviedol, že rekonštrukciou a prístavbou novej triedy sa zlepší 

priestorová situácia škôlky. Poďakoval všetkým učiteľkám a zamestnancom škôlky.  

 

Mgr. Soňa Hippová uviedla, že po vybudovaní novej triedy plánuje škôlka vybudovať menšiu 

telocvičňu v niektorej menšej triede. 

 

Ing. Šimko uviedol, že materská škôlka je výsledkom aktivity občanov, ktorí sa podieľali  

na jej budovaní. Poďakoval p. riaditeľke za zveľaďovanie materskej škôlky. 

 

Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženej správe. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 
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Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ 

Močenok v školskom roku 2016/2017. 

 

Uznesenie č. 7.2 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Močenok  

v školskom roku 2016/2017. 

 

 

 

7.3 Starosta obce predložil poslancom Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti ZUŠ Močenok v školskom roku 2016/2017. Predloženou správou  

sa zaoberala Obecná rada ako aj Komisia pre školstvo, mládež a šport, ktoré odporúčajú 

správu schváliť. Starosta obce odovzdal slovo Mgr. Tomášovi Obolovi, ktorý uviedol,  

že základná umelecká škola funguje 5-tym rokom. ZUŠ získala finančné prostriedky na nákup 

audiotechniky. V školskom roku 2016/2017 prebehla kontrola materiálno-technického 

vybavenia základnej umeleckej školy, ktorú vykonala inšpekcia školstva. Mgr. Obola uviedol, 

že výtvarný odbor nespĺňal požiadavky v priestoroch Kláštora a po dohode s p. starostom  

a p. riaditeľom základnej školy, výtvarný krúžok sa od školského roka 2017/2018 vyučuje 

v priestoroch základnej školy. 

 

Starosta obce otvoril k predloženému materiálu rozpravu. 

 

Mgr. Sýkora v rámci rozpravy poďakoval riaditeľovi za dobrú spoluprácu s obcou pri rôznych 

kultúrnych podujatiach. Taktiež poďakoval aj ostatným riaditeľom. 

 

Starosta obce poďakoval prítomným riaditeľom za vypracovanie a predloženie správ, za ich 

prácu s deťmi a dosahovanie dobrých výsledkov. 

 

Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženej správe. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ 

Močenok v školskom roku 2016/2017. 
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Uznesenie č. 7.3 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Močenok  

v školskom roku 2016/2017. 

 

 

 

7.4 Starosta obce predložil poslancom Plán Kontinuálneho vzdelávania MŠ Močenok  

pre školský rok 2017/2018. Materiálom sa zaoberala Obecná rada ako aj Komisia  

pre školstvo, mládež a šport. Starosta obce vysvetlil, že každé školské zariadenie je zo zákona 

povinné vypracovať plán vzdelávania pedagogických zamestnancov. V prípade,  

ak pedagogickí zamestnanci získajú ďalšie vyššie vzdelanie, vyvoláva to nároky na navýšenie 

finančných prostriedkov miezd, ktoré sú v rámci  originálnych kompetencií obce.  

 

Starosta obce otvoril k predloženému materiálu rozpravu. 

 

Poslanci nemali záujem v rozprave vystúpiť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie Plán Kontinuálneho vzdelávania MŠ Močenok pre školský rok 

2017/2018. 

 

Uznesenie č. 7.4 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Plán Kontinuálneho vzdelávania MŠ Močenok pre školský rok 2017/2018. 

 

 

 

7.5 Starosta obce predložil poslancom Plán Kontinuálneho vzdelávania ZUŠ Močenok  

pre školský rok 2017/2018. 

 

Starosta obce otvoril k predloženému materiálu rozpravu. 

 

Poslanci nemali záujem v rozprave vystúpiť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 
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Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie Plán Kontinuálneho vzdelávania ZUŠ Močenok pre školský rok 

2017/2018. 

 

Uznesenie č. 7.5 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Plán Kontinuálneho vzdelávania ZUŠ Močenok pre školský rok 2017/2018. 

 

 

 

7.6 Starosta obce predložil poslancom Plán Kontinuálneho vzdelávania ZŠ Močenok  

pre školský rok 2017/2018. 

 

Starosta obce otvoril k predloženému materiálu rozpravu. 

 

Poslanci nemali záujem v rozprave vystúpiť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie Plán Kontinuálneho vzdelávania ZŠ Močenok pre školský rok 

2017/2018. 

 

Uznesenie č. 7.6 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Plán Kontinuálneho vzdelávania ZŠ Močenok pre školský rok 2017/2018. 

 

Starosta obce ešte raz poďakoval prítomným riaditeľom za ich prítomnosť. 

 

V čase 18:11 hod. riaditelia škôl odišli z rokovacej miestnosti. 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

 

Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi,  

ktorý informoval poslancov o plnení uznesení. Ing. Ladislav Fúska informoval poslancov,  

že na V. zasadnutí OcZ v Močenku, ktoré sa konalo 27.09.2017, bolo prijatých celkovo 21 
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uznesení, z toho 10 uznesení malo pre obec ukladaciu povinnosť. 7 uznesení sa týkalo 

zverejnenia materiálov a v 3 prípadoch sa jednalo o predaj majetku. Nie je splnené uznesenie 

č. 8.5 – V./OZ/2017, ktoré pojednáva o predaji pozemkov pre COOP Jednotu. Nedošlo 

k podpísaniu zmluvy ku dňu VI. zasadnutia OcZ. Obecná rada nemala pripomienky  

ku kontrole plnenia uznesení.  

 

Starosta obce uviedol, že návrh zmlúv na predaj pozemkov má právny zástupca COOP 

Jednoty Nitra. Zmluvy boli prerokované predstavenstvom COOP Jednoty, ktoré ich schválilo. 

Jedná sa len o administratívnu záležitosť. 

Starosta obce otvoril rozpravu ku kontrole uznesení z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v roku 2017. 

V rozprave nemali poslanci záujem vystúpiť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o kontrole plnenia uznesení z V. zasadnutia OcZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 
 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení schválených na V. zasadnutí OcZ  

zo dňa 27. 09. 2017 

 

Uznesenie č. 3 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

Kontrolu plnenia uznesení schválených na V. zasadnutí OcZ zo dňa 27. 09. 2017 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Ľuboš Blažo 

- minulý rok sme na zastupiteľstve  riešili vybudovanie staroslovanského skanzenu v lokalite 

Lúčky. Chcel by som vedieť, v akom je to štádiu. 

 

Mgr. Peter Sýkora 

- v prvom rade musíme vyriešiť financie. Plánovali sme financovanie z VITIS-u, ale prvé 

kolo bolo zastavené a v druhom kole sa žiadalo o dosť menšiu finančnú čiastku. Sme členom 

Cyrilometodskej cesty, aj tu sme podali viacero projektov. Myšlienku skanzenu stále živíme, 

ale musíme zabezpečiť finančné fungovanie. Na ďalšom zastupiteľstve Vás budem 

informovať. 

 

 

 

 



10 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- MAS VITIS dostala dotáciu 1 milión 9 tisíc euro. 55 % je rozdelených pre súkromný sektor 

a 45 % pre verejný sektor. V prvej etape by sme chceli použiť financie na niečo, čo bude 

spájať náš región a v úvahe je aj archeo skanzen v našej dedine. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- interpelujem na žiadosť Ing. Šuvadu, ktorý bol oslovení občanmi z ul. Rokošová II., kde je 

dlhodobo vykopaný rigol na ukladanie optických káblov a spôsobuje na ceste problémy. 

Občania žiadajú,  či by sa nedali práce urýchliť. Ďalšia otázka je na Mgr. Sýkoru, nakoľko  

od mája nie sú zverejnené močenské noviny na obecnej web stránke.  

 

V čase 18:20 hod. odišiel z rokovacej miestnosti poslanec Ľuboš Blažo. 

PaedDr. Roman Urbánik 

- čo sa týka problémov výkopových prác pán Ing. Šuvada interpeloval aj na obecnej rade.  

- snažíme sa hlavného investora t.j. spoločnosť Telecom ako aj subdodávateľov tlačiť, aby 

boli práce pružnejšie a netrvali tak dlho. Nie je v ich záujme, aby výkopové práce trvali tak 

dlho. Budeme sa snažiť, aby to čím skôr zakopali. 

 

Mgr. Peter Sýkora 

- čo sa týka časopisu, budeme sa snažiť do Vianoc tento problém vyriešiť spolu  

s dodávateľom, ktorý nám zastrešuje web stránku. Problém je dátová veľkosť súboru, 

nakoľko sa časopis vydáva plnofarebný. Pridáme na stránku aj staršie čísla časopisu. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- podarilo sa zabezpečiť rekonštrukciu štátnej cesty Močenok – Pereš. Pár slov by k tejto 

rekonštrukcii mohol povedať pán starosta. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- cesta patrí Vyššie územnému celku. Rozhodnutie, aby sa zrekonštruovala cesta, bolo  

na predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zrekonštruoval sa z technickej stránky 

najkritickejší úsek cesty.  

 

V čase 18:23 hod. sa vrátil do rokovacej miestnosti poslanec Ľuboš Blažo. 

 

Ľuboslav Hipp 

- keď sa opravila cesta v ul. Chalupy, bavili sme sa, že by sa mohla opraviť časť cesty na ul. 

Párovce smerom na Hornú Kráľovú. Mohlo by sa to opraviť. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- na poslednej pracovnej porade sme sa o tom rozprávali. Pri prácach na ceste v ul. Chalupy 

nevystala asfaltovacia hmota, budeme musieť použiť suchý betón. 

 

 

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. 05/2017 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Starosta obce oboznámil poslancov, že na základe návrhu Komisie  

pre sociálne veci, bytové otázky a Obecnej rady sa vypracoval jednotný dokument VZN,  

do ktorého boli zapracované navrhované zmeny z predchádzajúceho zastupiteľstva. Prečítal 

navrhované zmeny z dôvodovej správy. Uviedol, že znížením sadzby dane za lesnú pôdu  

na 0,98 % príde k výpadku finančných prostriedkov v rozpočte  približne 2 500,- €, pričom 

uvedená suma bude príjmom Spolku urbárov a želiarov, ktorý výraznou mierou pomáha obci, 

napr. prenájmom pozemkov za účelom vybudovania detských ihrísk a podobne. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Ing. Ernest Vereš na vysvetlenie uviedol, že ušetrená suma nebude príjmom Spolku,  

ale financie budú vyplatené jednotlivým vlastníkom lesných pozemkov. 

 

V čase 18:30 hod. odišiel z rokovacej miestnosti Ing. Ladislav Fúska. 

 

Ing. Stanislav Šimko sa prihovoril za schválenie predloženého materiálu. 

 

V čase 18:33 hod. sa vrátil do rokovacej miestnosti Ing. Ladislav Fúska. 

 

Ing. Marek Mesároš a Ing. Ernest Vereš ako predsedovia komisií uviedli, že ich komisie 

nemajú pripomienky k predloženému návrhu. 

 

Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 
 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 05/2017 O miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Uznesenie č. 5.1 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 05/2017 O miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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5.2 Starosta obce predložil prítomným poslancom VZN Obce Močenok č. 06/2017  

O zavedení a poskytovaní elektronických služieb. Uviedol, že od 1. februára 2018 bude obec 

povinná s orgánmi v štátnej správe a samospráve, s rôznymi inštitúciami, podnikateľmi ale aj 

s fyzickými osobami komunikovať elektronicky.  

 

V čase 18:36 odišiel z rokovacej miestnosti Ing. Ernest Vereš. 

 

Starosta obce otvoril k predloženému materiálu rozpravu. 

 

Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav 

Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Neprítomný: 1 

Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 06/2017 O zavedení a poskytovaní elektronických 

služieb. 

 

Uznesenie č. 5.2 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 06/2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb. 

 

 

 

5.3 Starosta obce predložil prítomným poslancom VZN Obce Močenok č. 07/2017,  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Močenok. Od 1. januára 2018 zákon o odpadoch ukladá 

obciam povinnosť odoberať od občanov opotrebované pneumatiky. Obec Močenok  

sa dohodla s dvoma subjektmi, ktoré podnikajú v tejto oblasti, že budú za obec odoberať  

od občanov pneumatiky. Spôsob nakladania s pneumatikami je zapracovaný do VZN.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

V čase 18:39 hod. sa vrátil do rokovacej miestnosti Ing. Ernest Vereš. 

 

Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 
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Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 
 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 07/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Močenok. 

 

Uznesenie č. 5.3 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov  

VZN Obce Močenok č. 07/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016 o nakladaní  

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok. 

 

 

 

5.4 Starosta obce predložil prítomným poslancom VZN Obce Močenok č. 08/2017,  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o výške mesačného príspevku v školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok, ktoré pojednáva o výške poplatku 

za stravnú jednotku v školských jedálňach v základnej a materskej škole. Starosta obce 

uviedol, že návrh VZN nebol predložený na poslednom zastupiteľstve, nakoľko sa riaditelia 

s požiadavkou o úpravu VZN obrátili na Obec po V. zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Zvýšenie poplatku za stravnú jednotku riaditelia odôvodňujú tým, že narástli ceny základných 

potravín. Účinnosť VZN po schválení bude od 1. januára 2018. 

 

Starosta obce otvoril k predloženému materiálu rozpravu. 

 

Mgr. Andrea Benková a Ing. Marek Mesároš ako predsedovia komisií uviedli, že ich komisie 

odporúčajú predložený materiál schváliť. 

 

Ing. Veronika Kollárová uviedla, že materiálom sa zaoberala aj Rada školy v materskej škôlke 

a tiež odporúča schválenie predloženého materiálu. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, že Obecná rada tiež odporúča materiál schváliť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 
 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 08/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013  

o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Močenok. 
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Uznesenie č. 5.4 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov  

VZN Obce Močenok č. 08/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o výške 

mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Močenok. 

 

 

 

5.5 Starosta obce predložil prítomným poslancom VZN Obce Močenok č. 09/2017,  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  

na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení  

so sídlom na území obce Močenok. Starosta obce uviedol, že VZN pojednáva o prerozdelení 

podielových daní originálnych kompetencií obce pre jednotlivé školské zariadenia.  

Je dôležité, aby riaditelia poznali výšku normatívu, ktorý bude pre nich záväzný. Prerozdelilo 

sa približne 510 000,-€ 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 
 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 09/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 5.5 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov  

VZN Obce Močenok č. 09/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok. 

 

 

 

5.6 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh Smernice – Zásady odmeňovania 

poslancov v Obci Močenok. Odovzdal slovo Hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi 

Fúskovi, spracovateľovi materiálu. Ing. Fúska uviedol, že do materiálu zapracoval 

pripomienky jednotlivých komisií a Obecnej rady. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.  
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Ing. Ernest Vereš poznamenal, že pripomienky komisie sú v materiály zohľadnené.  

 

Starosta obce uviedol, že sa spresňujú podmienky odmeňovania poslancov za ich činnosť 

v odborných komisiách, spresňujú sa podmienky odmeňovania administratívnych 

pracovníkov a ďalších. 

 

Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili Smernicu č. 03/2017 Zásady odmeňovania poslancov v Obci Močenok. 

 

Uznesenie č. 5.6 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Smernicu č. 03/2017 Zásady odmeňovania poslancov v Obci Močenok 

 

 

 

5.7 Starosta obce predstavil poslancom návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Močenku na rok 2018, ktoré sa budú konať každý druhý mesiac ako tomu bolo doposiaľ. 

Posledné VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva je posunuté na koniec mesiaca október 

nakoľko v novembri 2018 budú komunálne voľby.  

 

Starosta obce otvoril k predloženému materiálu rozpravu. 

 

Poslanci nemali záujem v rozprave vystúpiť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili bez pripomienok plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 

2018. 

 

 

 



16 

 

Uznesenie č. 5.7 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2018. 

I. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva   31. 01. 2018 

II. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva   28. 03. 2018 

III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva   30. 05. 2018 

IV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva   25. 07. 2018 

V. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva   26. 09. 2018 

VI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva   31. 10. 2018 

 

V čase 18:55 hod. bola vyhlásená krátka prestávka. Rokovanie pokračovalo od 19:06 hod. 

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6.1 Starosta obce predložil poslancom Správu audítora z overenia konsolidovanej účtovnej 

závierky k 31.12.2016, ktorá je vypracovaná v zmysle zákona. Správu vypracovala  

Ing. Palatická, ktorá nezistila závažné nedostatky. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie Správu audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 

k 31.12.2016. 

 

Uznesenie č. 6.1 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016. 

 

 

 

6.2 Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Konsolidovanú výročnú správu Obce 

Močenok za rok 2016. Správa obsahuje údaje o čerpaní finančných prostriedkov obce ako aj 

organizácií, ktoré sú zriadené obcou (Kabel TV, s.r.o., ZŠ, MŠ a ZUŠ Močenok). 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave. 
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Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2016. 

 

Uznesenie č. 6.2 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2016 

 

 

 

6.3 Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch hospodárenia obce Močenok. Správa 

vychádza zo zverejnených informácií inštitúcie INEKO, ktorá posudzuje hospodárenie obcí. 

Uviedol, že v roku 2016 sa podarilo vylepšiť ekonomické zdravie obce, čo je výsledkom 

trojročnej práce. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Ing. Marek Mesároš v rámci rozpravy uviedol, že INEKO je uznávaná inštitúcia na Slovensku 

a jej výsledky preberá tlač, podnikateľský sektor a verejná správa. Za posledné tri roky patrí 

veľká vďaka vedeniu obce a jej zamestnancom. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, že uvedené čísla majú veľkú vypovedaciu hodnotu a obec má 

v hospodárení poriadok. 

 

Ing. Ladislav Fúska poznamenal, že obec má stanovené dve zákonné podmienky zadlženosti. 

Jedna podmienka je celkový dlh obce, ktorý nesmie prekročiť 60 % bežných príjmov 

predchádzajúceho roku. Druhá podmienka je, že ročné splátky dlhu nesmú prekročiť 30 %. 

Zadĺženosť na jedného obyvateľa je výrazne nižšia ako celková zadĺženosť v priemere 

štátneho dlhu. 

 

V rozprave nemali poslanci záujem pokračovať. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 
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Poslanci berú na vedomie Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 6.3 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce Močenok. 

 

 

 

6.4 Starosta obce predložil poslancom Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.09.2017,  

ktorá sa predkladá každý štvrťrok. Materiálom sa zaoberala finančná komisia ako aj Obecná 

rada.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.09.2017. 

 

Uznesenie č. 6.4 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.09.2017. 

 

 

 

6.5 Starosta obce odovzdal slovo Hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi,  

aby predložil svoje stanovisko k programovému rozpočtu Obce Močenok na obdobie  

2018 – 2020. Hlavný kontrolór v krátkosti odôvodnil svoje stanovisko, vyzdvihol klady 

predloženého rozpočtu a ako negatívum uviedol, že nebola s rozpočtom zverejnená dôvodová 

správa. Taktiež uviedol, že nie je ešte známa výška podielových daní. Predložený rozpočet 

navrhol schváliť. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že dôvodová správa sa vypracovala dodatočne  

po obdržaní stanoviska HK. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, že Obecná rada akceptovala stanovisko Hlavného kontrolóra. 
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Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce 

Močenok na obdobie 2018 – 2020. 

 

Uznesenie č. 6.5 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok na obdobie 

2018 – 2020. 

 

 

 

6.6 Starosta obce predložil poslancom Návrh programového rozpočtu na rok 2018 

s výhľadom do roku 2020. Uviedol, že sa očakávajú vyššie príjmy, nakoľko nie je známa 

výška podielových daní. Predpokladá sa, že sa nestihnú zrealizovať všetky investičné akcie  

do konca roka 2017, z tohto hľadiska sa očakáva prebytok financií v rozpočte. Na rok 2018  

sú naplánované hlavné investičné akcie ako je prístavba a rekonštrukcia materskej školy, 

zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu, projekt na nákup biokompostérov 

a vybudovanie jazykových laboratórií. Obec plánuje vyriešiť oplotenie dolného cintorína 

a rekonštrukciu cesty ul. Mlynská. Plánuje sa zobrať úver na rekonštrukciu škôlky vo výške 

250 tis. €, ktorý sa ešte prehodnotí na základe verejného obstarávania. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Ing. Stanislav Šimko skonštatoval, že Obecná rada sa s návrhom rozpočtu zaoberala 

a odporúča ho schváliť. 

 

Ing. Marek Mesároš ako predseda finančnej komisie skonštatoval, že komisia odporúča návrh 

rozpočtu schváliť.  

 

Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 
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Poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2018 a berú na vedomie návrh rozpočtu na roky 

2019-2020. 

 

Uznesenie č. 6.6 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2018 

Bežný rozpočet       Kapitálový rozpočet 

- príjmy =    3.301.868,00  €                - príjmy =   1.692.689,00  € 

- výdavky = 2.808.744,00  €       - výdavky = 2.162.106,00  € 

 

b) berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2019 - 2020  

 

 

 

6.7 Starosta obce predložil poslancom návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie  

na rok 2018. Uviedol, že sa rozdeľovali financie vo výške 3% vlastných príjmov,  

ktoré sa predpokladajú, že obec bude mať. Dotácia na rekonštrukciu múra v kostolnom parku 

vo výške 20 000,-€ je samostatná položka v rozpočte. Následne odovzdal slovo Mgr. Petrovi 

Sýkorovi, ktorý prečítal návrh na rozdelenie dotácií. 

 

P.č. Žiadateľ 
Štatutárny zástupca 

právnickej osoby 

Návrh  dotácie                

na r.2018 

1 Karate Močenok Ing. Miroslav Tóth 800 € 

2 DH Močenská kapela Peter Prvák 0 € 

3 
Stolno - tenisový oddiel T. J 

Močenok "A+B+C" 
Karol Malík 1 450 € 

4 Klub tvorivosti pri KS Močenok  Mária Dičérová 400 € 

5 
Klub cvičeniek pre zdravie 

Močenok 
Gabriela Sklenárová 200 € 

6 
Hádzanársky klub JUNIOR 

Močenok  
Ľuboš Blažo 17 500 € 

7 Klub dôchodcov v Močenku  Anna Hanáková 400 € 

8 
Základná organizácia Jednoty 

dôchodcov Slovenska  
Anna Hanáková 350 € 

9  SČK - Močenok  Regina Kohútová 1 200 € 

10 Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok  Jozef Kútny 200 € 
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11 
 ZO chovateľov poštových 

holubov Močenok  
Ing. Gabriel Prvák 300 € 

12 ŠACH - klub Močenok  Jozef Mesároš 500 € 

13 MSS Močenskí speváci  Štefan Lenčéš 200 € 

14 Stolnotenisový klub senior Štefan Bleho 100 € 

15 Monika o.z. Mgr. Helena Šuvadová 700 € 

16 MO Matice slovenskej v Močenku  
Mgr. Jolana 

Lenčéšová 
200 € 

17 Združenie rodina je viac  Peter Kohút 500 € 

18 Folklórna skupina Močenčanka  Mária Szabová 300 € 

19 
Spevácka skupina - 

ZÚGOVANKA 
Marián Horváth 400 € 

20 
Klub leteckých modelárov 

Močenok 
Ľudovít Pec 150 € 

21 FK Močenok Miloš Bleho 29 500 € 

22 ZO SZZ - Močenok Marián Švondra 100 € 

23 DHZO Močenok Bohuslav Lenčéš 100 € 

24 
Rímskokatolícka cirkev,       

Farnosť sv. Klimenta v Močenku 

ThDr. Peter Michalov, 

PhD. 
20 000 € 

25 Ženský spevácky zbor Cantica Monika Ternerová 100 € 

26 Divadlo DOMINUS Monika Ternerová 100 € 

27 FS Sečkár Mgr. Lívia Leššová 100 € 

28 Rezerva na prácu s mládežou   650 € 

 
SPOLU 76 500 € 

 

Mgr. Peter Sýkora uviedol, že DH Močenská kapela dostala dotáciu na rok 2017 v sume 

1 000,- € a v tomto istom roku dostali ďalších 1 200,- €, ktoré budú mať na činnosť v roku 

2018. Niektoré organizácie budú dofinancované z prostriedkov, ktoré sú určené pre kultúru, 
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napr. nákup krojov pre FS Sečkár a podobne. Rezerva na prácu s mládežou v roku 2017 bola 

z časti použitá na krúžky, ktoré nemali dostatočný počet žiakov, napr. šachový krúžok 

a podobne. Taktiež sa finančné prostriedky použili na sústredenie futbalistov vo Vracove. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, že Obecná rada podporuje návrh na rozdelenie dotácií. 

 

Poslanec Ľuboš Blažo poďakoval za Hádzanársky klub, ktorý by bez dotácií nemohol dobre 

fungovať. 

 

Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály.  

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2018. 

Uznesenie č. 6.7 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2018. 

 

 

6.8 Starosta obce predložil poslancom návrh na zloženie inventarizačných komisií  

na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2017. Jednotlivé komisie 

sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a zo zamestnancov obecného úradu. Následne 

prečítal predsedov inventarizačných komisií. 

 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy k zloženiu inventarizačných komisií. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej 

inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2017. 
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Uznesenie č. 6.8 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku 

Obce Močenok k 31. 12. 2017. 

 

 

8. Hlavný kontrolór 

 

8.1 Starosta obce odovzdal slovo Hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi,  

aby predstavil Správu z kontroly verejného obstarávania špeciálneho motorového 7 miestneho 

vozidla so zdvíhacou plošinou pre potreby obce Močenok. Hlavný kontrolór prečítal hlavné 

časti svojej správy. Skonštatoval, že kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, že Obecná rada odporúča vziať na vedomie predloženú správu. 

 

Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly verejného obstarávania špeciálneho 

motorového 7 miestneho vozidla so zdvíhacou plošinou pre potreby obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 8.1 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly verejného obstarávania špeciálneho motorového 7 miestneho vozidla 

so zdvíhacou plošinou pre potreby obce Močenok. 

 

 

 

8.2 Hlavný kontrolór predstavil obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti HK  

na I. polrok 2018. Uviedol, že plán bol zverejnený na 15 dní a neprišli pozmeňovacie 

pripomienky zo strany občanov ani poslancov. 

 

Poslanci nemali pozmeňovacie pripomienky. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Ing. Stanislav Šimko za Obecnú radu odporučil schváliť plán bez pripomienok. 
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Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018. 

 

Uznesenie č. 8.2 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2018. 

 

 

 

9. Majetkové prevody, nájmy 

 

9.1 Starosta obce predložil poslancom žiadosť manželov Pápayových, bytom ul. Lúčky 

o zámenu pozemkov. Uviedol, že obec sa danou žiadosťou zaoberá dlhšie. Dal sa vypracovať 

geometrický plán, aby bolo zrejmé, cez ktoré pozemky je vybudovaná cesta na ul. Lúčky. 

Cesta je vybudovaná z časti na pozemkoch súkromných vlastníkov, z časti na pozemkoch 

pozemkového fondu a z časti na pozemkoch Biskupského úradu. Nie je možné situáciu 

vlastníckych vzťahov riešiť komplexne, preto predkladáme zastupiteľstvu žiadosť 

Pápayových, ktorí potrebujú vyriešiť svoje majetkové vzťahy. Žiadateľom bolo navrhnuté, 

aby sa vzájomne odpredali pozemky za 1,- €. Žiadosťou sa zaoberala komisia územného 

plánovania a odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi – predsedovi komisie. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- komisia doporučuje odpredaj pozemkov. 

 

Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave. 

 

Starosta obec dal hlasovať o predloženej žiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja pozemkov pre žiadateľov manželov Pápayových. 

 

Uznesenie č. 9.1 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
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schvaľuje bez pripomienok budúci zámer odpredaja pozemku pre  

žiadateľov Moniku Pápayovú s manželom Alexandrom Pápayom, bytom Lúčky 1377/19, 

951 31  Močenok, konkrétne parcelu č. 434/9 o výmere 117 m
2
, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, k. ú. Močenok,  

ktorá je vo vlastníctve Obce Močenok. Pričom žiadatelia odpredajú Obci Močenok časť 

z parcely č. 432, druh pozemku: záhrady, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 6405,  

k. ú. Močenok, na ktorej sa nachádza miestna komunikácia. 

Cena: 1,- €
 

 

 

 

9.2 Starosta obce predložil poslancom žiadosť o odpredaj pozemku pre žiadateľov Emila 

Packu s manželkou, ktorým bol na predchádzajúcom zastupiteľstve vydaný predbežný súhlas. 

Žiadatelia predložili geometrický plán v zmysle ktorého žiadajú o odpredaj pozemku, 

novovytvorenej parcely č. 1749/107 o výmere 34 m
2
. 

Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie pre územné 

plánovanie a investičnú výstavbu. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, že v novej žiadosti okrem iného žiadajú o vybudovanie oplotenia 

o šírke 0,20 m, ktoré by zasahovalo do obecného chodníka. Žiadatelia dostali podmienku,  

že musí byť dodržaná dostatočná šírka chodníka. S touto časťou komisia nesúhlasí. 

Komisia navrhuje schváliť odpredaj pozemku v zmysle vydaného predbežného súhlasu. 

 

Ing. Kollárova sa v rámci rozpravy zaujímala, či oplotenie o šírke 0,20 m by príliš zasahovalo 

do chodníka na čo jej poslanec Ing. Ernest Vereš odpovedal, že chodník sa v určitej časti 

zužuje a tam by to bol problém. 

 

Ing. Stanislav Šimko navrhol, aby sa prijalo ďalšie uznesenie v zmysle novej žiadosti,  

ktorú žiadatelia predložili na obecný úrad dňa 10.10.2017 s čím poslanci súhlasili. Uznesenie 

bude mať číslo 9.4 – VI./OZ/2017. 

 

Starosta obce dal hlasovať o uznesení č. 9.2 – VI./OZ/2017. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili odpredaj pozemku pre žiadateľov Emila Packa s manželkou Martou. 

 

Uznesenie č. 9.2 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne: 

• novovytvorená parcela č. 1749/107 vo výmere 34 m
2
,  reg. „C“ – KN, druh 

pozemku: zastavaná plocha, ktorá sa odčlenila Geometrickým plánom č. 055/2017, 
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úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 18. 08. 2017, 

pod číslom 363/2017 z parcely č. 1749, reg. „E-KN“, vedená na LV č.4274 

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 si žiadatelia plánujú oplotiť  

a zabrániť tak poškodzovaniu fasády ich rodinného domu. 

Kupujúci: Emil Packa a manželka Marta, rod. Meszárošová, bytom ul. Sv. Gorazda 

685/241, 951 31  Močenok 

Cena: 6,65 €/m
2 

 

 

 

9.3 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Mgr. Anny Leššovej a manžela, ktorým bol  

na III. zasadnutí obecného zastupiteľstva schválený budúci zámer odpredaja pozemku. 

Žiadatelia splnili podmienky a predložili geometrický plán. Starosta obce informoval 

poslancov, že pred V. zasadnutím obecného zastupiteľstva bolo na obecný úrad doručené 

upozornenie od pána Vincenta Lenčéša, bytom ul. Školská, že spomínaný pozemok - parcelu 

č. 587/9 vlastní jeho rodina. Keďže pán Lenčéš nepredložil list vlastníctva, obec ho požiadala, 

aby sa obrátil na Kataster nehnuteľností, ktorý mal posúdiť vlastnícky vzťah k danému 

pozemku. Kataster listovou formou informoval pána Lenčéša, že neexistuje listinný dôkaz,  

že pozemok je v jeho vlastníctve. Z tohto hľadiska je vlastníkom pozemku Obec Močenok. 

Starosta obce odovzdal slovo žiadateľke Mgr. Anne Leššovej a po nej pánovi Vincentovi 

Lenčéšovi. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženej žiadosti. 

 

Mgr. Anna Leššová ml. uviedla, že na pozemku, ktorý žiada odkúpiť od obci je niekoľko 

rokov postavená dielňa jej otca a pozemok pán Lenčéš nevyužíva a nevlastní. Pozemky medzi 

rodinami sú ohradené plotom a hranice pozemkov sa nemenia. Pán Lenčéš si v roku 1996 

vysporiadal svoje pozemky a o spomínaný pozemok v tom čase záujem nemal.  

 

Pán Vincent Lenčéš informoval poslancov ako jeho rodina nadobudla spomínaný pozemok 

a že im v roku 1948 vyvlastnili rodinné pozemky. Keď susedia začali využívať pozemok -

parcelu č. 587/9, tak v rámci susedských vzťahov nechcel zasahovať. 

 

Starosta obce požiadal obe strany, aby sa pokúsili dohodnúť o čo nemali záujem. 

 

Starosta obce v čase 20:18 hod vyhlásil krátku prestávku a po prestávke sa vrátili k rokovaniu 

o bode č. 9.3. 

 

Starosta obce sa opýtal poslancov, či majú pozmeňovacie návrhy k uzneseniu. 

 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemku pre žiadateľov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Zdržali sa: 3 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

 

Poslanci neschválili odpredaj pozemku pre žiadateľku Mgr. Annu Leššovú s manželom. 

 

Uznesenie č. 9.3 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne: 

• LV 4274 - parcela č. 587/9 o výmere 67 m
2
, reg. „C-KN“, druh pozemku: 

zastavané plochy, ktorá sa odčlenila Geometrickým plánom č. 37/2017, úradne 

overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 18. 07. 2017 pod číslom 

298/2017 z parcely č. 1747/1, 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 rodina žiadateľov užíva 

niekoľko rokov a bezprostredne susedí s ich nehnuteľnosťou.  

 

Kupujúci: Mgr. Anna Leššová s manželom Pavlom Šuvadom, bytom Slnečná 1940/14, 

927 05  Šaľa 

Cena: 6,65 €/m
2
 

 

 

9.4 Starosta obce sa vrátil k žiadosti manželov Packových, bytom ul. Sv. Gorazda, 951 31  

Močenok, ktorú žiadatelia podali na obecný úrad dňa 10.10.2017.  

 

Starosta obce dal hlasovať o žiadosti v zmysle návrhu Ing. Stanislava Šimka, aby bolo prijaté 

samostatné uznesenie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Proti: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 
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Poslanci nesúhlasili s odpredajom pozemku v zmysle  žiadosti manželov Packových zo dňa 

10.10.2017. 

 

Uznesenie č. 9.4 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

nesúhlasí 

s odpredajom pozemku – časť z parcely č. 1749 vedená na LV č. 4274 a stavbou 

oplotenia o šírke 0,20 m a dĺžke 17,84 m v zmysle žiadosti, ktorá bola doručená  

na Obecný úrad Močenok dňa 10.10.2017. 

Žiadatelia: Emil Packa a manželka Marta, bytom Sv. Gorazda 685/241,  

951 31  Močenok. 

 

 

 

10. 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. 

Predsedovia komisií nemali záujem doplniť zápisnice svojich komisií. 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie predložené správy jednotlivých komisií. 

 

Uznesenie č. 10 – VI./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, 

• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

• Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok, 

• Komisia pre školstvo, mládež a šport, 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 

 

 

11. Rôzne 

 

11.1 Starosta obce odovzdal slovo poslankyni Mgr. Benkovej, aby predložila návrh komisie 

pre školstvo, mládež a šport na udelenie obecného prospechového štipendia za školský rok 
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2016/2017. Mgr. Andrea Benková skonštatovala, že prišlo 7 žiadostí, ktoré spĺňali VZN. 

Najlepšie výsledky dosiahol Patrik Lenčéš a Miroslava Sýkorová.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanci nemali záujem v rozprave vystúpiť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 

Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

Poslanci odporúčajú udelenie Obecného prospechového štipendia pre Patrika Lenčéša 

a Miroslavu Sýkorovú. 

 

Uznesenie č. 11.1 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

odporúča 

Na návrh Komisie pre školstvo, mládež a šport udelenie Obecného prospechového 

štipendia za školský rok 2016/2017 

pre 

1. Patrika Lenčéša, bytom ul. Párovce 1872, 951 31  Močenok 

a 

2. Miroslavu Sýkorovú, bytom ul. Úzka 1011/41, 951 31  Močenok. 

 

 

 

11.2 Starosta obce predložil poslancom návrh uznesenia na schválenie vystavenia 

blankozmenky, ktorú žiada vystaviť Ministerstvo životného prostredia SR na realizáciu 

projektu „Technologické vybavenie zberného dvora v obci Močenok“ vo výške 187 973,46 €. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Ing. Marek Mesároš sa pýtal, čo by sa muselo stať, aby mohlo Ministerstvo ŽPSR 

blankozmenku použiť.  

Starosta obce informoval poslancov, že verejné obstarávanie je ukončené a bolo v poriadku. 

Zo strany ministerstva pôjde o kontrolu, či všetko vybavenie k technologickému vybaveniu 

bude v súlade s projektom. Blankozmenka sa vystaví na obdobie 5 rokov. 

 

Poslanci nemali záujem pokračovať v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš 
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Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili vystavenie blankozmenky. 

 

Uznesenie č. 11.2 – VI./OZ/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-

SC111-2016-10/63 zo dňa 16.01.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom  

13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“,  

Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve  

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej 

pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej 

blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo 

životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej 

len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 

28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra 

životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt  

s názvom: Technologické vybavenie zberného dvora v obci Močenok, kód projektu 

ITMS2014+: 310011B462. 

 

b) odporúča 

starostovi podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke  a vlastnú 

blankozmenku na zabezpečenie  prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi 

podľa Zmluvy  poskytnutí NFP. 

 

 

 

12. Diskusia 

 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

 

Ing. Veronika Kollárová poďakovala za poriadok na cintorínoch počas sviatku Všetkých 

svätých a pripomenula problém s križovatkou na ul. Sv. Gorazda a Mlynská, ktorá je kvôli 

parkovaniu áut neprehľadná. 

 

Starosta obce uviedol, že parkovanie v tejto oblasti je problémové a keď sa tam dá zákaz 

parkovania, budú autá stáť na ceste. 

 

Ing. Marek Mesároš poďakoval za novú cestu na ul. Chalupy v mene občanov na ul. Chalupy 

a Rokošovej. Zaujímal sa o problém s múrom na tržnici. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že zrútenú časť oplotenia môže obec opraviť pomocou 

šalovacích tvárnic na čo obec dostala súhlas z Pamiatkového úradu. Druhá časť múru je tiež 

v zlom technickom stave, ale obec nie je jeho vlastníkom a starosta obce nevidí dôvod, aby ho 

obec mala opravovať. Vlastníkom je Biskupský úrad, s ktorým prebehlo rokovanie. Zostáva 

dokončiť múr, spraviť dlažbu. Prístrešky sú už zhotovené. 
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Mgr. Peter Sýkora informoval poslancov a občanov, že práce na ceste v ul. Chalupy  

sa predĺžili kvôli pokazenému zariadeniu. Zároveň poďakoval rodičom mladých futbalistov, 

ktorí pomáhali pri sústredí futbalistov z Vracova u nás v Močenku. 

 

Ing. Stanislav Šimko upozornil na jamu pri parkovisku na Hornom cintoríne,  na čo ho 

starosta obce ubezpečil, že o danom probléme vie a zamestnanci hospodárskeho dvora 

parkovisko opravia, keď sa zlepší počasie.  

 

V diskusii poslanci nemali záujem pokračovať. 

 

 

 

 

 

Záver 

 

V závere starosta obce poďakoval poslancom za konštruktívny prístup a účasť  

na VI. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2017 pozval poslancov na Vianočné 

trhy a vianočné akadémie škôl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                                                                    starosta obce 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková 

Močenok, 29. 11. 2017 

 

 

Overovatelia:   Ľuboslav Hipp   ................................................. 

 

 

   Ľuboš Blažo    ................................................. 


