Zápisnica
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 30.09.2015

K bodu 1
Starosta obce zahájil rokovanie obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopne, sú prítomní 8 poslanci obecného zastupiteľstva: Jozef Benčík, Mgr.
Andrea Benková, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing,
Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš. Ďalej privítal hlavného kontrolóra Ing. Ladislava
Fúsku, prednostu úradu Ing. Jána Valeka.
Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Jozef Šuvada – predseda,
Ing. Stanislav Šimko a Jozef Benčík – členovia. Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. Za
overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Andreu Benkovú a Ľuboslava Hippa. Za návrh hlasovali 8
poslanci. Za zapisovateľa určil starosta obce Ing. Jána Valeka. Prišli poslanci Ing. Veronika
Kollárová a Ing. Marek Mesároš.
Uznesenie č. 1. – VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: predseda : Ing. Jozef Šuvada
členovia : Ing. Stanislav Šimko, Jozef Benčík
za overovateľov zápisnice : Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp
b/ určuje
za zapisovateľa : Ing. Ján Valek
K bodu 2
Starosta obce predložil návrh programu s nasledovnými zmenami – vypustiť bod 10.1.- nebol
dodaný originál GP a doplniť body 12.6. – Žiadosť Š. Špiková – predaj pozemku, 12.7. –
manželia Lenčéšoví – Žiadosť zriadenie vecného bremena. Poslanec Vereš – stiahnuť
z rokovania bod 10.4. – nebol prerokovaný na komisii. Poslanec Šimko – bod 8.2. predložiť za
bodom 5.3. programu. Prišiel poslanec Juraj Lenický.
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Interpelácie poslancov
5. Školstvo
5.1.

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ Močenok - E

5.2.

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZUŠ Močenok - E

5.3.

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ Močenok - E

6. Materiály predložené na schválenie
VZN č. 9/2015 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Močenok– schválenie -E
6.2.
Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja na roky 2015 – 2020 -schválenie E
7. Materiály predložené na pripomienkovanie
6.1.

Návrh VZN č. ...../2015 o verejných kultúrnych podujatiach - E
Návrh VZN č. ...../2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Močenok - E
7.3.
Návrh VZN č. ..../2015 organizačný a prevádzkový poriadok FŠ Močenok -E
7.4.
Návrh VZN č. ..../2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady - E
8. Ekonomika a majetok
7.1.
7.2.

8.1.
Inventarizácia majetku 2015
8.2.
Vyhodnotenie verejnej súťaže - kaderníctvo
9. Hlavný kontrolór
Správa z následnej finančnej kontroly zameranej na realizáciu vybavenosti 12 b.j.
na ulici Andreja Hlinku
9.2.
Správa z kontroly zverejňovania zmlúv a faktúr v roku 2015
10. Majetkové prevody, nájmy
9.1.

10.1.
Schválenie odpredaja pozemku JUDr. Róbert Hipp
10.2.
Žiadosť o predbežný súhlas s odkúpením pozemku Š. Kollár
10.3.
Žiadosť o predbežný súhlas s odkúpením nehnuteľnosti Š. Kollár
10.4.
Žiadosť o predbežný súhlas s odkúpením pozemku P. Koska
10.5.
Žiadosť o predbežný súhlas s odkúpením časti parcely Ing. M. Kútny
10.6.
Žiadosť o predbežný súhlas s odkúpením časti pozemku P. Závodný
10.7.
Žiadosť o predbežný súhlas s odkúpením pozemkov Š.Kováč
10.8.
Žiadosť o odpredaj pozemku P. Bučkuliak – stanovisko Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva
11. Zápisnice z komisií
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
12. Rôzne

Komisia financovania, správy majetku, podnikateľskej činnosti
Komisia pre územné plánovanie, investičnú činnosť
Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy
Komisia pre sociálne veci, bytové otázky
Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

12.1.
Výber varianty umiestnenia trhoviska, ďalší postup
12.2.
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na obedy Monika, o. z. Močenok
12.3.
Návrh zmluvy medzi PZO a Obcou Močenok o prenájme 1100L nádob na
odpad.
12.4.
Výsledok výberového konania na obsadenie miesta riaditeľ DD Močenok.
12.5.
Slovanet – žiadosť na vybudovanie trasy optického kábla.
13. Diskusia
Záver
Návrh schválili poslanci jednohlasne. Starosta obce konštatoval, že rokovanie bude postupovať
podľa schváleného programu.
Uznesenie č. 2. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje predložený program rokovania so zmenami : presunúť bod 8.2. Vyhodnotenie
verejnej súťaže – kaderníctvo za bod 5.3., vypustiť bod 10.1. Schválenie odpredaja
pozemku JUDr. Róbert Hipp, 10.4. Žiadosť o predbežný súhlas s odkúpením pozemku P.
Koska, pridať bod 12.6. Žiadosť o odpredaj pozemku Štefánia Špiková a bod 12.7.
Žiadosť o zriadenie vecného bremena manželia Lenčéšoví.
K bodu 3
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý informoval o plnení uznesení.
Ing. Ladislav Fúska – Uznesenie 5.4.-V/OZ/2015 – nové návrhy, ktoré prezentovala na
predošlom zasadaní zástupkyňa Adventus, n. o., neboli predložené, neposunuli sme sa.
Poslanec Lenický – obec nevyzvala na rokovanie, dnes sme doručili žiadosť s 3 termínmi na
rokovanie. Starosta obce – mal byť predložený návrh, potom sme mohli o ňom rokovať, návrh
nebol, o čom by sme hovorili. Poslanec Lenický – na jedinom osobnom stretnutí bola dohoda ,
treba riešiť podmienky, zmenu užívania stavby. Starosta obce – nemyslím si, že by bola pravda
čo odznelo, my chránime majetok obce, zrušiť dodatok č.2, zástupca Adventus povedal, že
dodá návrh, rozišli sme sa s prísľubom. Poslanec Lenický – zrušenie dodatku bolo v návrhu
novej zmluvy, osobné rokovanie by bolo namieste. Starosta obce – kde je uvedené, že sa 2. ruší,
nám zmluva neprekáža, problém je 2., bolo deklarované, že Adventus príde s návrhom na
zrušenie dodatku 2. a potom môžeme rokovať, návrh však do dnes neprišiel. Zástupca starostu –
ťažko sa rieši problém, raz príde z Adventusu jeden, potom druhý zástupca, treba starú zmluvu
zrušiť a urobiť novú. Poslanec Šuvada – už sme tomu venovali dosť času, mal som dobrý dojem
z vyjadrenia zástupkyne Adventusu, ale prešiel mesiac a nikam sme nepostúpili, odporúčam
novú zmluvu a starú zrušiť. My nepotrebujeme riešiť podmienky, Adventus potrebuje pre svoju
činnosť. Hlavný kontrolór – môže byť nová zmluva, ale do 30 dní by mohli byť zaplatené staré
dlhy. Poslanec Hipp – každý čaká na druhého chybný krok, treba stanoviť podmienky. Starosta
obce – z Vašej strany príde návrh na zrušenie dodatku č.2, súhlasím s názorom, že vy
potrebujete riešiť problém, nájomná zmluva má problematické časti. Poslanec Lenický – n. o.
neporušuje zákony, ak áno treba povedať aký, dal som návrh na termíny stretnutia, aby sme
riešili problémy. Odišiel poslanec Blažo. Zástupca starostu – sťahujem návrh, budeme rokovať
a na budúcom zastupiteľstve bude nová zmluva.
Uznesenie č. 3. – VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.08.2015.
K bodu 4
Starosta obce vyzval poslancov na interpelácie. Poslanec Mesároš – ako sa rieši zberný dvor.
Starosta obce – po ukončení jesenných prác bude zriadené nové zberné miesto zeleného odpadu
v intraviláne cca 200m od strediska č.2. Na ulici Úzkej bude zber ostatných komodít odpadu.
Poslanec Šuvada – 2 kontajnery na cintoríne sú málo, odpad je pri nich. Starosta obce – tento
týždeň sme ešte neriešili vývoz, oslovíme PZO, pripravujeme cintoríny tak, aby do sviatku
zosnulých bolo všetko ok, posilníme odvoz, budem na tom trvať. Pripravujeme pripomienky
k harmonogramu vývozu odpadu na rok 2016. Poslanec Šuvada – ozvučenie na cintorínoch
nefunguje v poriadku. Starosta obce – na hornom cintoríne bol vykradnutý dom smútku,
pracujeme v náhradnom režime, podľa možností chceme riešiť v roku 2016 ozvučenie.
Poslanec Vereš – na Švábskej ulici na jar padali stromy, komisia odporučila výrub. Starosta
obce – ponúkli sme kmene rezbárom, aby si ich zobrali. Teraz budeme rokovať o výrube aspoň
najpálčivejších miest. Poslankyňa Benková – v parku je dutý a práchnivý strom, komisia by
mala posúdiť, deti sa pohybujú v parku. Starosta obce – budeme riešiť ako celok, treba
povolenia na výrub. poslankyňa Benková – na skrinke Kabel tv chýbajú dlhší čas dvierkakrižovatka Borzagoš a Hájska. Konateľ KTV – preveríme stav. Poslanec Lenický – pre rok
2016 spracovať plán zasadnutí OcZ pre info poslancov a občanov. Starosta obce – zasadnutia sú

spravidla každý druhý mesiac, teraz je výnimka. Materiály, ktoré prídu do 5 dňa v druhom
mesiaci idú na zastupiteľstvo po prerokovaní v komisii a obecnej rade, ktorá sa koná týždeň
pred zasadaním zastupiteľstva.
K bodu 5
5.1. Starosta obce uviedol bod prerokovania správ o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ, MŠ a ZUŠ. Poslanci dostali materiál elektronicky vzhľadom na jeho
rozsiahlosť. Ospravedlnila za riaditeľka ZŠ z dôvodu choroby. Mgr. Soňa Hippová, riaditeľka
MŠ – v krátkosti prezentovala svoju správu o činnosti a aktivitách detí, personálne obsadenie,
plán na aktuálny školský rok a potrebu rekonštrukcie sociálnych zariadení a rozvodov elektriny.
Zástupca starostu – chcem poďakovať za robotu pracovníkom i všetkým ostatným okolo MŠ.
Starosta obce – projekt rekonštrukcie MŠD je priorita, z vlastných prostriedkov to nevieme
zvládnuť, Budeme aktívny po vyhlásení výzvy. Kontajnerový systém u nás nie je vhodný.
Chcem poďakovať všetkým za prácu. Mgr. Tomáš Obola, riaditeľ ZUŠ – informoval o činnosti,
personálnom obsadení a materiálno-technických problémoch. Rodičia si mýlia ZUŠ s krúžkami,
keď žiak nepríde nič sa nedeje si myslia, pritom ide o pravidelnosť. Starosta obce – úbytok
počas roka je cca 15 %, teraz je k 15.9. o 30 % menej žiakov, bude menej zdrojov. Riaditeľ
ZUŠ – úväzkovo sme naplnený, viac žiakov potrebuje viac učiteľov. Starosta obce – ďakujem
za prácu riaditeľovi, učiteľom aj žiakom za vystúpenia.
Uznesenie č.5.1. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ
Močenok za rok 2014/2015
Uznesenie č.5.2. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti
MŠ Močenok za rok 2014/2015
Uznesenie č.5.3. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti
ZUŠ Močenok za rok 2014/2015
K bodu 8.2
Starosta obce – vyhlásili sme verejnú súťaž na predaj objektu kaderníctva, dostali sme 3
ponuky, všetci účastníci splnili podmienky. Prosím skontrolujte neporušenosť obálok.
Poslankyne Benková a Kollárová – obálky sú neporušené. Starosta obce postupne otvoril
obálky s nasledovným výsledkom:
1. ponuka – BERA, s.r.o., Andreja Hlinku, Močenok – cena 15150 eur.
2. ponuka – Katarína Dobrovodská, Nitrianska, Močenok – cena 10350 eur
3. ponuka – Ladisav Jánošík, Čsl.armády, Selice 10010 eur.
Odišiel poslanec Lenický a poslanec Benčík. Všetci prítomní poslanci hlasovali za návrh.
Uznesenie č. 8.2. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schvaľuje predaj nehnuteľností – stavba s. č. 574 evidovaná na LV. č.2425,
parc. č. 592/3, pozemok vedený na LV č. 2425 parc. č. 592/3 o výmere 35 m2 pre víťaza
verejnej súťaže BERA, s.r.o. Andreja Hlinku 483/9 951 31 Močenok za cenu 15 150,00
eur.

K bodu 6
6.1. Starosta obce komentoval predloženie návrhu VZN č.9 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi. Treba návrh prijať pretože mal byť prijatý už od 1.7.2014. Od 1.1.2016 bude platiť
nový zákon, PZO prisľúbilo riešiť aktualizáciu pre všetky obce, ktoré sú zapojené do združenia.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za návrh.
Uznesenie č. 6.1.- VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje VZN č. 9/2015 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Močenok
6.2. Starosta obce predložil návrh na schválenie nového PHSR pre roky 2015-20120, ktoré
kopíruje projektové obdobie eurodotácií. Pri projektoch je potrebné dokladať i aktuálny PHSR
obce. Všetci prítomní poslanci hlasovali za návrh.
Uznesenie č. 6.2. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Močenok na roky 2015-2020
K bodu 7
Starosta obce postupne predložil 4 návrhy VZN na pripomienkovanie s termínom predloženia
pripomienok 5.11.2015.
Uznesenie č. 7.1. -VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie návrh VZN o verejných kultúrnych podujatiach na území obce
Močenok a termín predloženia pripomienok 5.11.2015
Uznesenie č. 7.2. -VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Močenok a termín
predloženia pripomienok 5.11.2015
Uznesenie č. 7.3. -VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie návrh VZN organizačný a prevádzkový poriadok futbalového štadióna v
Močenku a termín predloženia pripomienok 5.11.2015
Uznesenie č. 7.4. -VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a termín predloženia pripomienok 5.11.2015
K bodu 8
8.1. Starosta obce predložil návrh na zloženie komisií, ktoré vykonajú inventarizáciu majetku
obce k 31.12.2015
Uznesenie č. 8.1. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry
majetku Obce Močenok tak, ako bol predložený starostom obce
K bodu 9
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, aby predložil správy o kontrolnej
činnosti.
9.1. Hlavný kontrolór – predložená je správa aj s prílohami. Kontrola konštatuje to, čo sa
vykonalo, či to bolo v súlade s právnymi predpismi, vychádza z dokladov. V prípade kontroly
zameranej na realizáciu vybavenosti 12 b.j. na ulici A. Hlinku možno konštatovať, že pri
verejnom obstarávaní nebol súlad so zákonom, verejné obstarávanie nebolo realizované.
Navrhujem urobiť deliacu čiaru za tým, čo bolo tí čo to zapríčinili tu nie sú. Nevidím dôvod
postihovať výkonných pracovníkov. V tom sa zhodujem s p. starostom. V rozprave vystúpil
poslanec Šuvada – súhlasím s názorom hlavného kontrolóra a starostu. Starosta obce – treba
urobiť hrubú čiaru a v budúcnosti zabezpečím, aby so to neopakovalo. Faktúry boli uhradené,
kroky pred tým boli chybné. Poslanec Mesároš – hrubá čiara za všetkými prípadmi? Starosta
obce – iba voči zamestnancom v tomto prípade.
Uznesenie č. 9.1. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie správu z následnej finančnej kontroly zameranej na realizáciu
vybavenosti 12 b. j. na ulici Andreja Hlinku
Hlavný kontrolór – zmluvy a faktúry sú zverejňované tak, ako to má byť. Agenda je v poriadku.
Uznesenie č. 9.2. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie správu z kontroly zverejňovania zmlúv a faktúr v roku 2015
K bodu 10
10.2. Starosta obce – ide o žiadosť na kúpu pozemkov p. Kollára na Cintorínskej ulici a
schválenie predbežného zámeru obce predať pozemky. V druhom bode riešime dom. Poslanec
Mesároš – navrhujem predať teraz. Starosta obce – ide o nutnosť zverejnenia zámeru podľa
zákona na 15 dní. Poslanec Vereš – komisia neodporúča predať. Návrh poslanca Mesároša
schválili všetci prítomní poslanci.
Uznesenie č. 10.2. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti – pozemky vedené v k. ú. Močenok
KN-C na LV 931 parc. č. 6613/10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 a
parc. č. 6613/11 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2 pre Štefana Kollára
a manželku Vieru, bytom Cintorínska 961/14, Močenok.
10.3. Starosta obce – stavba ohrozuje zdravie a život. predaj má byť za ceny obvyklé resp za
cenu znaleckého posudku. Podľa stavu domu by náklady na ocenenie a súťaž prevyšovali výnos
z predaja, preto navrhujem, aby komisia stanovila cenu a dom by sme odpredali. Poslanec
Vereš – komisia stavebná odporúča odpredať, bude sa riešiť aj predaj pozemku pod domom.
Poslanec Šuvada – problémy so stavbou boli už za môjho starostovania, treba dať malú cenu,
bude platiť za odvoz odpadu.. Hlavný kontrolór – darovať obce nemôže. Starosta obce –
navrhujem cenu 1,- euro, stavbu treba odstrániť, obec tam nemá záujem investovať do opráv.
Poslanec Mesároš – treba zdokumentovať stav, že sa neoplatí investovať. Všetci prítomní
poslanci boli za návrh starostu.

Uznesenie č. 10.3. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje predaj nehnuteľnosti vedenej v k. ú. Močenok KN-C na LV 931 ako dom s. č.
717 na parc. č. 6613/13 pre Štefana Kollára a manželku Vieru, bytom Cintorínska 961/14,
Močenok za 1,00 euro.
10.5. Starosta obce – žiadosť Ing. Kútneho o predbežný súhlas s predajom. Poslanec Vereš –
komisia neodporúča predať. Všetci poslanci hlasovali za návrh komisie.
Uznesenie č. 10.5. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti - pozemok vedený v k. ú.
Močenok, ktorý leží pred parc. č. 185/1,185/7,185/3,189/4,189/3 pre Ing. Miloša Kútneho,
bytom ul. Sv. Cyrila a Metoda 1336/11, Močenok
10.6. Starosta obce – žiadosť P. Závodného o predbežný súhlas s predajom. Poslanec Vereš komisia neodporúča predať. Všetci poslanci hlasovali za návrh komisie.
Uznesenie č. 10.6. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti - pozemok vedený v k. ú.
Močenok, ležiaci pred parcelou č.128, časť parcely 140/7 pre Petra Závodného,
Budovateľská 128, Slovenská nová Ves
10.7. Starosta obce – žiadosť Š. Kováča o predbežný súhlas s predajom. Poslanec Vereš komisia odporúča predať za podmienky zriadenia vecného bremena. Starosta obce – boli za
mnou obyvatelia, majú problém prechodu k ich nehnuteľnosti, navrhujem nepredať pozemky.
Treba riešiť prístup do ich obydlí. Všetci poslanci hlasovali za návrh starostu.
Uznesenie č. 10.7. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľností - pozemky vedené v k. ú.
Močenok, parc. č. 1747/155 74 m2, parc. č. 1747/154 88 m2 a parc. č. 1747/153 3 m2. pre
Štefana Kováča, bytom Švábska 1447/13, Močenok
10.7. Starosta obce – dostali sme vyjadrenia z Úradu verejného zdravotníctva, kde odporúčajú
zachovať potrebné výmery pre prípadné rozšírenie MŠ. Poslanec Vereš – komisia neodporúča
predať. Poslanec Mesároš – rozloha je dostatočná ak predáme, netreba sa vyhovárať na iného.
Treba povedať, že máme investičné zámery. Poslankyňa Benková – prenájom – 2 roky bude
niekto chodiť v areáli MŠ, je to nevyhovujúce. Predaj neodporúčam. Starosta obce – stretol som
sa s obyvateľmi tejto slepej ulice, majú zamietavé stanovisko k sprejazdneniu v tejto chvíli.
Poslanec Vereš – osobne som hovoril s p. Bučkuliakom – prenájom mu nič nerieši. Za návrh
komisie hlasovali 7 poslanci, poslanec Mesároš bol proti.
Uznesenie č. 10.8. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľností - pozemok vedený v k. ú.
Močenok - areál MŠ Močenok pre Ing. Petra Bučkuliaka a Miroslavu Bučkuliakovú
K bodu 11
Starosta obce otvoril rozpravu k správam komisií. Zástupca starostu obce – riešili sme situáciu
v dychovke, kde končí kapelník p. Obola a v Cantike, kde končí vedúca súboru. Oba súbory

budú pokračovať v činnosti pod novým vedením. Prehodnotili sme niektoré poplatky, ktoré
navrhujem schváliť. Návrh uznesení schválili všetci poslanci.
Uznesenie č. 11.1. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie správy komisií pri obecnom zastupiteľstva tak, ako boli predložené
Uznesenie č. 11.2. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje na návrh zástupcu starostu obce poplatky nasledovne:
Poplatky za prenájom spoločenskej sály :
- veľké akcie – svadba, ples, disco:
domáci - 150€ + energie
cudzí - 200€ + energie
- malé akcie – rodinné posedenia do 5 hod.: domáci - 80€ + energie + každá začatá
hod. 10€
cudzí - 100€ + energie + každá začatá
hod. 10€
- prezentácie, prednášky, predaj. akcie – do 3 hod.: - 100€ + energie + každá začatá
hod. 20€
Poplatky za prenájom nebytových priestorov v kultúrnom stredisku:
predaj tovaru nepovoliť
prezentačné akcie - 25€ za hodinu
Poplatky za prenájom priestorov v kultúrnom dome - kino - 100€/3 hod. + energie
+ každá začatá hod. 20€
Poplatky za prenájom športovej haly:
domáci 7€ za hodinu
cudzí
25€ za hodinu
K bodu 12
12.1. Starosta obce predložil návrh na riešenie výstavby trhoviska s tým, že odporúča
alternatívu č.1. Poslanec Vereš – komisia podporuje návrh starostu. Poslanci schválili návrh
jednohlasne.
Uznesenie č. 12.1. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje variantu č. 1 ako podklad k ďalšiemu riešeniu postupu výstavby trhoviska
12.2. Starosta obce otvoril rozpravu k žiadosti Monika, n. o. o príspevok na stravu pre
dôchodcov v ich zariadení. Rokovala aj obecná rada, ale odporučila príspevok na činnosť,
pretože na stravu obce dôchodcom neprispieva, iba im ju rozváža. Poslanec Šuvada – sociálna
komisia odporúča príspevok vo výške 0,90 eura na osobu a deň. Poslanci schválili návrh
starostu jednohlasne.
Uznesenie č. 12.2. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje príspevok na činnosť Monika o. z. Družstevná 1518, Močenok vo výške 288.00
eur.
12.3. Starosta obce predložil návrh zmluvy s PZO Výčapy –Opatovce na prenájom 1100 l
kontajnerov pre bytové domy. Poslanci schválili návrh jednohlasne.
Uznesenie č. 12.3. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje návrh zmluvy medzi Ponitrianskym združením pre separovaný odpad VýčapyOpatovce a Obcou Močenok o prenájme 1100 l kontajnerov
12.4. Starosta obce informoval o výberovom konaní na funkciu riaditeľa domova dôchodcov
Močenok. Poslanec Šuvada ako predseda výberovej komisie predložil správu o výsledku
výberového konania.
Uznesenie č. 12.4. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie informáciu starostu obce o vymenovaní Mgr. Jany Tomasovszkej do
funkcie riaditeľky Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok od 15.10.2015
na základe výsledku výberového konania
12.5. Starosta obce predložil žiadosť Slovanet, a.s. na vybudovanie novej trasy optického kábla.
Stanovisko obecnej rady je negatívne, k spôsobu realizácie spôsobom vedenia vzduchom
poslanec Šimko – ako by to bolo zrealizované, čiastočne po stĺpoch, čiastočne v zemi,
navrhujem nedať súhlas. Poslanci návrh schválili jednohlasne.
Uznesenie č. 12.5. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje vydanie súhlasu na vybudovanie novej trasy optického kábla podľa žiadosti
Slovanet, a.s. Bratislava
12.6. Starosta obce predložil žiadosť p. Špikovej na odkúpenie pozemku. Poslanec Vereš –
komisia stavebná neodporúča predaj, je to v zákrute, nech si ohradí svoj pozemok.
Uznesenie č. 12.6. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľností podľa žiadosti p. Štefánie
Špikovej.
12.7. Starosta obce predložil žiadosť manželov Lenčéšových o zriadenie vecného bremena –
právo prechodu. Po súhlase dajú vypracovať GP a potom sa následne dorieši komplexne celá
problematika s pozemkami – viď rokovanie na predchádzajúcich zastupiteľstvách. poslanci
schválili návrh jednohlasne.
Uznesenie č. 12.7. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje zriadenie vecného bremena – práva prechodu peši a osobným motorovým
vozidlom na pozemkoch vo vlastníctve Obce Močenok vedených v k. ú. Močenok parc. č.
745/10 a parc. č. 745/3 podľa žiadosti Mareka Lenčéša a manželky Lýdie, bytom Športová
1801, Močenok.
K bodu 13
Starosta obce otvoril diskusiu. Poslanec Šuvada – sociálna komisia prerokovala žiadosti
o pridelenie bytov. Z rokovania vzišiel návrh : 1-izbový byt prideliť p. Milanovi Stojkovi a 2izbový byt prideliť p. Bohušovi Sabovi. poslanci schválili návrh jednohlasne.
Uznesenie č. 13. - VI./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje na návrh Komisie pre sociálne veci, bytové otázky poradovník pre pridelenie
bytov nasledovne:

1 - izbový - Milan Stojka, Sv. Gorazda 586, Močenok
2 - izbový - Bohuš Sabo, Rokošová I. č.231, Močenok.
Starosta obce pozval poslancov, občanov a zástupcov združení na stretnutie dňa 10.10. 2015 do
obradnej miestnosti obecného úradu, kde sa bude prerokovávať stratégia OZ VITIS. Ďalej
informoval_
- 28.10.sa bude na 200. výročie narodenia Ľ. Štúra konať v ZŽ odhalenie pamätnej tabule
- na likvidáciu čiernych skládok sme dostali 90559 eur, naša spoluúčasť je najmenej 5% t.t.
4776,27 eura.
-bol som na výjazdovom zasadnutí vláda SR v Nitre, dostali sme 25000 eur na vybudovanie
miesta prvého kontaktu – do cca januára 2016 urobíme novú podateľňu.
Poslanec Vereš – Čingov – suchý kanál je v poriadku, problém je rúra pod cestou, ktorá je
nepriechodná, treba zvážiť jej prečistenie. na ulici M. R. Štefánika je zúžená cesta, detské
ihrisko, riešiť prípadné ohradenie ihriska – bezpečnosť detí.
Záver
Starosta obce - ďakujem za konštruktívny prístup k rokovaniu a teším sa na stretnutie na
ďalšom zastupiteľstve.

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

Zapísal :Ing. Ján Valek
Močenok, 30.09.2015
Overovatelia : Mgr. Andrea Benková .................................................
Ľuboslav Hipp
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