Zápisnica
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 27.01.2016

K bodu 1
Starosta obce zahájil rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných poslancov a
skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, ospravedlnili sa poslanci Ľuboš
Blažo a Juraj Lenický a sú prítomní 8 poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Andrea Benková,
Ľuboslav Hipp, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Ing.
Stanislav Šimko, Ing, Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš. Ďalej privítal hlavného kontrolóra Ing.
Ladislava Fúsku a prednostu úradu Ing. Jána Valeka.
Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Veronika Kollárová,
Mgr. Andrea Benková a Ľuboslav Hipp. Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. Za
overovateľov zápisnice navrhol Ing. Ernesta Vereša a Ing. Stanislava Šimka. Za návrh hlasovali
všetci prítomní poslanci. Za zapisovateľa určil starosta obce Ing. Jána Valeka.
Uznesenie č. 1. –I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav
Hipp
za overovateľov zápisnice : Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko
b/ určuje
za zapisovateľa : Ing. Ján Valek
K bodu 2
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Interpelácie poslancov
5. Materiály predložené na rokovanie OZ
5.1. Návrh VZN Obce Močenok č. 1/2016 o zápise do 1. ročníka
5.2. Návrh VZN Obce Močenok č. 2/2016 o príspevku na žiaka v zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok
5.3. Návrh VZN Obce Močenok č. 3/2016 o ÚPO v zmenách a doplnkoch
5.4. VZN č.4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Močenok
č. 7/2013 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platby v DD
5.5.Plán práce OZ v roku 2016
5.6.Návrh VZN Obce Močenok č. 6/2016 o dotáciách a participatívnom rozpočte
6. Rozpočet a financie
6.1. Čerpanie rozpočtu 2015 k 31.12. 2015
6.2. I. zmena rozpočtu na rok 2016
6.3. Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2016
7. Hlavný kontrolór obce
7.1. Správa hlavného kontrolóra z kontroly ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva
v Močenku prijatých v roku 2015

7.2. Správa z kontroly nakladania s majetkom obce za rok 2015
7.3. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
8. Majetkové prevody a nájmy
8.1. Schválenie odpredaja pozemku p. Koska
8.2. Žiadosť o odpredaj pozemku Západoslovenská distribučná
8.3. Žiadosť o predbežný súhlas s odkúpením pozemku T. Gálik
8.4. Žiadosť o predaj pozemku E. Sýkorová
8.5. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov OZ RUBÍN
8.6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov HP Transport
8.7. Žiadosť o predĺženie nájmu E. Selmani
8.8. Žiadosť o zmenu územného plánu Obce Močenok B. Meszáros
9. Správy komisií
9.1. Komisia financovania, správy majetku, podnikateľskej činnosti
9.2. Komisia pre územné plánovanie, investičnú činnosť
9.3. Komisia pre ochranu verejného záujmu
9.4. Komisia pre sociálne veci, bytové otázky
9.5. Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok
10. Rôzne
10.1.

Smernica finančnej kontrole

11. Diskusia
Záver
Starosta obce predložil návrh programu s doplnením bodov 10.2.1. a 10.2.2.
10.2.1 Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPN- Obce Močenok
10.2.2 Časové obdobie procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie
Návrh schválili poslanci jednohlasne. Starosta obce konštatoval, že rokovanie bude postupovať
podľa schváleného programu.
Uznesenie č. 2. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje predložený program rokovania s doplnením bodov 10.2.1. a 10.2.2.
K bodu 3
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý informoval poslancov o plnení
uznesení zo VII. a VIII. zasadania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 3. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo VII. a VIII. zasadania obecného
zastupiteľstva
K bodu 4
Starosta obce dal priestor na interpelácie. Zo strany poslancov nebola prejavená vôľa
interpelovať.

K bodu 5
5.1. Starosta obce predložil návrh VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok. Uviedol, že VZN zásadným
spôsobom nerieši chod obce, ide iba o zmenu termínu zápisu do 1 ročníka ZŠ a požiadal
poslancov o schválenie návrhu. Poslanci schválili VZN č.1/2016 jednohlasne.
Uznesenie č. 5.1. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok
5.2. Starosta obce predložil návrh VZN č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ, ZUŠ, poslucháča jazykovej školy
a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok. Uviedol, že
v schválenom rozpočte boli schválené sumy pre jednotlivé školské zariadenia a tieto teraz cez
novelu VZN transformujeme podľa platných normatívov. Poslanci schválili VZN č.2/2016
jednohlasne.
Uznesenie č. 5.2. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje VZN č.2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ, ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok
5.3. Starosta obce predložil návrh VZN č. 3/2016 o vyhlásení záväzných častí územného plánu
Obce Močenok Zmeny a doplnky č.1. Uviedol, že ide o lokality na ulici Nitrianskej
a Rokošovej 1, kde bolo pozastavené konanie zo strany OÚ Nitra – súhlas prišiel až teraz.
V diskusii poslanec Šimko navrhol z textu vypustiť ako zodpovednú Obec Močenok, lebo
zastupiteľstvo nemôže ukladať úlohy Obci Močenok. Výraz obec nahradiť výrazom obecný
úrad. Starosta obce – návrh sme dostali od odborne spôsobilej osoby, za územný plán je
zodpovedná Obec, vykonávateľ je obecný úrad. Poslanec Šuvada – navrhujem vypustiť
kontrolu raz ročne. Starosta obce – kontrola raz ročne znamená, že do novembra sa urobí súpis
návrhov zmien a ten sa potom predloží na zastupiteľstvo. Starosta obce predložil návrh VZN so
zapracovaním zmien podľa návrhov poslancov Šimka a Šuvadu. Poslanci schválili VZN
č.3/2016 jednohlasne.
Uznesenie č. 5.3. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje VZN č.3/2016 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Močenok
Zmeny a doplnky č.1.
5.4. Starosta obce predložil návrh VZN č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2013 o
spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované
v Domove dôchodcov Močenok s tým, že návrh predložila riaditeľka DD Močenok. Ide
o zmenu v znení § 7 Poplatky k základným úhradám – zmena znenia. Poslanec Šimko – zmeniť
názov paragrafu na znenie dobrovoľný príspevok – lepšie vyjadruje nové znenie §7. Starosta
obce dal hlasovať o návrhu VZN so zmenou so § 7 podľa návrhu poslanca Ing. Stanislava
Šimka, ktorý znie:
§ 7 Príjem iných prostriedkov.
Poslanci schválili VZN č.4/2016 7 hlasmi. Poslanec Hipp sa zdržal.

Uznesenie č. 5.4. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje VZN č.4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2013 o spôsobe určenia
úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove
dôchodcov Močenok s tým, že návrh predložila riaditeľka DD Močenok
5.5. Starosta obce predložil návrh Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v Močenku na rok
2016 s tým, že zastupiteľstvo zasadá každý nepárny mesiac vždy v 4. týždni v mesiaci, 3.
týždeň v mesiaci rokuje obecná rada, ktorá má k dispozícii stanoviská komisií, ktoré zasadajú
najneskôr 2 dni pred rokovaním obecnej rady. Podľa potreby budú o závažných problémoch
a podnetoch zvolávané i zasadania zastupiteľstva i mimo schváleného plánu.
Poslanci schválili plán zasadaní obecného zastupiteľstva jednohlasne.
Uznesenie č. 5.5. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2016 tak, ako bol
predložený
5.6. Starosta obce predložil návrh VZN č. 6/2016 O poskytnutí finančných príspevkov (dotácií,
grantov) obce Močenok a participatívnom rozpočte. Navrhol uznesenie, že zastupiteľstvo berie
na vedomie návrh VZN a schvaľuje ďalší spôsob schvaľovacieho procesu – pripomienky do
4.3.2016. Poslanci zobrali návrh VZN na vedomie a schválili ďalší proces jednohlasne.
Uznesenie č. 5.6. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie návrh VZN č. 6/2016 a schvaľuje ďalší spôsob schvaľovacieho procesu –
pripomienky do 4.3.2016
K bodu 6
6.1. Starosta obce predložil informáciu o plnení rozpočtu obce k 31.12.2015, záverečný účet sa
po jeho spracovaní prerokuje v obecnom zastupiteľstve, tam budú všetky informácie už po
uzatvorení rozpočtového a účtovného obdobia 2015. Hlavný kontrolór – poukazujem na dobré
plnenie daňových príjmov, vyššie kapitálové výdavky a sanáciu čiernych skládok. Poslanec
Šimko – opatrenia, ktoré boli prijaté zo strany vedenia obce sa pozitívne prejavili v plnení
rozpočtu. Starosta obce – súhlasím s týmto názorom, to čo bolo zadané sme zrealizovali,
všetky faktúry boli uhradené, vrátane záväzkov z roku 2014, vytvorili sme dobrý základ pre
budúce obdobie. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Uznesenie č. 6.1. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce k 31.12.2015
6.2. Starosta obce predložil na rokovanie I. zmenu rozpočtu na rok 2016. Uviedol zmeny
v príjmoch – podielové dane podľa údajov MF SR, vlastné príjmy organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, ktoré sa budú štvrťročne poukazovať na účet obce. Vo výdavkoch sú
zapracované výdavky na akciu rekonštrukcia VO – splátky úveru. Podávame žiadosť
o refundáciu prostriedkov z európskych zdrojov – po schválení to zapracujeme do ďalšej zmeny
rozpočtu. Poslanec Mesároš – finančná komisia odporúča schváliť I. zmenu rozpočtu. Poslanec
Šimko – rezerva ide hore, ako sa použije? Starosta obce – rezerva by mala byť cca 10 %
vlastných príjmov – na živelné pohromy a iné nepredvídateľné udalosti. Poslanec Sýkora –
komisia pre rozdelenie dotácií spracovala návrh, ale v tom nie sú zapracované prostriedky
potrebné pre fungovanie FK – dlhy od starého vedenia. Bolo zvolené nové vedenie – prezident

FK je p. Miroslav Minár. Staré vedenie sa vzdalo na členskej schôdzi. Miroslav Minár –
ďakujem za možnosť vystúpiť na zasadaní zastupiteľstva, snažíme sa zabezpečiť fungovanie
klubu, ale boríme sa s nedostatkom financií – 2 exekúcie – neuhradené faktúra za dopravu a T
mobile, ďalej neuhradené zberné faktúra pre ZS FZ a sumy za prestupy, nevyplatení hráči. Za 6
týždňov sme zistili tento stav vo financiách, neboli zmluvy s hráčmi. FK je občianske
združenie, máme mizerné materiálové vybavenie. Ak do piatku neuhradíme 8684,33 eura –
podlžnosti, máme nový problém narastanie dlhu a výdavkov. Poslanec Sýkora – tomuto chceme
zabrániť. Starosta obce – Chcem sa pripojiť k tomu čo povedal p. zástupca, bol som na 2
zasadaniach FK, existuje obrazový aj zvukový záznam. Je zvolený nový výbor, majú účtovníka
aj kontrolóra. Dohodlo sa, že do konca marca bude členská schôdza – výbor podá správu
a potom sa rozhodne ako ďalej. To čo hovoril p. Minár je akútne, ak sa neuhradia dlhy FK
môže zajtra skončiť. Poslanec Šimko – ide o rozpočet, za seba hovorím – ide o ľudí, čo chcú
pozdvihnúť značku FK Močenok, som za to, aby sme im dali potrebnú dotáciu na dlhy.
Poslanec Mesároš – riešili sme to aj na komisii pre delenie dotácií, ešte nikdy nebola vo futbale
taká sekera. Poslanec Sýkora – ide o sledovanie finančných tokov, majú účtovníka, kontrolóra
a starosta je členom výboru, navrhujem z rezervy vyčleniť 8684,33 eur na mimoriadnu dotáciu
pre FK a navýšiť navrhovanú dotáciu 26 tis. eur na rok 2016. Hlavný kontrolór – hospodáriť
tak, ako bývalé vedenie FK je nehoráznosť, treba vedieť aj aké majú iné príjmy. Starosta obce –
do zmeny rozpočtu navrhujem aj výdavky na nákup nádob na odstraňovanie zvyškov jedla v ZŠ
a MŠ. Ide o 2800 eur z rezervy. Starosta obce dal hlasovať o návrhu I. zmeny rozpočtu so
zapracovaním pripomienok. Poslanci schválili návrh jednohlasne.
Uznesenie č. 6.2. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje s pripomienkami:
a) z rezervy obce vyčleniť 8684,33 eur ako mimoriadnu dotáciu pre FK Močenok –
výdavky program 6.2 dotácie vlastné
b) z rezervy obce vyčleniť 2800 eur na zabezpečenie likvidácie biologického odpadu
v ZŠ a MŠ – nákup nádob – výdavky program 4.1. Separovaný zber
I. zmenu rozpočtu obce na rok 2016
6.3. Zástupca starostu obce predložil návrh komisie na rozdelenie dotácií s tým, že 3350 eur je
rezerva na preplácanie lístkov na plaváreň 50 % – dotácia AQUASPORT, pre Vitalitu poukázať
dotáciu až po zaplatení dlhu a pre FK zvýšiť príspevok o mimoriadnu dotáciu. Poslanci
schválili návrh jednohlasne.
Uznesenie č. 6.3. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje s pripomienkami - mimoriadna dotácia pre FK Močenok vo výške 8684,33 eur
rozdelenie dotácií rozpočtu obce na rok 2016
K bodu 7
7.1. Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý predložil na rokovanie Správu
z kontroly ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2015. Informoval, že
v niektorých chýba lehota na plnenie. Poslanci zobrali správu na vedomie.
Uznesenie č. 7.1. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie Správu z kontroly ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva za rok
2015

7.2. Hlavný kontrolór predložil na rokovanie Správu z kontroly nakladania s majetkom obce.
Informoval, že zistil formálne nedostatky – neuvádzané čísla parciel, ceny za m2, odvolávky na
žiadosť. Záver – porušenie zákona nebolo zistené, do uznesení odporúča zapracovať termín na
podpis kúpnej zmluvy do ktorého je uznesenie platné. Poslanec Mesároš – nápad je logický
a rozumný, ale nestretol som sa s ním v samospráve. Poslanec Šimko – dobrý nápad, ten kto to
myslí seriózne, naplní stanovené lehoty v uznesení na podpis zmluvy. Osvojujem si tento návrh
a prosím o ňom hlasovať. Poslanci zobrali správu na vedomie a jednohlasne prijali uznesenie
na určenie termínu platnosti uznesenia pri predaji majetku obce do doby podpisu zmluvy.
Uznesenie č. 7.2. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie Správu z kontroly nakladania s majetkom obce za rok 2015
Uznesenie č. 7.2.1. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje na návrh poslanca Ing. Stanislava Šimka do uznesení o predaji majetku
definovať termín do ktorého je uznesenie platné – najneskorší termín podpísania kúpnej
zmluvy
7.3. Hlavný kontrolór predložil na rokovanie vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2015. K správe neboli žiadne pripomienky. Poslanci ju zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 7.3. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
K bodu 8
8.1. Starosta obce predložil žiadosť p. p. Kosku na odkúpenie pozemku ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Poslanec Vereš – stavebná komisia žiadosť prerokovávala viac krát,
neodporúča schváliť predaj, žiadateľ špekuluje do 150 m2 je podľa cenovej mapy, pri vyššej
výmere podľa znaleckého posudku. poslanci jednohlasne schválili návrh komisie nevyhovieť
žiadateľovi.
Uznesenie č. 8.1. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje predbežný súhlas s priamym predajom nehnuteľností ako prípad hodný
osobitného zreteľa – pozemky vedené v k.ú. Močenok KN-E na LV 4274 parc.č. 1747/225
ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2, parc.č. 1757/20 ako vodná plocha
o výmere 16 m2 pre P. Kosku, bytom Močenok
8.2.Starosta obce predložil žiadosť od Západoslovenskej distribučnej, a.s. o odkúpenie pozemku
pod trafostanicou za predajňou COOP Jednota. Nakoľko sa nejedná o pozemok obce materiál
stiahol z rokovania.
8.3.Starosta obce predložil žiadosť p. T. Gálika o odkúpenie pozemku – časti dvoch parciel
priamym predajom. Poslanec Vereš – komisia stavebná prerokovala žiadosť a odporúča
odpredať parc. č. 823/5 a nepredať časť parc.č.822. Návrh komisie poslanci schválili
jednohlasne.
Uznesenie č. 8.3. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti – pozemok vedený v k.ú. Močenok,
časť parcely č. 823/5 priamym predajom z dôvodu osobitného zreteľa pre žiadateľa T.
Gálika, bytom Močenok
Uznesenie č. 8.3.1. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti – pozemok vedený v k.ú.
Močenok, časť parcely č.822 priamym predajom z dôvodu osobitného zreteľa pre
žiadateľa T. Gálika, bytom Močenok
8.4.Starosta obce predložil žiadosť p. E. Sýkorovej na odkúpenie časti pozemku časť parc. č.
5900, nakoľko bolo zistené, že obec nie je vlastníkom pozemku, materiál stiahol z rokovania.
8.5.Starosta obce predložil žiadosť OZ RUBÍN na prenájom miestnosti s priestoroch kina. P.
Pistovič – priestory budú slúžiť na poskytovanie rehabilitačných procedúr pre našich členov,
sme občianske združenie, nemáme príjmy na úhradu nájomného. Poslanec Šimko – činnosť
združenia je špičková, navrhujem dať miestnosť do prenájmu bez poplatku. Poslanec Vereš – je
možné znížiť nájomné na polovicu. Starosta obce – OZ RUBÍN vnímame pozitívne,
prenajmeme priestory , po roku prehodnotíme a uvidíme ako ďalej. Poslanci schválili návrh
starostu jednohlasne.
Uznesenie č. 8.5. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje uzatvorenie nájomného vzťahu s OZ RUBIN Močenok ako prípad osobitného
zreteľa vzhľadom na činnosť, ktorú o.z. vykonáva, v priestoroch kina Močenok – 1
miestnosť bezodplatne
8.6. Starosta predložil žiadosť HP Transport-Logistik spol. s r.o. o prenájom kancelárie na
zdravotnom stredisku. Ide o dôvody na strane obce – rekonštrukcia starého MNV, kde firma
mala priestory v prenájme. Vzhľadom k tomu, že jedným z konateľov je poslanec ide
o schválenie ako prípad osobitného zreteľa. Prenájom schválili poslanci v počte 7, poslanec
Hipp sa zdržal.
Uznesenie č. 8.6. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje uzatvorenie nájomného vzťahu s HP Transport-Logistik spol. s r.o. ako prípad
osobitného zreteľa – konateľ spoločnosti je poslancom obecného zastupiteľstva, z dôvodu
pridelenia náhrady náhradných priestorov (rekonštrukcia bývalého MNV)
8.7.Starosta obce predložil žiadosť E. Selmaniho na predĺženie nájomného vzťahu na pozemok
pod stánkom na predaj zmrzliny. z diskusie vyplynul súhlas s prenájmom za štandardných
podmienok. Poslanci schválili návrh starostu jednohlasne.
Uznesenie č. 8.7. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje uzatvorenie nájomného vzťahu s E. Selmanim podľa štandardných podmienok
– doba neurčitá, 3 mesačná výpovedná lehota, cena podľa platného VZN.
8.8. Starosta obce predložil žiadosť p. B. Mészárosa na zaradenie jeho návrhu do zmeny
územného plánu obce. Poslanec Vereš – stavebná komisia odporúča zapracovať žiadosť na
zmenu do zmeny č.2 územného plánu. obce. Z diskusie vyplynulo, že poslanci nemajú dostatok

informácií. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie a neschváli jej zaradenie do zmeny územného
plánu č.2. Za bol poslanec Vereš, proti boli zostávajúci 7 poslanci.
Uznesenie č. 8.8. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie žiadosť žiadosť Bohuša Mészárosa a neschvaľuje zaradenie žiadosti do
zmeny územného plánu obce
K bodu 9
Starosta obce otvoril diskusiu k bodu správy komisií. Poslanec Šimko – starosta je členom
dozornej rady ZSVS, a.s., splnil zákonné povinnosti – podal majetkové priznanie. Taktiež jeho
predchodca Ing. Marián Borza predložil majetkové priznanie v zmysle zákona po ukončení
svojho pôsobenia vo funkcii starostu obce. Poslanci zobrali správy komisií na vedomie tak, ako
boli predložené.
Uznesenie č. 9. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie správy komisií tak, ako boli predložené
K bodu 10
10.1.Starosta obce informoval poslancov o zmene zákona o finančnej kontrole a o vydaní
Smernice č.7/2015, ktorá upravuje systém finančného riadenia a finančnej kontroly na obecnom
úrade. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Uznesenie č. 10.1. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie Smernicu č.7/201 upravujúcu systém finančného riadenia a finančnej
kontroly
10.2.1.Starosta obce predložil na rokovanie stanovisko Okresného úradu v Nitre o súhlase
s Návrhom zmien a doplnkov č.1/2014 Územného plánu Obce Močenok. Požiadal poslancov
o schválenie návrhu na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie so schválenými
zmenami. Poslanci schválili návrh jednohlasne.
Uznesenie č. 10.2.1. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje vypracovanie návrhu a čistopisu územnoplánovacej dokumentácie ,, Zmeny a
doplnky č. 2 k ÚPN- Obce Močenok “.
Zmeny a doplnky sa budú dotýkať:
a/ lokalita č. 14, ktorá je určená pre výstavbu a zriadenie priemyselného parku ide o ornú
pôdu – časť lokality č. 14 bude preklasifikovaná príde k zmene funkčného využitia na
individuálnu bytovú výstavbu
b/ lokalita určená ako plocha športu bude preklasifikovaná na lokalitu oddychu – penzión
pre seniorov
c/ nová lokalita – lokalita rekreačno-oddychová.
10.2.2.Starosta obce predložil na rokovanie návrh na schválenie uznesenia- podkladu pre
žiadosť o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Poslanci schválili uznesenie
jednohlasne.
Uznesenie č. 10.2.1. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje skutočnosť, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
K bodu 11
Starosta obce otvoril bod Diskusia. Poslanec Vereš – Na uliciach Nitrianska a Švábska
vypadávajú pouličné svetlá. Starosta obce – vieme o tom, vyhadzovalo istič, potom sme zistili,
že bol kazový jeden izolant, po osadení nových rozvádzačov by to malo byť v poriadku – išlo
o technický problém. Poslanec Vereš – chcem poďakovať za schválenie dotácií pre HK Junior
a Zúgovanku. Poslanec Hipp – Na Družstevnej ulici smerom ku kostolu je chodník
v dezolátnom stave treba úpravu. Starosta obce – v auguste plánujeme predložiť na zasadanie
zastupiteľstva plán investícií do budúceho obdobia. Privítame podnety od občanov, poslancov
i komisií. Starosta obce – pred rokom sme definovali 5 problémov obce na riešenie. Jeden bola
„Revitalizácia centra obce“, obec dostala stanovisko kontrolného orgánu – nepreplatiť náklady
z eurofondov. Po odvolaní bola v júni 2015 kontrola z ministerstva u nás a včera som dostal
správu z kontroly, kde bolo uvedených 61 nedostatkov ako neoprávnené výdavky. Výsledok je,
že nemusíme vrátiť prvú tranžu a ešte dostaneme preplatené ďalšie náklady. Podarilo sa nám
zachrániť cca 783 tis. eur z projektu, chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o túto skutočnosť
pričinili. Druhý problém – neoprávnená výpoveď zamestnancovi obce – zaplatili sme poslednú
dlžnú splátku a riešime to návrhom na mimosúdne vyrovnanie – zmier. Tretí problém – bytovka
na ul. A. Hlinku – dostali sme peniaze na bytovku zo ŠFRB a je našim majetkom. Štvrtý
problém – kláštor – nedalo sa nič urobiť, museli sme odstúpiť od zmluvy z ministerstvom. Piaty
problém – finančná stabilita obce – záverečný účet bude dôkazom o náprave. Poslanec Šimko –
treba ešte povedať, že vedenie zachránilo ďalšie výdavky na súdne konanie – dohodou.
Poslanec Mesároš – vďaka nielen všetkým ľudom, ale aj tebe p. starosta, vidno výsledky,
navrhujem prehodnotiť názov Múzeum a galéria Sv. Gorazda, my sme to platili, nech je to
znova Kláštor. Poslanec Sýkora – na poslednej komisii sme sa tým zaoberali, celá budova je
kláštor, doriešime to v krátkom čase. Starosta obce – dostali ste pozvánky, ale ešte raz vás
osobne pozývam na Fašiangové sviatky na 6.2. –zabíjačka a 7.2.- pochovávanie basy.
Predpokladáme že do 15.2 bude otvorené klientske centrum, ak sa to podarí slávnostne ho
otvoríme už.6.2.2016.
Záver
Starosta obce – dostali sme sa k poslednému bodu programu. Chcem sa poďakovať všetkým za
aktívnu účasť i občanom, ktorí sledujú naše vysielanie za ich prejavený záujem o našu prácu.
teším sa na ďalšie spoločné zasadanie.

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

Zapísal :Ing. Ján Valek
Močenok, 27.01.2016
Overovatelia:

Ing. Stanislav Šimko

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

Ing. Ernest Vereš

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

