
Zápisnica 

z IV. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku konaného dňa 22.7.2015 

 

 

Prítomní :      PaedDr. Roman Urbánik – starosta obce 

                        Poslanci : Mgr. Andrea Benková, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp, Ing. Veronika 

                                         Kollárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

                               Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Neprítomní poslanci :    Jozef Benčík, Juraj Lenický 

Ďalší prítomní :  Ing. Ladislav Fúska – kontrolór obce 

                        Helena Kollárová – zapisovateľka 

                             Ing. Justusová Eleonóra – riaditeľka DD 

                             Milan Kiss, Matej Šimko – verejnosť 

 

Bod 1 

Rokovanie obecného zasadnutia ovoril a viedol starosta PaedDr. Roman Urbánik, Na úvod 

privítal všetkých poslancov a ostatných prítomných. Konštatoval, že v  rokovacej sále je 8 

poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, keďže je na zasadnutí prítomných 

nadpolovičná väčšina poslancov. Ing. Marek Mesároš sa ospravedlnil. 

Poslanci schválili návrhovú komisiu, overovateľov a zapisovateľku. 

Uznesenie č. 1. – IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a/ schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: predseda : Ľuboš Blažo 

                                                 členovia :   Ľuboslav Hipp, Mgr. Andrea Benková 

b/ určuje 

za overovateľov zápisnice : Ing.  Ernesta Vereša, Mgr. Petra Sýkoru  

za zapisovateľku  : Helenu Kollárovú  

 

Bod 2 

Starosta obce predložil návrh na schválenie programu rokovania, navrhuje vypustiť bod 11.1. 

plat starostu z dôvodu, že stačí keď zastupiteľstvo raz za rok to schvaľuje. Poslanci 

jednohlasne schválili program s  touto zmenou. 

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. Materiály predložené na schválenie 

5.1. VZN č.  4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o výške 

mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti 

Obce Močenok  

5.2. VZN č. 5/2015 Obecné štipendium  

5.3. VZN č. 6/2015 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv 

nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných 

prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania 

5.4. VZN č. 7/2015 Kontrola v podmienkach obce Močenok 



5.5. VZN č. 8/2015 Zásady vybavovania sťažností na území obce Močenok 

5.6. Smernica č.6/2015 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov 

podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. 

5.7. Smernica č.5/2015 o škodovom konaní 

5.8. Smernica č. 4/2015 o evidovaní, účtovaní a odpisovaní majetku 

6. Materiály predložené na pripomienkovanie 

6.1. Návrh VZN č. ..../2015 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Močenok 

7. Ekonomika a majetok 

7.1. Informácia o skutočnom plnení rozpočtu obce na rok 2015 k 30.6. 2015 

8. Hlavný kontrolór 

8.1. Správa z následnej finančnej kontroly hospodárenia v Domove dôchodcov 

Močenok za roky 2014-2015 

9. Majetkové prevody, nájmy  

9.1. Odpredaj pozemku P. Mesároš 

9.2. Odpredaj pozemku M.Lenčéšová 

9.3. Žiadosť o využitie obecného pozemku na detské ihrisko – M.R.Štefánika 

9.4. Žiadosť o odpredaj  pozemku Š. Špiková 

9.5. Žiadosť o odpredaj  pozemku M. Lenčéš a manželka 

9.6. Žiadosť o odpredaj pozemku JUDr. R. Hipp 

9.7. Žiadosť o odkúpenie prevádzky kaderníctva P. Kňaze, D. Rimovská – návrh 

na vyhlásenie verejnej súťaže 

10. Zápisnice z komisií 

10.1.Finančná komisia 

10.2.Komisia Územného plánovania, investičnej činnosti 

11. Rôzne 

11.1.Plat starostu obce – stiahnuté z rokovania 
11.2.Kúpna zmluva – ESTA Nitra s.r.o. - návrh 

11.3.Nájomná zmluva s Adventus n. o. - návrh 
11.4.Žiadosť o informáciu stavu riešenia – Múzeum a galérie sv. Gorazda  

11.5.Správy o hospodárení ZŠ, MŠ, ZUŠ 

11.6.Štúdia verejného osvetlenia – informácia, schválenie zámeru 
11.7.Stanovisko Advokátskej kancelárie 

 
Uznesenie č. 2-IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

Schvaľuje predložený program rokovania so zmenou: vypustiť bod 11.1. plat starostu 

obce. 

 

Bod 3 

Kontrolór obce predniesol kontrolu plnenia uznesení z obecného zastupiteľstva zo dňa 

3.6.2015, uznesenie 11.11. je nesplnené. Starosta odôvodnil, že kontrola ktorá bola ešte nie je 

ukončená, analýza bude po skončení kontroly. Poslanci kontrolu plnenia uznesení schválili 

jednohlasne. 

Uznesenie č. 3. – IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje   kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 3.6.2015 

 



Bod 4 

Starosta obce vyzval poslancov na interpelácie: 

Mgr. Benková – na križovatke Nitra-Šaľa je zábradlie vylomené, či s to nedá opraviť. Starosta 

– pracujeme na tom. 

Ing. Vereš – rada MŠ ďakuje vedeniu obce, že sa mohli zúčastniť vystúpenia v Národnom 

divadle. Starosta- poďakovanie patrí tým, ktorí sa tam zúčastnili a prezentovali našu obec. 

Hipp – chodník pri Benkovej či je hotový . Starosta – potrebujeme čas a priestor. 

 

Bod 5.1. 

VZN č. 4/2015 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej 

pôsobnosti obce. Navrhla sa zmena na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole na jedno 

dieťa v sume 20 €. Starosta pripomenul, že od poplatku sú oslobodení občania v hmotnej 

núdzi. 

Poslanci to schválili jednohlasne. 

Uznesenie č.5.1. - IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje VZN obce  č.4/2015, s ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o výške 

mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce Močenok 

so zmenou : v článku II. bod 2.  -  15  € eur sa mení na  20 €. 

 

Bod 5.2. 

VZN č. 5/2015 o obecnom prospechovom štipendiu. Poslanci na podnet Mgr. Benkovej 

schválili VZN s pripomienkami jednohlasne. 

Uznesenie č. 5.2 - IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje VZN obce č. 5/2015 O obecnom prospechovom štipendiu so zmenami: 

čl. II., bod 1, písm. b/  nové znenie : preukáže sa, že je zapísaný do ďalšieho ročníka 

čl. V., bod 3  - dopĺňa sa slovo „ročník“ denného štúdia. 

 

Bod 5.3. 

VZN č. 6/2015 – Zásady tvorby čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov 

bolo schválené jednohlasne. Starosta oboznámil prítomných, že dnes bol vyzvaný na podpis 

zmluvy s ŠFRB na 12-bytovku. 

Uznesenie č. 5.3- IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje VZN obce č. 6/2015  Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby 

a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných 

prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania. 

 

Bod 5.4. 

VZN č. 7/2015  o kontrole v podmienkach Obce Močenok vykonávaný hlavným kontrolórom 

bol jednohlasne schválený s jednou zmenou. 

Uznesenie č. 5.4-IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

schvaľuje VZN obce č. 7/2015 O kontrole v podmienkach Obce Močenok vykonávanej 

hlavným kontrolórom so zmenou : v čl. III., bod 1. slovo mesta sa nahradí slovom obce. 

 

 



 

Bod 5.5. 

VZN č. 8/2015 Zásady vybavovania sťažností na území Obce Močenok bolo schválené  so 

zmenami jednohlasne. 

Uznesenie č.5.5 - IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje VZN obce č. 8/2015 Zásady vybavovania sťažností na území Obce Močenok 

so zmenami : v čl. II. sa vypúšťa číslo 6 – text zostáva 

čl. IV., bod 3  za slovami vedúci útvaru obce sa vypúšťa slovo úradu. 

 

Bod 5.6. 

Smernica č. 6/2015 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov  podávaných 

v zmysle zákona č. 307/2014. Ing. Šimko poznamenal, že je to vnútorná smernica a vzťahuje 

sa to na zamestnancov a zamestnávateľa. Ing. Fúska – pri tomto podaní sa nevyžaduje podpis. 

Poslanci jednohlasne schválili smernicu so  zmenou. 

Uznesenie č. 5.6. – IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje Smernicu č. 6/2015 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov 

podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. so zmenou v čl. II., bod 4 obec Jelšovce sa 

mení na Obec Močenok. 

 

Bod 5.7. 

Smernica č. 5/2015 O škodovom konaní. Týka sa to tiež zamestnancov. Poslanci jednohlasne 

schválili. 

Uznesenie č. 5.7. - IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje Smernicu č. 5/2015 O škodovom konaní . 

 

Bod 5.8. 

Smernica č. 4/2015 O evidovaní, účtovaní a odpisovaní majetku. Je to opäť vnútorná 

smernica. Poslanci jednohlasne schválili. 

Uznesenie č.5.8. - IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje Smernicu č. 4/2015 o evidovaní, účtovaní a odpisovaní majetku.  

 

Bod 6 

Návrh VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území Obce Močenok, platiť by mal od 1.1.2016. Pripomienky je potrebné predložiť do 

4.9.2015.  

Uznesenie č. 6.- IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie  Návrh VZN obce  O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území Obce Močenok-predloženie pripomienok do 4.9.2015. 

 

Bod 7 

Informácia o skutočnom plnení rozpočtu do 30.6.2015. 



Starosta informoval – môžeme konštatovať, že máme uhradené všetky faktúry. K 30.6. máme 

rezervu na splácanie úverov. Na splátky úverov a úrokov potrebujeme 620 tis. €.  20 tis. € 

sme museli vrátiť za projekt nezamestnanosť z r. 2010-2011. 

Ing. Vereš – dohody sú prekročené, Ing. Šimko – konečne narábame s rozpočtom ako káže 

zákon, čo považuje za výsledok práce starostu. Z eurofondov 2  musíme vrátiť. 

Starosta ďalej informoval, že rozpočet je základná norma, stali sme sa dôveryhodní kvôli 

rozpočtu a podarilo sa nám vyrokovať nižšie úroky. 

Ing. Šuvada – je to zásluha vedenia a blízkych spolupracovníkov. 

Uznesenie č. 7.-IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie Informáciu o skutočnom plnení rozpočtu obce na rok 2015 k 30.6.2015. 

 

Bod 8 

Správa z následnej finančnej kontroly hospodárenia v Domove dôchodcov. 

Vystúpila Ing. Justusová – riaditeľka domova. Súhlasí s pripomienkami, rozpočet sa upravil, 

smernice budú prepracovávať.  

Ing. Šimko – 4 položky boli prekročené, aj v domove by sa malo šetriť ako sa šetrí na OcÚ. 

Mgr. Sýkora – bolo by dobré, keby riaditeľka DD bola volená na určité obdobie. Poslanci sa 

pýtali kontrolóra obce, či je zákon na dĺžku funkčného obdobia. Odpoveď bola nie. Poslanci 

jednohlasne odporučili starostovi vyhlásiť výberové konanie na riaditeľku DD. 

Uznesenie č. 8.1.-IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie Správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia v Domove 

dôchodcov, ul. Sv. Gorazda 569, Močenok za roky 2014 a 2015.  

 

Uznesenie č. 8.2.-IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

odporúča starostovi obce vyhlásiť výberové konanie na funkciu riaditeľky Domova 

dôchodcov  Milosrdného samaritána  na ul. Sv. Gorazda Močenok. 

 

Bod 9.1. 

Poslanci jednohlasne schválili predaj pozemku pre žiadateľa Patrika Mesároša.  

Uznesenie č. 9.1. - IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou poslancov predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený  v k. ú. 

Močenok, zapísaného na LV 936 reg. C“ KN, parc. č. 1747/224 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 149 m2 za 700 € /znalecký posudok /  za podmienky úhrady 

ostatných finančných nákladov súvisiacich s predajom ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre 

kupujúceho Patrika Mesároša, bytom Močenok, A. Hlinku 483/7. 

 

Bod 9.2. 

Poslanci jednohlasne schválili predaj pozemku pre žiadateľku Martu Lenčéšovú. 

Uznesenie č. 9.2 - IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou poslancov predaj pozemku  registra „C“ KN,  v k. ú. Močenok 

vedeného na LV č. 2425, par. č. 113/42 zastavané plochy vo výmere 25 m2 ako prípad 

osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov pre žiadateľku Martu Lenčéšovú, M.R. Štefánika č. 470, Močenok. 



 

 

 

Bod 9.3. 

Poslanci jednohlasne neschválili využitie obecného pozemku na účely detských preliezok 

a posiedky, z dôvodu že tento pozemok sa nachádza v zákrute a tesnej blízkosti miestnej 

komunikácie.  

Uznesenie č. 9.3 – IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje využitie obecného pozemku na účely detských preliezok, posiedky  na 

základe žiadosti nájomníkov nájomného bytového domu na ul. M.R.Štefánika 466/4.  

 

Bod 9.4. 

Stiahnuté z rokovania. 

 

Bod 9.5. 

Poslanci doporučujú starostovi riešiť administratívnu chybu pri kúpno-predajnej zmluve z r. 

2006, schvaľujú budúci zámer odpredaja pozemku vo výmere 341 m2, a časť pozemku 

z par.č. 745/2 na základe vypracovaného geometrického plánu a znaleckého posudku. Na 

základe informácie predsedu komisie územného plánovania manželia užívajú ešte aj ďalšie 

obecné pozemky, a doporučuje, aby ich uvoľnili.  Za hlasovali všetci prítomní poslanci. 

Uznesenie č. 9.5.1.- IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku´ 

schvaľuje postup riešenia administratívnej chyby pri kúpno-predajnej zmluve z r. 2006 

medzi Obcou Močenok a Marekom Lenčéšom a Lýdiou Lenčéšovou, Športová  č.1801, 

Močenok. 

 

Uznesenie č. 9.5.2. -IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje budúci zámer odpredaja pozemku vo výmere 341 m2 podľa cenovej mapy 

s tým, že žiadatelia  Lenčéšoví predložia GP.  

 

Uznesenie č. 9.5.3.- IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje budúci zámer odpredaja pozemku pre Mareka Lenčéša a Lýdiu Lenčéšovú - 

časť z par.č. 745/2 na základe vypracovaného geometrického plánu a znaleckého 

posudku za podmienok, že pri schvaľovaní predaja obecné pozemky, ktoré naviac 

užívajú uvoľnia  

 

Bod 9.6. 

Na základe doporučenia komisie územného plánovania poslanci jednohlasne schválili predaj 

pozemku JUDr. Róbertovi Hippovi, ale len tú časť, ktorá je v súčasnosti oplotená. 

Uznesenie č. 9.6. – IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje budúci zámer odpredaja pozemku z par.č. 1080/21 – podľa súčasného 

vybudovaného oplotenia pre žiadateľa JUDr. Róberta Hippa, Čingov 820/57, Močenok.  

 

Bod 9.7. 



Predaj priestorov kaderníctva na ul. Sv. Gorazda. Starosta informoval, že znalecký posudok je 

vo výške 5300 €. Navrhuje obchodnú verejnú súťaž. Každý zloží kaukciu a keď víťaz odstúpi 

suma zostáva obci. Na OZ sa otvoria obálky. Poslanci jednohlasne schválili takýto spôsob 

predaja. 

Uznesenie č. 9.7 – IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje predaj majetku Obce Močenok, nehnuteľnosti v k.ú. Močenok, pozemok 

a budova na ul. Sv. Gorazda, priestory kaderníctva , súp.č. 574, vedené na LV č. 2425 na 

základe  obchodnej verejnej súťaže podľa  zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí a na 

základe Obchodného zákonníka s tým, že obálky sa otvoria na obecnom zastupiteľstve. 

 

Bod 10  

Poslanci diskutovali na základe správ z komisií. Starosta informoval, že obec pripraví VZN 

o odpadových vodách. Čo sa týka doporučenia vypíliť strom na cintoríne je to o financiách. 

Mgr. Sýkora navrhuje označenie parkovacích miest pri ZŠ do 1.9.2015. 

Uznesenie č. 10. – IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie správy z komisií 

-Finančnej komisie 

-Komisie Územného plánovania a investičnej činnosti 

-Komisie Mládeže, školstva a športu 

 tak, ako ich predložili predsedovia komisií.  

 

Bod 11.1.  

Stiahnuté z programu. 

 

Bod 11.2.  

Poslanci prerokovali návrh kúpnej zmluvy medzi ESTA Nitra a Obcou Močenok. 

Jedná sa o budovu bývalého obecného úradu na ul. A. Hlinku. Táto zmluva sa uzatvára 

výlučne za účelom rekonštrukcie a prestavby budovy na účely štátnej, obecnej polície 

a nájomných bytov. Návrh jednohlasne schválili. 

Uznesenie č. 11.2- IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a/ prerokovalo návrh kúpnej zmluvy medzi ESTA Nitra, s.r.o. a Obcou  Močenok 

b/ schvaľuje návrh kúpnej zmluvy. 

 

Bod 11.3. 

Nájomná zmluva medzi Obcou Močenok a Adventus n.o. Starosta informoval poslancov, že 

zmluvy, ktoré sú uzatvorené s Adventusom sú nevýhodné pre obec. Potrebujeme vyrokovať 

také, ktoré budú výhodné aj pre nás. Požiadali sme nájomcu o nový návrh. Tento návrh vo 

viacerých bodoch je pre nás neprijateľný. Našou úlohou je, aby bola zmluva vyvážená. 

Kontrolór obce – bez súťaže prenajaté priestory sú neobvyklé. Zákon o obecnom zriadení 

hovorí, že predávať a prenajímať nemôžeme osobám blízkym / v tomto prípade zástupca. 

starostu a zároveň poslanec/. Mal to získať verejnou súťažou. Táto zmluva je od začiatku 

neplatná. 

Ing. Šimko – navrhuje nový návrh zmluvy, ktorý prečítal poslancom. Tento návrh bude ako 

príloha k zápisnici. Poslanci jednohlasne schválili. 

Uznesenie č. 11.3 - IV./OZ/2015 



Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

a/ prerokovalo návrh nájomnej zmluvy medzi ADVENTUS n.o. a Obcou Močenok 

b/ prerokovalo návrh zmien v nájomnej zmluve ako predložil poslanec Ing. Šimko 

c/ odporúča starostovi obce zapracovať návrhy do zmluvy a zaslať nájomcovi. 

 

Bod 11.4. 

Starosta informoval o liste z ministerstva k projektu „Múzeum a galéria Sv. Gorazda“ 

v Močenku z r. 2010. Prvé verejné obstarávanie bolo zlé. Úrad pre verejné obstarávanie zrušil 

druhú súťaž. V r. 2014 bolo oznámené zo strany vedenia, že sme vyhrali súd. V 5/2015 máme 

urobiť verejnú súťaž. Problém vznikol v r. 2010. Poslanci jednohlasne schválili uznesenie. 

Uznesenie č. 11.4 - IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a/ berie na vedomie list č. MPRV-2015-1259/14378-3 z Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

b/ schvaľuje mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu. 

 

Bod 11.5. 

Poslanci zobrali na vedomie správy o hospodárení v ZŠ, MŠ a základnej umeleckej škole. 

Uznesenie č. 11.5 - IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie správy o hospodárení ZŠ, MŠ a ZUŠ Močenok za rok 2014 ako boli 

predložené. 

 

Bod 11.6. 

Zámer skvalitnenia verejného osvetlenia. Starosta informoval, že sa nejedná o zníženie 

finančnej náročnosti, ale o zvýšenie počtu lámp. Ide o projekt, ktorý vyhlasuje ministerstvo 

hospodárstva, my budeme znášať náklady na vyhotovenie štúdie. Poslanci jednohlasne 

schválili realizáciu zámeru. 

Uznesenie č. 11.6 - IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a/ berie na vedomie informáciu o zámere skvalitnenia verejného osvetlenia 

b/ schvaľuje realizáciu zámeru ako ho predstavil starosta obce. 

 

Bod 11.7. 

Poslanci berú na vedomie stanovisko advokátskej kancelárie k rozhodnutiu ÚVO 

a jednohlasne schvaľujú návrh postupu advokátskej kancelárie. 

Uznesenie č. 11.7 - IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a/ berie na vedomie informáciu a stanovisko advokátskej kancelárie k rozhodnutiu 

Úradu pre verejné obstarávanie – Rekonštrukcia Múzeum a Galéria Sv. Gorazda 

Močenok 

b/ schvaľuje návrh postupu advokátskej kancelárie. 

 

Bod 11.8.  

Zástupca obce predložil návrh dotácií pre kluby, spolky a združenia na II. polrok 2015. 

Poslanci jednohlasne schválili. 

Uznesenie č. 11.8 –IV./OZ/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 



schvaľuje na II. polrok 2015 dotácie pre kluby, spolky a združenia v rovnakej výške ako 

bolo schválené na I. polrok 2015. 

 

 

 

Bod 12 – Diskúsia 

Ing. Šimko – navrhuje schváliť komisiu na základe schválenej smernice č. 5/2015 

o škodovom konaní. Starosta – smernica je účinná od 1.8.2015 a počkáme na stanovisko 

hlavného kontrolóra ohľadom neplatného skončenia pracovného pomeru. 

Na záver starosta obce všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie IV. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

Príloha : Návrh zmluvy s Adventusom n.o. 

 

 

                                                                      

 

                                                                      PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                               starosta obce 

 

 

 

Zapísala : Helena Kollárová 

 

 

 

Overovatelia : Ing. Ernest Vereš     ............................................ 

 

                        Mgr. Peter Sýkora   ............................................ 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


