Zápisnica
zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 25.11.2015

K bodu 1
Starosta obce zahájil rokovanie obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné, ospravedlnil sa Ing. Ernest Vereš a sú prítomní 8 poslanci obecného
zastupiteľstva: Mgr. Andrea Benková, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp, Ing. Veronika Kollárová,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing, Jozef Šuvada. Ďalej privítal
Ing. Mikuláša- Slovanet, a.s., hlavného kontrolóra Ing. Ladislava Fúsku a prednostu úradu Ing.
Jána Valeka.
Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ľuboš Blažo – predseda, Ing.
Stanislav Šimko a Ing. Jozef Šuvada – členovia. Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. Za
overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Andreu Benkovú a Ing. Veroniku Kollárovú. Za návrh
hlasovali 8 poslanci. Za zapisovateľa určil starosta obce Ing. Jána Valeka.
Uznesenie č. 1. – VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: predseda : Ľuboš Blažo
členovia : Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
za overovateľov zápisnice : Mgr. Andrea Benková, Ing. Veronika Kollárová
b/ určuje
za zapisovateľa : Ing. Ján Valek
K bodu 2
Starosta obce predložil návrh programu so zmenou – bod 5.5 – Návrh zmluvy medzi Kabel TV
Močenok s.r.o. a Slovanet, a.s. preložiť za bod 2. Schválenie programu.
Návrh schválili poslanci jednohlasne. Starosta obce konštatoval, že rokovanie bude postupovať
podľa schváleného programu.
Uznesenie č. 2. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje predložený program rokovania so zmenou : presunúť bod 5.5. Návrh zmluvy
medzi Kabel TV Močenok s.r.o. a Slovanet, a.s. preložiť za bod 2. Schválenie programu.
K bodu 5.5.
Starosta obce v krátkosti uviedol problematiku Kabel TV. Konateľ a zástupca starostu mali za
úlohu sledovať ekonomiku s.r.o. od 1.1.2015 a výsledok tejto úlohy je predloženie návrhu
zmluvy o postúpení práv a povinností a Dodatku č.1 k rámcovej zmluve. Ing. Stanislav Šimko –
konateľ – analýzou sme zistili, že KTV vytvára stratu, až 28 % nákladov musí vykrývať obec,
stále viac stúpa nákladovosť – na údržbu a opravy, zariadenie je zastaralé, problém je
s náhradnými dielmi. Prišiel poslanec Juraj Lenický. Ak sme chceli zachovať vysielanie začali
sme hľadať investora, oslovili sme viacerých prevádzkovateľov, výsledok je Slovanet a.s..
Dohodnuté je že, Slovanet :
- bude prevádzkovať vysielanie 12 rokov, za čo zaplatí 10 tis. eur po podpise zmluvy,
zrekonštruuje hlavné stanicu, bude zabezpečovať jej údržbu vrátane káblových rozvodov.
Majetok - Káblová televízia t.j. hlavná stanica a káblové rozvody zostávajú majetkom Obce
Močenok, štvrťročne Slovanet zaplatí 7 % z príjmov na účet obce, obecný úrad a obecné
inštitúcie budú mať internet zadarmo, kultúra si bude vytvárať vysielanie Močenskej televízie

vo vlastnej réžii a bude zaradené do programovej ponuky. Starosta obce – zmluva o prenájme
káblových rozvodov na internet platí ešte 5 rokov, nejde o predaj majetku. Ing. Mikuláš –
odkúpenie majetku sa nekoná, Kabel TV si chcela zachovať svoju identitu, preto bol zvolený
takýto spôsob realizácie spolupráce. Na 12 rokov je navrhnuté trvanie zmluvy z dôvodu
odpisovania vložených investícií, aby neboli problémy s finančným vyrovnaním pri spätnom
prevode po 12 rokoch, podobné doby majú naše zmluvy i v iných obciach a mestách. Základný
balík programov by mal byť v takej cene ako je teraz, bude možnosť prikúpiť si programy –
dáme na výber. Starosta obce – základný balík budú Močenská televízia, slovenské a české
programy za cenu ako je dnes, zvažujeme i sociálny balík na vybrané programy za nižšiu cenu.
Zástupca starostu – investor si musí chrániť svoje investície, nemôžeme mu diktovať
podmienky, naša televízia bude v základnom balíku. Poslanec Hipp – treba zadefinovať
základný balík, aby za 10 rokov nebol za 10 eur. Ing. Mikuláš – dnes nevieme garantovať
v zmluve ceny o 10 rokov, cenu tvorí trh, komu sa bude zdať cena vysoká, môže prejsť ku
konkurencii. Náš zámer je, aby ľudia ostali a neodišli ku konkurencii. Poslanec Juraj Lenický keď som bol konateľ, boli sme vždy v kladných číslach, čo sa udialo? Ing. Stanislav Šimko –
nehodnotím minulý stav, po analýze za rok 2015 vidíme, že ekonomika išla dole, hlavná stanica
je fyzicky a morálne opotrebovaná, máme to potvrdené aj odborníkmi, našim cieľom je
zastabilizovať a zlepšiť súčasný stav. Poslanec Lenický – zmluvu som nemohol posúdiť, teraz
som ju dostal na stôl, ale ak je to tak, treba niečo robiť. Zástupca starostu – príjem káblovky
bude i reklama na teletexte, výdaj káblovky je výdaj obce na mzdy, za rok 2015 urobíme
vyhodnotenie. Starosta obce – na účet KTV bolo prevedené 15.12 2014 15 tis. eur z účtu obce,
do údržby a opráv treba cca 15 tis. eur, investičný dlh je na úrovni niekoľko 10 tisíc eur, aby
bola na úrovni 21.storočia. Východisko je z tejto situácie – spôsob aký sme zvolili. Návrh
schválilo 8 poslancov, zdržal sa Juraj Lenický.
Uznesenie č. 5.5. – VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo návrh zmluvy o úprave práv a povinností medzi Kabel TV Močenok, s. r.
o. a Slovanet, a. s. Bratislava a Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa
24.4.2008 č. 35708261 a
b) schválilo uzatvorenie zmluvy a Dodatku č.1
K bodu 3
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý prezentoval kontrolu uznesení.
Uznesenie 8.2. predaj kaderníctva - bolo vybavené a uznesenie 13. pridelenie bytov bolo
vybavené. Poslanci schválili kontrolu uznesení tak, ako bola predložená.
Uznesenie č. 3. – VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2015.
K bodu 4
Starosta obce vyzval poslancov na interpelácie. Poslanec Blažo – ako je to s matričným úradom
a overovaním. Starosta obce – mali sme 2 zamestnankyne na overovanie, obe mali závažné
rodinné akcie, vzhľadom na vysoké zostatky dovoleniek som dal príkaz na ich čerpanie,
ospravedlňujem sa občanom za komplikácie s overovaním. pre rok 2016 chystáme zriadenie
nového klientskeho miesta, kde budú 2 vyškolené zamestnankyne. Ale podotýkam, že vždy sa
môžu vyskytnúť situácie, že sa nebude môcť poskytnúť služba – nemôžeme byť k dispozícii
365 dní v roku, vtedy treba využiť aj iné možnosti, aj keď je to pre občanov komplikovanejšie.
Poslanec Šuvada – aktivační pracovníci by mali riešiť opadané lístie. Starosta obce – máme
určitý počet zamestnancov, títo postupne prejdú aj na cintoríny. poslanec Blažo – na schôdzi
základnej organizácie sme sa dohodli, že podľa potreby budeme nápomocní obci.

K bodu 5
5.1. Starosta obce predložil na schválenie návrh VZN č. 10/2015 o verejných kultúrnych
podujatiach. Oboznámil poslancov s pripomienkami komisií, ktoré navrhuje zapracovať do
znenia VZN. Návrh bol schválený jednohlasne.
Uznesenie č.5.1. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje VZN č. 10 o verejných kultúrnych podujatiach na území obce Močenok so
zmenami tak ako ich predložil starosta obce.
5.2. Starosta obce predložil na schválenie návrh VZN č. 11/2015 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
obce Močenok. Pripomienky k návrhu VZN neboli predložené. Návrh bol schválený
jednohlasne.
Uznesenie č.5.2. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje VZN č. 11/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Močenok.
5.3. Starosta obce predložil na schválenie návrh VZN č. 12/2015 organizačný a prevádzkový
poriadok futbalového štadióna v Močenku. Oboznámil poslancov s pripomienkami komisií,
ktoré navrhuje zapracovať do znenia VZN. Ďalšie pripomienky predložili poslanec Šimko
a Lenický. Návrh bol schválený jednohlasne.
Uznesenie č.5.3. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje VZN č. 12/2015 organizačný a prevádzkový poriadok futbalového štadióna
v Močenku so zmenami tak, ako ich predložil starosta obce.
5.4. Starosta obce predložil na schválenie návrh VZN č. 13/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Uviedol podmienky,
ktoré boli zo zákona do návrhu VZN aplikované. V oblasti poplatkov za odpady prezentoval
výsledky za rok 2015, kde do 20.11.2015 bol príjem od občanov cca 28 tis. eur a výdavky za
vývoz a uloženie odpadov cca73 tis. eur. Ďalej uviedol, že k problematike poplatkov za odpady
je viacero názorov, je však nutné postupovať podľa zákona. Sú názory, že ľudia prestanú
separovať – ak sa tak stane, poplatok bude iba vyšší, pretože sa to prejaví na cene za vývoz
a uloženie odpadov. Poplatok je iba za komunálne odpady, pričom vývoz sa realizuje i za
ostatné druhy odpadov. postupné zvyšovanie ceny nerieši okamžitý problém – dotovanie
z iných zdrojov. Iba Močenok a Horná Kráľová majú nižší poplatok ako ostatní členovia
združenia, niektorí majú aj 20 eur už teraz. Poslanec Hipp – za 18 eur vyložím smetiak, myslím,
že sa nebude tak separovať ako doteraz. Starosta obce - ak sa nebude separovať tak, v roku
2017 môže byť náklad na občana a rok možno aj 22 eur. Cena sa bude určovať na valnej
hromade združenia podľa výsledkov a objemov separovaných odpadov. Zákon hovorí – to čo
dostaneme za odpady musíme i vydať. Doteraz dotujeme odpady z iných prostriedkov obce –
odpadové hospodárstvo musí byť vyrovnané. Poslanec Šimko – sme členmi združenia, musíme
vychádzať zo štatútu. Doteraz sme nezvyšovali, ale ekonomika rozhoduje. Starosta obce
oboznámil poslancov s pripomienkami komisií s tým, že sa vypúšťa celý § 26 o úľavách, aby
nebol ďalší výpadok cca 7500 eur – ak by bola úľava 50 % pre občanov nad 62 rokov a ktoré

navrhuje zapracovať do znenia VZN. Návrh bol schválený 8 poslancami, poslanec Juraj
Lenický sa zdržal.
Uznesenie č.5.4. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje VZN č. 13/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady so zmenami tak, ako ich predložil starosta obce.
5.6. Starosta obce uviedol návrh zmluvy, ktorý poslala n. o. Adventus, niekoľkokrát sa
situáciou zaoberalo zastupiteľstvo. odporučil dať zastupiteľstvu návrh zmluvy na vedomie,
s tým, že sa jej ešte budeme venovať. Z návrhu vyplýva, že po schválení sa situácia zmení, je
to však podmienené ďalšími krokmi zo strany Adventusu. Ak sa všetko zrealizuje, môže sa
zmluva schváliť ešte do konca roku 2015.
Uznesenie č. 5.6. – VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo návrh zmluvy medzi Obcou Močenok a Adventus n. o.
b) berie na vedomie informáciu o ďalšom postupe.

K bodu 6
6.1. Starosta obce predložil návrh rozpočtu na rok 2016 – 2018. Uviedol východiská pri jeho
tvorbe v oblasti príjmov a výdavkov. Hlavný kontrolór predložil svoje stanovisko – odporúča
návrh schváliť. Poslanec Šimko – ide o dobrý návrh, treba ale doplniť plán aktivít
v investíciách na roky 2017 – 2018, čo budeme robiť podľa vývoja financií – priority. Tento
plán prerokovať v roku 2016 v komisiách. Poslanec Mesároš – za finančnú komisiu môžem
povedať, že rozpočet je vyvážený z hľadiska možností. Navrhuje vrátiť sa k modelu
prideľovania dotácií podľa výšky 3 % z vlastných daňových príjmov. Ide o zvýšenie
prostriedkov cca o 3400 eur na dotácie. Starosta obce – súhlasím s návrhom, po I.Q
prehodnotíme situáciu v investíciách na rok 2016 vo vzťahu k ekonomike obce. Poslankyňa
Benková – MŠ a ZŠ majú požiadavky na rok 2015 zvýšenie príspevku obce. Starosta obce –
MŠ, ZŠ a ZUŠ dostali všetko podľa schválenej sumy. Dodatočné požiadavky treba dávať tak,
aby o nich bolo možné rozhodnúť do 31.8. bežného roka. Potom už nie je možné zvyšovať
výdavky rozpočtu. Všetci prítomní poslanci hlasovali za návrh. Starosta obce – na mzdách sme
usporili cca 26 tis. eur, v decembri plánujeme dať odmenu zamestnancom, odmenu starostu
a jeho zástupcu teraz neriešime. Návrh rozpočtu obce aj s pozmeňovacím návrhom poslanca
Mesároša bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
Uznesenie č. 6.1.- VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo návrh rozpočtu obce na rok 2016 a tento
b) schvaľuje so zmenou – zvýšenie položky dotácie organizáciám o 3400 eur podľa návrhu
poslanca Ing. Mareka Mesároša
c) berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018
6.2. Starosta obce predložil návrh na schválenie výšky limitu rozpočtového opatrenia 10000 eur
v zmysle platných predpisov. Všetci prítomní poslanci hlasovali za návrh.
Uznesenie č. 6.2. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
určuje starostovi obce limit rozpočtového opatrenia vo výške 10000 eur.
6.3. Starosta obce predložil správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo. Zo stany
poslancov nebola vôľa diskutovať k správe.

Uznesenie č. 6.3. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo
6.4. Starosta obce predložil konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2014. Zo
stany poslancov nebola vôľa diskutovať k správe.
Uznesenie č. 6.4. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2014
6.5. Starosta obce predložil návrh na prefinancovanie akcie rekonštrukcia verejného osvetlenia
z úveru – následne refundácia 95 % z eurofondov. Z ponúk bánk je najlepšia od ČSOB. Akcia
by mala byť ukončená 22.12.2015. Návrh schválili všetci prítomní poslanci.
Uznesenie č. 6.5. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
a) financovanie NFP na základe schváleného projektu „Rekonštrukcia a obnovenie
verejného osvetlenia v obci Močenok“ vo výške 261815,29 eur
b) financovanie spoluúčasti na projekte „Rekonštrukcia a obnovenie verejného osvetlenia
v obci Močenok“ vo výške 5 % z oprávnených nákladov vo výške 13800 eur
c) poveruje starostu obce podpísať s veriteľom ČSOB, a.s. zmluvu refinancovaní
investičného zámeru.
6.6. Starosta obce predložil informáciu o hospodárení obce k 30.9.2015. Poslanci zobrali
informáciu na vedomie.
Uznesenie č. 6.6. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie správu o hospodárení obce k 30.9.2015
K bodu 7
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi na predloženie materiálov.
7.1. Hlavný kontrolór predložil návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. Poslanci schválili
návrh jednohlasne.
Uznesenie č. 7.1. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
7.2. Hlavný kontrolór predložil správu z kontroly hospodárenia MŠ Močenok za rok 2014 a 1.
polrok 2015. 73% predstavujú náklady na mzdy, bolo by vhodné zaoberať sa počtom
zamestnancov a odmeňovaním. Poslanec Šimko – dobrá myšlienka – poučiť o predbežnej
a následnej kontrole pracovníčky.
Uznesenie č. 7.2. -VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie správu z kontroly hospodárenia MŠ Močenok za rok 2014 a 1. polrok
2015

K bodu 8
8.1. Starosta obce predložil návrh na schválenie predaja pozemku pre JUDr. R. Hippa, ktorý po
predbežnom schválení priameho predaja z dôvodu osobitného zreteľa predložil platný GP
č.54/2015. Komisia výstavby odporúča predaj schváliť za cenu podľa cenovej mapy. Všetci
prítomní poslanci hlasovali za.
Uznesenie č. 8.1. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený v k.ú. Močenok KN-C na
LV 2425 parc.č. 1080/46 ako trvalé trávnaté porasty o výmere 62 m2 za cenu 4,40 eur za
m2 pre JUDr. Róberta Hippa, ul. Čingov 820/57 Močenok
8.2. Starosta obce predložil žiadosť Mgr. T. Minára o prerábku nehnuteľnosti, komisia výstavby
odporučila žiadosť schváliť. Všetci prítomní poslanci boli za.
Uznesenie č. 8.2. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prerábku obecného nebytového priestoru podľa žiadosti Mgr. T.
Minára
8.3. Starosta obce predložil žiadosť Ing. S. Szaba o zriadenie vecného bremena pre umiestnenie
elektrickej prípojky do zariadenia DD Orlík. Komisia odporúča žiadosti vyhovieť. Za hlasovali
8 poslanci. Zdržal sa poslanec Juraj Lenický.
Uznesenie č. 8.3. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bezodplatné zriadenie vecného bremena – právo užívania pozemku vedeného
na LV č.4274, reg.“E“ KN ako parc. č.6914/100 ostatné plochy za účelom zriadenia,
umiestnenia a užívania elektrickej prípojky pre stavbu „Domov dôchodcov Orlík“
8.4. Starosta obce predložil žiadosť Š. Antoša s manželkou o kúpu cca 36 m2 pozemku na
parcele č.1749/99. Komisia odpredaj odporúča v zmysle platných predpisov. Poslanci schválili
predbežný súhlas jednohlasne.
Uznesenie č. 8.4. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti – pozemok vedený v k.ú. Močenok,
parcela č. 1749/99 o výmere 36 m2 priamym predajom z dôvodu osobitného zreteľa pre
žiadateľa Š. Antoša s manželkou, bytom Močenok
8.6. Starosta obce predložil žiadosť M. Lenickej na kúpu pozemku cca 320 m2 z parcely
1747/1. Komisia predaj odporúča v zmysle platných predpisov. Za hlasovali všetci prítomní
poslanci.
Uznesenie č. 8.6. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje predbežný súhlas s priamym predajom nehnuteľnosti – časť pozemku vedený
v k.ú. Močenok, LV č.4274, reg. „E“ parcela č. 1747/1 o výmere cca 320 m2 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre žiadateľku M.Lenickú, bytom Močenok

K bodu 9
Starosta obce predložil správy komisií. Rozprava k materiálu sa nekonala. Poslanci zobrali
materiál na vedomie.
Uznesenie č. 9. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie správy komisií tak, ako boli predložené
K bodu 10
10.1. Starosta obce odovzdal slovo prednostovi úradu, ktorý predložil materiál – prerokovanie
platu starostu. V zmysle platného zákona č. 253/1994 Z.z. je potrebné 1x ročne prerokovať plat
starostu obce na obecnom zastupiteľstve.
Uznesenie č. 10.1. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo plat starostu obce Močenok pre rok 2015
10.2. Prednosta úradu predložil materiál – prerokovanie platu zástupcu starostu obce. Keďže
plat zástupcu sa odvíja od platu starostu obce bol prerokovaný i plat zástupcu starostu obce.
Uznesenie č. 10.2. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo plat zástupcu starostu obce Močenok pre rok 2015
10.3. Starosta obce predložil žiadosti ZŠ Močenok a MŠ Močenok o dofinancovanie na rok
2015. Uviedol, že podľa rozpočtu obce dostali organizácie všetky rozpočtované prostriedky.
Rozpočet na rok 2015 bol po 31.8.2015 uzatvorený, podľa platného zákona nie je možné
zvyšovať výdavky po tomto dátume. z dnešného pohľadu navrhujem neschváliť žiadosti.
V prípade zisteného prebytku rozpočtu v decembri budeme riešiť. Poslanec Mesároš – po 1.9.
sa nemá riešiť výdavková časť rozpočtu, ak sa nájdu prostriedky nevyčerpané v iných
kapitolách , treba zvážiť požiadavky – stanovisko finančnej komisie. Starosta obce – situáciu
treba riešiť v predstihu, v prípade neočakávaných okolností ihneď pri výskyte. Vieme, že v MŠ
sú zhoršené technické podmienky v sociálnych zariadeniach. V roku 2016 má byť výzva na
rekonštrukciu MŠ – pripravujeme nový projekt, vyhovujúci súčasným podmienkam, aby sme sa
do výzvy prihlásili na čerpanie eurofondov. Žiadosti o dofinancovanie poslanci neschválili, 7
boli za a zdržali sa Mgr. Andrea Benková a Ľuboslav Hipp.
Uznesenie č. 10.3. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje dofinancovanie prevádzkových nákladov ZŠ a MŠ podľa ich požiadaviek
.
10.4. Starosta obce predložil žiadosť p. J. Kútneho na premenovanie ulice Balajka na ulicu
Kardinála Korca. Uviedol, že ide o významnú osobnosť a žiadosť má svoje opodstatnenie.
Môžu však týmto krokom vzniknúť problémy občanom, ktorí na Balajke už bývajú. Poslanec
Mesároš – takýto materiál nie je na zastupiteľstvo potrebné dať. Poslanec Lenický –
zastupiteľstvo schvaľuje názvy ulíc, ja tento návrh podporím, treba čím skôr pripraviť návrh.

Poslanec Mesároš – treba sa opýtať obyvateľov na ulici. Poslanec Šimko – neuzatvárajme
problematiku, nech sa vyjadria občania a potom podľa toho postupovať. Zástupca starostu –
kardinál Korec bol osobnosť, môže byť pomenovaná aj ďalšia nová ulica. Starosta obce –
urobíme prieskum medzi občanmi, materiály sú aj pre informáciu nie len na schvaľovanie – tak
sme na začiatku nastavili systém.

10.5. Starosta obce predložil žiadosť p. J. Kútneho na vybudovanie chodníka na ulici Rokošova
II. Poslanec Šimko – chodník je potrebné dať do plánu investícií. Starosta obce – chodník
budeme riešiť v investičnom pláne spolu inými akciami na roky 2017-2018, dostanete plán
v septembri na prerokovanie, predtým budeme poznať aj názor komisií.
10.6. Starosta obce predložil návrh na novelizáciu VZN č. 7/2013 o poplatkoch, ktorý
predložila riaditeľka DD Močenok.
Uznesenie č. 10.6. - VII./OZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie novelu VZN a informáciu o ďalšom postupe jej prerokovania

K bodu 11
Starosta obce otvoril diskusiu. Zástupca starostu obce – na dnešné rokovanie mal prísť
i prezident FK, mal požiadavky na zmenu termínov platieb dotácií, problémy s vyúčtovaním.
Navrhujem zvolať valné zhromaždenie a do vedenia FK zvoliť zástupcov obce – p. starostu a i.
Poslanec Blažo – dotácie FK sú vysoké, treba aj zastúpenie obce, HK je druhý najväčší klub,
starosta má otvorené dvere. Starosta obce – dostávajú peniaze načas, podľa požiadaviek, ak
robia turnaj potrebujú vyplatiť aj za dva mesiace, obec by mala mať v kluboch svojich
zástupcov. Finančná komisia sa vyjadrila, že treba vyjasniť vyúčtovanie, aby obec mala dohľad,
kontrolnú úlohu na toky peňazí. Všetky benefity zo strany obce pre FK sú viac ako 40 tis. eur
vrátane dotácie. Poslanec Mesároš – prečo by mali problém so zástupcami obce, oni
zabezpečujú iba športovú časť fungovania klubu. Poslanec Šimko – ak sú občianske združenie,
nám ako kolektívnemu orgánu neprislúcha vstupovať do štruktúr, iba cez peniaze môžeme
ovplyvniť činnosť. Zástupca starostu – pozdržať dotáciu za december, do zvolania valnej
hromady. Hlavný kontrolór – pri kontrole chýbali účtovné doklady, nemajú ekonomickú
evidenciu v poriadku.
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, 25.11.2015
Overovatelia : Mgr. Andrea Benková
Ing. Veronika Kollárová
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