
Zápisnica 

 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 25. 05. 2016 
 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

    Ing. Veronika Kollárová  

Ľuboslav Hipp     

    Mgr. Peter Sýkora 

    Ľuboš Blažo 

    Ing. Stanislav Šimko 

    Ing. Jozef Šuvada 

    Ing. Ernest Vereš 

 

 

Ospravedlnení:  Mgr. Andrea Benková 

Ing. Marek Mesároš  

 

Neprítomní:   Jozef Benčík 

    Juraj Lenický 

     

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

    Ing. Lucia Hambálková, zapisovateľka 

     

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Močenku otvoril a viedol PaedDr. Roman Urbánik, 

starosta obce. V úvode privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva  

a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 7, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné.  

 

Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení:  

Predseda: Ing. Stanislav Šimko 

Členovia: Ing. Jozef Šuvada a Ľuboš Blažo.  

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Veroniku Kollárovú a Mgr. Petra 

Sýkoru. Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambálkovú.  

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Návrh schválili poslanci jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 1. –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a/ schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Predseda: Ing. Stanislav Šimko, Členovia: Ing. Jozef Šuvada, Ľuboš Blažo 

za overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Sýkora, Ing. Veronika Kollárová 



b/ určuje 

za zapisovateľa: Ing. Lucia Hambalková  
 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 
 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu 

s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Program: 

 

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

2. Schválenie programu rokovania   

3. Kontrola plnenia uznesení z II. zasadnutia OZ v roku 2016 - elektronicky 

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie 

5.1. Návrh a schválenie VZN č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 

o odpadoch - elektronicky 

5.2. Návrh VZN č. xx/2016 o dotáciách, participatívnom rozpočte - elektronicky 

5.3. Komunitný plán sociálnych služieb obce Močenok 2016-2021 - elektronicky 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Informácia o plnení rozpočtu obce na rok 2016 k 31.3. 2016 - elektronicky 

6.2. III. zmena rozpočtu na rok 2016 - elektronicky 

6.3. Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2015 

6.4. Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2015 

6.5. Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2015 

6.6. Žiadosť o odpustenie dane Orlík, o.z. 

6.7. Splátkový kalendár pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku 

7. Hlavný kontrolór 

7.1. Plán kontrolnej činnosti HK obce pre II. polrok 2016 

7.2. Správa z kontroly vyúčtovaných vybraných poskytnutých dotácií v roku 2015 

8. Majetkové prevody, nájmy  

8.1. Kúpno – predajná zmluva pozemku na ulici Hájska - elektronicky 

8.2. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku M. Segečová 

8.3. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku I. a M. Závodní 

8.4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku T. Gálik 

8.5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ľ. Vyskoč 

9. Zápisnice z komisií 

9.1. Komisia financovania, správy majetku, podnikateľskej činnosti 

9.2. Komisia územného plánovania, investičnej činnosti, 

9.3. Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy, 

9.4. Komisia pre sociálne veci, bytové otázky, 

9.5. Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku 



9.6. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

10. Rôzne 

10.1. Predloženie ŽoNFP na RO pre OP KŽP s názvom Technologické vybavenie 

zberného dvora BRO v obci Močenok - elektronicky 

10.2. Tržnica na ulici Školskej – projektový zámer, vizualizácia - elektronicky 

11. Diskusia 

 

Záver 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie pripomienky k programu rokovania. Starosta obce 

skonštatoval, že rokovanie bude pokračovať podľa schváleného programu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Návrh schválili poslanci jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 2. – III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania. 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

 

Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi,  

ktorý informoval poslancov o plnení uznesení.  

Hlavný kontrolór obce skonštatoval, že z  II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

zo dňa 30. 03. 2016 uplynulo 6 uznesení pre Obecný úrad, z ktorých vyplývajú určité 

povinnosti. 

Uznesenie č. 8. 1 – II./OZ/2016 

- Zmluva o výkone hlavného kontrolóra. Zmluva bola starostom obce podpísaná.  

Uznesenie č. 9. 10 – II./OZ/2016 

- na základe uznesenia Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce rokovať s vlastníkmi 

na ulici Úzka. Je potrebné spracovať geometrický plán – táto úloha nie je splnená.   

Uznesenie č. 9. 11 – II./OZ/2016 

- na základe uznesenia Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce rokovať s vlastníkmi 

na ulici Hájskej. Zmluva je pripravená na rokovanie Obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 9. 12 – II./OZ/2016 

- na základe uznesenia Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce rokovať s vlastníkmi 

nehnuteľností na ulici Sv. Gorazda. Táto úloha je v štádiu riešenia, zatiaľ nesplnená. 

Uznesenie č. 9. 13 – II./OZ/2016 a Uznesenie č. 9. 14 – II./OZ/2016 

- schválenie uznesení 3/5 väčšinou poslancov predaj pozemkov. Zmluvy boli v oboch 

prípadoch podpísané a uznesenia splnené.  

 



Starosta obce sa vyjadril k Uzneseniu 9. 10 – II./OZ/2016. Skonštatoval, že sa čakalo  

na geometrický plán, v ktorom je zberný dvor zameraný podľa skutočnosti. Je potrebné,  

aby si aj Spolok urbárov a želiarov mohol pozrieť návrh zmluvy a prípadne predniesť vlastné 

návrhy.  

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 3. –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

kontrolu plnenia uznesení schválených na II. zasadnutí OZ zo dňa 30. 03. 2016. 

 

 

 

4. Interpelácie 

 

Starosta obce dal priestor na interpelácie. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- občania sa na mňa obrátili s prosbou, či sa dá ešte v tomto roku pridať do rozpočtu 

rozšírenie cesty pri základnej škole a ako je kláštor, ul. Školská, ktorá je naozaj úzka. 

-občania iniciovali, aby sa urobil chodník na ul. Družstevnej. Možno by obec mohla 

poskytnúť materiál a obyvatelia by si mohli svojpomocne opraviť chodník.  

- myslím si, že by sme tieto opravy mohli zaradiť do rozpočtu na budúci rok.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- do konca 1. polroka chcem predložiť návrh investícií, ktoré by sme do 2 a 2,5 roka mohli 

stihnúť urobiť. Určite ich bude veľmi veľa ako napr. z minulého zastupiteľstva si pamätám  

na žiadosť z bytoviek M. R. Štefánika. Najproblematickejšie situácie budeme riešiť  

na základe finančných možností a spolu o nich rozhodneme. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- aj mňa oslovili občania z ul. Družstevnej a prikláňam sa k ich názoru. Chcel  

by som ťa požiadať o informáciu o vývoji prác na ceste za poľnohospodárskym družstvom.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- momentálne sa ukončuje projektová dokumentácia na cestu za poľnohospodárskym 

družstvom. Následne spravíme verejné obstarávanie, tak aby sme mohli začať realizovať 

spomínanú cestu. Treba poznamenať, že za poľnohospodárskym družstvom nie je vôbec 

spevnená cesta a obyvatelia tejto ulice majú právo na takú istú cestu ako ktokoľvek iný 

v našej obci. 

 

 

 

5. Materiály predložené na prerokovanie   

 

5. 1 – Starosta obce predložil návrh na VZN č. 05/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  

č. 9/2015 o odpadoch. Materiál dostali poslanci elektronicky. Zmena VZN neprináša zásadné 



zmeny, ktoré by sa týkali povinností smerom k občanov. Zmenil za zákon o odpadoch, ktorý 

platí od 1. januára 2016, niektoré časti tohto zákona budú platiť od 1. júla 2016 a ukladajú 

určité povinnosti obciam a občanom. 

- Prvom takou zmenou je, že je povinnosťou zberať biologicky rozložiteľný odpad od obdobia 

marca do novembra v 2 týždňových intervaloch. Do najbližšieho čísla Močenských novín sme 

pripravili grafický manuál pre našich občanov, aby vedeli, čo do ktorého typu kontajneru 

patrí.  

- Takéto znenie VZN má všetkých 63 obcí, ktoré patria do Ponitrianskeho združenia.  

- Vo VZN sú vypísané miesta v našej obci, kde môžu občania odkladať sklo, šatstvo, jedlé 

oleje a podobne.  

 

Starosta obce otvoril diskusiu k návrhu VZN č. 5/2016 o odpadoch. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- sociálna komisia sa zaoberala návrhom VZN. V článku VII, bod č. 2 písmeno g, h pojednáva 

o farebných vreciach na triedenie zložiek komunálneho odpadu. Vyplýva z toho, že žlté vrecia 

budú na plasty a atď? 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- priemerná 4-členná rodina má nárok na 120 l smetnú nádobu. V Klientskom centre 

Obecného úradu si budú môcť občania zakúpiť farebné plastové vrecia s logom 

ponitrianskeho združenia, v prípade, ak im vyčlenené smetné nádoby na triedený odpad 

nebudú dostačujúce,  

- nemôžu byť použité vrecia bez loga združenia, pretože v tej cene, ktorú platíme za odpady, 

máme stanovené termíny vývozov jednotlivých druhov odpadov a tie odpady, ktoré občania 

vyprodukujú navyše, si žiada ponitrianske združenie zaplatiť vo forme zakúpenia týchto 

farebných plastových vriec,  

- čoskoro bude otvorený zberný dvor na ul. Úzkej a občania aj tam budú môcť vyvážať svoj 

odpad (nadrozmerný odpad, stavebný odpad a atď.), 

- nadrozmerný a stavebný odpad sa bude vyvážať ako naďalej v jarnom a jesennom termíne, 

- od 1. júla musíme začať brať rastlinné oleje a od 1. marca máme 2 týždňový cyklus zberu 

biologicky rozložiteľného materiálu. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- vo VZN nie je zakomponovaná možnosť zberu zeleného odpadu traktorom pre ľudí,  

ktorí sú na našu pomoc odkázaní a nevedia si inak pomôcť. Aspoň na jar a jeseň vyvážať 

takýto odpad, ak si občan podá žiadosť na obecný úrad. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- je to naša povinnosť pomôcť občanom, ktorí to naozaj potrebujú. Stačí, keď občania 

zavolajú na obecný úrad. 

- chcel by som dodať jednu vec, lebo často sa na mňa obracajú kvôli zvýšeným poplatkom  

za vývoz. V roku 2015 sme spolu s dlhom za rok 2014 zaplatili 103 058 € za vývoz smetí 

a vybrali sme 29 853 €. Toto je dlhodobo neudržateľný stav. Všetky obce v Ponitrianskom 

združení majú podobné poplatky ako my.  

- napr. čelné sklo z áut nepatrí do zbernej nádoby na sklo a obec za zlikvidovanie takéhoto 

skla musí zaplatiť, ďalej musíme zaplatiť za pneumatiky, ktoré vykladajú pri hospodárskom 

dvore,  

- suma 18,-€ sú reálne najnižšie náklady za odpad.  

 

 

 



Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci súhlasili s návrhom VZN o odpadoch jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 5. 1 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou poslancov 

Návrh VZN Obce Močenok č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území Obce Močenok. 
 

 

 

5. 2 – Starosta obce predložil na rokovanie návrh VZN č. 06/2016 o poskytnutí finančných 

príspevkoch (dotácií, grantov) Obce Močenok a participatívnom rozpočte. Chceme z rozpočtu 

obce podporovať napr. aktivity občanov, ktorí budú mať snahu niečo vybudovať. Jedná  

sa o priamu spoluúčasť občanov na fungovaní obce. Chcem poprosiť každú komisiu a jej 

členov, aby si preštudovali návrh VZN a pripomienkovali ho do 12. júla 2016. 

 

Poslanec Ľuboš Blažo odišiel pred hlasovaním z rokovacej miestnosti. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Neprítomný poslanec Ľuboš Blažo. 

 

Uznesenie č. 5. 2 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Návrh VZN Obce Močenok č. 06/2016 o poskytnutí finančných príspevkov (dotácií, 

grantov) Obce Močenok a participatívnom rozpočte. 
 

 

Poslanec Ľuboš Blažo sa vrátil po ukončení hlasovania a pred začiatkom rokovania o bode 

programu 5.3. 

 

 

 

5. 3 - Starosta obce predložil na rokovanie Komunitný plán sociálnych služieb obce Močenok 

na rok 2016 – 2021, na ktorom pracovala sociálna komisia a všetky organizácie,  

ktoré sa touto problematikou zaoberajú. Povinnosťou obce je mať vypracovaný Komunitný 

plán a v našej obce absentoval. Komunitný plán je vypracovaný v súlade so zákonom  

č. 448/2008 Z. z. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- tak ako sme si preštudovali a pripomienkovali predchádzajúce VZN, bolo by dobré,  

aby sme mali možnosť si preštudovať predložený Komunitný plán. Nakoľko sme už opravený 

Komunitný plán nevideli. 

 

 



PaedDr. Roman Urbánik 

- ako predkladateľ Komunitného plánu ho sťahujem z bodu rokovania a vrátime sa k nemu  

na ďalšom zastupiteľstve.  

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6. 1 – Starosta obce predniesol informáciu o plnení rozpočtu obce na rok 2016  

k 31. 03. 2016. Informácia sa zakomponovala do tabuľky III. zmeny rozpočtu obce na rok 

2016, kde je farebne odlíšená. Príjmy aj výdavky, ktoré sme si na rok 2016 stanovili  

sú v súlade s rozpočtom a pravidelne ich kontrolujeme. Informáciou o plnení rozpočtu  

sa zaoberala aj Finančná komisia, poprosím o stanovisko Ing. Kollárovú ako jej členku. 

 

Ing. Veronika Kollárová 

- finančná komisia k predloženej informácii nemá žiadne námietky.  

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali informáciu o plnení rozpočtu na vedomie jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 6. 1 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o plnení rozpočtu obce na rok 2016 k 31. 03. 2016. 
 

 

 

6. 2 – Starosta obce predložil návrh k III. zmene rozpočtu obce na rok 2016. Návrh III. zmeny 

rozpočtu bol zverejnený 15 dní pred Obecným zastupiteľstvom, ale tesne pred 

zastupiteľstvom sme museli niektoré položky upraviť. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- časť príjmy: daňové príjmy - upravená položka bufet z 1 000,-€ na 3 000,- € 

- cintorínske poplatky sumu sme znížili z 3 000,- € na 2 000,-€  

 - zníženie príjmov za opatrovanie z 10 000,-€ na 8 000,-€ 

 - výťažky z lotérie meníme z 3 000,- € na 900,- € 

 - dobropis za plyn a elektrinu, bolo nám vrátených 172,- € 

 - iné príjmy v sume 1 800,-€ 

 nedaňové príjmy - sponzorský dar Lekáreň Kamilka 200,-€ 

 - príspevok dobrovoľných hasičov 700,-€ na základe žiadosti pre DHZ Močenok 

 - vypracovanie projektu § 54 z toho činí suma 43 700,-€ 

 - voľby do NRSR zníženie na sumu 1 555,- € 

 - dotácia na organizáciu XXIV. ročníka Festivalu Gorazdov v sume 10 700,-€ 

 bežné príjmy spolu – z Revitalizácie centra Obce sme dostali na základe rozhodnutia 

Ministerstva časť sumy 282 306,80 € 

 

Príjmy spolu po úpravách predstavujú 4 286 955,46 €.  

 

V rozprave k príjmovej časti III. zmeny rozpočtu nemal nikto vôľu vystúpiť. 



PaedDr. Roman Urbánik 

- časť výdavky: bod 1.1 manažment mzda starostu, zástupcu a hlavného kontrolóra 

navýšená na sumu 56 050,- € 

 - odvody do poisťovní navýšené na sumu 19 620,-€ 

- program 2. Bezpečnosť – uniformy pre Obecnú políciu v sume 1 000,-€ 

 - hasičský zbor 700,- € 

- program 3. Správa a údržba majetku – navýšenie sumy za plyn na 81 000,- € 

- bod 3.2 Bytové a nebytové priestory – Obec vlastní zberný dvor za kamenným mostom 

a bolo potrebné spevniť prístupovú cestu, preto navýšenie na 1 500,-€ 

- bod 3.3 Kapitálové výdavky – rekonštrukcia sochy sv. Floriána, ktorá sa navýšila 

z 10 000,-€ na 13 000,- € 

 - navýšenie sumy na technologické vybavenie zberného dvora na 9 900,- € 

 - pozemok na ul. Borzagoš v sume 1 500,- € 

 - modernizácia rozhlasu v sume 30 000,- € 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- občania majú právo byť informovaný, a preto navrhujem celkovú rekonštrukciu obecného 

rozhlasu. Neustále opravy rozhlasu nás v rokoch 2013 a 2014 stáli okolo 10 000,- €. 

Navrhujem prebudovať rozhlas ako celok, spraviť ho bezdrôtový, moderný a zabezpečíme 

lepší vzhľad našej obce. 

- na Obecnej rade sme preberali môj návrh a predložil som cenovú ponuku. Na základe 

rokovania s firmou na realizáciu modernizácie rozhlasu som vyrokoval zľavu v sume  

5 400,-€. Využijeme elektronické trhovisko, kde do podmienok si zadáme, že splátky  

sa rozdelia na 2 – 3 roky bezúročne. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- program 5. Služby občanom, bod 5.1 Kultúra  – výdavok na kultúru sme doplnili o sumu 

10 700,- € na Festival Gorazdov 

- bod 5.3 Spoločenská sála – technický stav podláh v spoločenskej sále nie je dobrý. Dostali 

sme technickú správu aj cenovú ponuku od firmy IBEX. Ponúkli nám prácu zadarmo a Obec 

Močenok zaplatí materiál. Ide o materiály, ktoré sú ľahšie udržiavané.  

Suma 25 000,- €.  

- program 6. Administratíva – voľby a referendum 1 555,- € 

 - aktivačná činnosť 1 500,-€ 

 - § 54 podpora zamestnávania 49 000,- € 

- bod 6.2 Vlastné dotácie – chceme sprehľadniť financie zo športovej haly.  

Na poplatkoch zo športovej haly sa vybralo 1 760,- € a chceme ich spravodlivo rozdeliť  

pre mladých športovcov z klubov: futbalisti, hádzanárky, karatisti a stolnotenisti.  

- bod 6.3 Finančné operácie - Centrum obce - ref. EÚ-SZRB v sume 86 853,60 € 

 - Centrum obce - mimor. splátka z dotácie v sume 282 306,80 € 

- splátkový kalendár za Centrum obce sa bude preberať v ďalšom bode rokovania Obecného 

zastupiteľstva. 

 

Výdavky spolu po úpravách predstavujú 4 089 063,24 €, rezerva po úpravách je vo výške 

197 892,22 €.  

 

Rozprava k výdavkovej časti III. zmeny rozpočtu. 

 

Ing. Veronika Kollárová 

- finančná komisia preberala rekonštrukciu rozhlasu. Súhlasíme a podporujeme návrh.  

 

 



Ing. Stanislav Šimko 

- myslím si, že všetky výdavkové kroky sú správne a súhlasím s rekonštrukciou rozhlasu. 

Taktiež vyriešenie záležitosti s cestou na Borzagoš vidím ako pozitívnu vec. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili s pozmeňovacími návrhmi III. zmenu rozpočtu obce na rok 2016 

jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 6. 2 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

s pozmeňovacími návrhmi III. zmenu rozpočtu obce na rok 2016.  

 

 

 

6. 3 – Starosta obce navrhol spojiť body 6.3, 6.4 a 6.5 Správy o hospodárení Základnej školy 

Močenok, Materskej školy Močenok a Základnej umeleckej školy Močenok za rok 2015. 

Zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sú riaditelia škôl povinní 

predkladať správu o výsledkoch hospodárenia.  

 

K priloženým správam o hospodárení neboli zo strany poslancov pripomienky a pristúpilo  

sa k hlasovaniu k jednotlivým uzneseniam. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili správu o hospodárení ZŠ Močenok jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 6. 3 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2015. 
 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili správu o hospodárení MŠ Močenok jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 6. 4 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2015. 
 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 



Poslanci schválili správu o hospodárení ZUŠ Močenok jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 6. 5 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2015. 

 

 

 

6. 6 – Starosta obce predložil žiadosť Občianskeho združenia Orlík na odpustenie dane. 

Vyjadril svoj názor, že zamestnankyňa, Obecný úrad ani Obecné zastupiteľstvo v tejto 

záležitosti nepochybilo. V zmysle zákona a prijatého VZN je nastavený systém platenia daní 

v Obci Močenok. Na ďalší rok môžeme zmeniť znenie VZN tak, aby sme nezabúdali  

aj na takýto druh činnosti v našej Obci. Do roku 2015 sme s takýmto druhom zariadenia 

v našej obci nemali skúsenosti, nakoľko ostatné budovy, v ktorých takáto činnosť prebieha,  

sú budovy vlastnené Obcou a tam sa takáto daň neplatí. 

 

Ľuboslav Hipp 

- o akú sumu sa jedná? 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- približne suma 3 500,-€. To je výška, ktorá bola v zmysle platného zákona a VZN vyrúbená 

Občianskemu združeniu. 

 

Ing. Veronika Kollárová 

- aj finančná komisia dostala spomínanú žiadosť. Nemôžeme zmeniť platné VZN, a preto 

neodporúčame žiadosť schváliť. Ďakujeme za činnosť Občianskeho združenia Penziónu 

Orlík, ktorý sa stará o starších občanov. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- aj nám na sociálnu komisiu prišla žiadosť. Tiež kladne hodnotíme vznik takéhoto zariadenia. 

V priebehu roka sa sadzby daní meniť nemôžu. Sociálna komisia si dala za úlohu zistiť 

poplatky v iných mestách pre sociálne zariadenia a na základe informácií odporúčam následne 

prerokovať zmenu VZN na ďalší rok.  

 

Ing. Stanislav Šimko 

- rozhodovanie o výrube dane je kompetencia starostu, nie Obecného zastupiteľstva.  

Táto žiadosť sa nemala dostať do programu rokovania. Obecné zastupiteľstvo môže meniť  

len znenie VZN.  

- tiež som dostal žiadosť od pána Szabu a zariadenia, ktoré poskytujú sociálne služby by mali 

platiť inú daň z nehnuteľností. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- z rozpravy vyplynulo, že chceme riešiť danú problematiku, konkrétne znenie VZN na rok 

2017. VZN o miestnych daniach a poplatkoch sa nemôže v priebehu roka meniť. 

- nezbavujem sa zodpovednosti, ale postupovali sme podľa platného VZN, ktoré bolo 

vyvesené na pripomienkovanie. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- nemôžeme hlasovať, že Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť. 

 

 



PaedDr. Roman Urbánik 

- starosta nemá právo určiť, kto dostane zľavu na dani. Preto som túto žiadosť pridal do bodu 

rokovania. Je vôľa riešiť túto situáciu pri navrhovaní zmien vo VZN na rok 2017. 

Ing. Stanislav Šimko 

- ako predseda návrhovej komisie predniesol zmenu znenia Uznesenia nasledovne: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

a) informáciu starostu obce o žiadosti od Občianskeho združenia Orlík na zníženie dane  

z nehnuteľnosti na základe rozhodnutia č. 2451. 

 

berie na vedomie 

b) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo podnet na prejednanie sadzieb dane z pozemkov  

a stavieb všeobecne záväzného nariadenia. Obecné zastupiteľstvo berie podnet na vedomie  

a bude sa ním zaoberať pri tvorbe obsahového znenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani 

z nehnuteľností a pozemkov pre rok 2017. 

V súvislosti s podnetom konštatuje, že v súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie  

nie je možné zmeniť. 
 

Starosta obce dal hlasovať o Uznesení podľa návrhu predsedu návrhovej komisie zvlášť  

pre pod a) a pre bod b). 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie informáciu o žiadosti Občianskeho združenia o zníženie výrubu 

dane jednohlasne. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie podnet na prejednanie sadzieb z pozemkov jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 6. 6 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

a) informáciu starostu obce o žiadosti od Občianskeho združenia Orlík na zníženie dane 

z nehnuteľnosti na základe rozhodnutia č. 2451. 

 

berie na vedomie 

b) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo podnet na prejednanie sadzieb dane z pozemkov  

a stavieb všeobecne záväzného nariadenia. Obecné zastupiteľstvo berie podnet  

na vedomie a bude sa ním zaoberať pri tvorbe obsahového znenia Všeobecne záväzného 

nariadenia o dani z nehnuteľností a pozemkov pre rok 2017.  

V súvislosti s podnetom konštatuje, že v súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie 

nie je možné zmeniť.  
 



6. 7 – Starosta obce predložil žiadosť o zmenu splátkového kalendára pre SZRB, a.s.  s tým, 

že sa zaplatila mimoriadna splátka za revitalizáciu centra obce v sume 282 306,80 €. V apríli 

tohto roka sme zaplatili 38 853,60 €. Po rokovaní s pánom riaditeľom sa splátky znížia  

na sumu 24 000,- €. 

Slovenská záručná a rozvojová banka potrebuje mať schválený splátkový kalendár Obecným 

zastupiteľstvom, a preto ho predkladám. 

 

Poslanci nemali pripomienky k splátkovému kalendáru. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili splátkový kalendár pre SZRB, a. s. jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 6. 7 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Splátkový kalendár pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku ako je priložený. 

 

 

 

7. Hlavný kontrolór 

 

7. 1 - Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý predstavil plán kontrolnej 

činnosti HK obce pre II. polrok 2016. Prečítal priložený materiál. Obecná rada nemala 

pripomienky. 

 

Poslanci nemali pripomienky k plánu kontrolnej činnosti a starosta dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti HK jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 7. 1 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti HK obce pre II. polrok 2016. 

 

 

 

7. 2 - Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý predložil správu z kontroly 

vybraných poskytnutých dotácií v roku 2015.  

 

Ing. Ladislav Fúska 

- správa sa skladá z textovej a tabuľkovej časti. Zameral som sa na dve najväčšie dotácie  

a to pre futbalový a hádzanársky klub a dva najmenšie dotácie. Príkladom vyúčtovania dotácií  

je hádzanársky klub. Vyúčtovanie futbalového klubu dopadlo zle, nakoľko neodovzdali 

všetky potrebné doklady a nie všetko som im mohol uznať. Z priložených dokladov  



som im uznal sumu 6 005,46 €. Nemôžu si účtovať 2 veci na jeden doklad. Nové vedenie 

Futbalového klubu bolo už poučené, ako je potrebné postupovať pri dokladovaní.  

 

Ing. Jozef Šuvada 

- ku každej položke je zloženka? 

 

Ing. Ladislav Fúska 

- platobný príkaz musí mať náležitý podklad a to nebolo dodané. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- je dôležité, ako sa narába s verejnými peniazmi. Snažíme sa nastaviť nový režim kontroly  

vo Futbalovom klube. Vyúčtovanie kontrolujeme v mesačnej báze. Nechceme zasahovať  

do dotácií pre FK na tento rok, ale toto je pre nich varovný prst. Pretože financie môže 

skontrolovať hocikto. Navrhujem VZN s novým systémom poskytovania dotácií. 

 

Ľuboslav Hipp 

- dávam návrh na zmenu znenia uznesenia z Schvaľuje na Berie na vedomie. 

 

Ľuboš Blažo 

- držím palce novému vedeniu futbalového klubu, ale čo s peniazmi z dotácií z roku 2015? 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- napíšeme žiadosť na základe tejto správy predsedom futbalového klubu, aby vyúčtovali 

dotáciu v zmysle VZN. 

 

Mgr. Peter Sýkora 

- Dohodli sme sa s pani Horňákovou, ktorá robí účtovníctvo pre hádzanársky klub,  

aby naučila vedenie FK ako majú pracovať s dokladmi, a teraz na tom pracuje Vlado Vereš. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- beriem na vedomie návrh pána poslanca Hippa. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie správu z kontroly HK jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 7. 2 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly vyúčtovaných vybraných poskytnutých dotácií v roku 2015. 
 

 

Mgr. Peter Sýkora odišiel z rokovacej miestnosti pred bodom rokovania 8.1. 

 

 

 

8. Majetkové prevody, nájmy 

 

8. 1 – Starosta obce predložil návrh kúpno zámennej zmluvy, ktorý bol vypracovaný  

JUDr. Lýdiou Vylimcovou. Zmluva bude po schválení uzavretá medzi Obcou Močenok 



a Tiborom Holásekom a Danielom Benčíkom. Zmluva sa týka odkúpenia pozemkov  

na vybudovanie vstupnej cesty na Borzagoš II. 

Starosta obce vysvetlil poslancom na základe predloženého návrhu zmluvy, ktoré pozemky  

sa budú zamieňať a odkupovať. 

 

Mgr. Peter Sýkora sa vrátil do rokovacej miestnosti na začiatku čítania uznesenia  

č. 8.1 – III./OZ/2016 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci súhlasili s návrhom zmluvy jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 8. 1 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou poslancov 

ako prípad hodného osobitného zreteľa 

 

A) prevod vlastníctva majetku obce – nehnuteľností, vedených v kat. úz. Močenok, 

na LV č. 4274 v registri „E“ KN, parc. č.6893/1, ostatné plochy vo výmere 1993 m
2
, parc. 

č. 6893/21, ostatné plochy vo výmere 6312 m
2
, v časti odčlenenej GP č. 41 168 950-

047/2016, ako parc.č.6893/23, zastavané plochy vo výmere 271 m
2
, na LV č. 844  

v registri „C“ KN, parc. č. 6732, záhrady vo výmere 1069 m
2
, v časti odčlenenej GP  

č. 41 168 950-047/2016, ako parc. č. 6732/2, záhrady vo výmere 153 m
2
, zámennou 

zmluvou podľa ust. § 611 Obč. zák., uzatvorenou medzi zmluvnými stranami - Obcou 

Močenok a Tiborom Holásekom, rod. Holásek, nar. 19.8.1980 a manž. Lucia 

Holáseková, rod. Tóthová, nar. 28.3.1980, obidvaja trvale bytom Močenok, 

Hájska1103/20.  

Z dôvodu  úbytku výmery nehnuteľností v rozsahu 118 m
2
, v neprospech Obce 

Močenok, Tibor Holásek a manž. Lucia Holáseková sú povinní uhradiť Obci Močenok 

čiastku vo výške 4,84 €/1 m
2
, (slovom štyri eurá a osemdesiatštyri centov za jeden meter 

štvorcový pozemku), čo je spolu 571,12 € . 

 
Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

 

Poslanci súhlasili s návrhom zmluvy jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 8. 1 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou poslancov 

 

B) prevod vlastníctva majetku obce – nehnuteľností, vedených v kat. úz. Močenok,  

na LV č. 4274 v registri „E“ KN, parc. č. 6893/1, ostatné plochy vo výmere 1993 m
2
,  

v časti odčlenenej GP č. 41 168 950-47/2016, ako parc. č. 6893/24, zastavané plochy  

vo výmere 79 m
2
, na LV č. 6665 v registri „C“ KN, parc. č. 6734, vinice vo výmere  

1493 m
2
, v časti odčlenenej GP č. 41 168 950-047/2016, ako parc. č. 6734/5, vinice  

vo výmere 159 m
2
, zámennou zmluvou podľa ust. § 611 Obč. zák., uzatvorenou medzi 



zmluvnými stranami - Obcou Močenok a Danielom Benčíkom, rod. Benčík,  

nar. 17.1.1986, trvale bytom Nivy 1460/1, Šaľa  a Andreou Gregušovou, rod. Gregušová, 

nar. 2.11.1986, trvale bytom Andreja Hlinku 486/16, Močenok. Z úbytku výmery 

nehnuteľností v rozsahu 80 m
2
, v neprospech zamieňajúceho Daniela Benčíka a Andrei 

Gregušovej, Obec Močenok uhradí Danielovi Benčíkovi a Andrei Gregušovej čiastku  

vo výške 20,- € /1 m
2
, (slovom dvadsať eur za jeden meter štvorcový pozemku),  

čo je spolu 1 600,- €, každému v sume podľa výšky jeho spoluvlastníckeho podielu 

nehnuteľností. 

 

 

 

8. 2 - Starosta obce predložil žiadosť Mgr. Magdalény Segečovej o budúcom zámere 

odpredaja pozemku č. 742/4 vo výmere 72 m
2
 a pozemku č. 742/6 vo výmere 212 m

2
. 

Pozemky sa nachádzajú pri tzv. školských bytovkách medzi základnou školou a kláštorom. 

Predmetnou žiadosťou sa zaoberala Komisia územného plánovania a investičnej činnosti.  

 

Ing. Ernest Vereš 

- komisia odporúča odpredať pozemky podľa žiadosti. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- vzhľadom na to, že druhý pozemok je väčší ako 150 m
2
, po schválení bude potrebné 

vypracovať geometrický plán a znalecký posudok.  

 

Starosta otvoril rozpravu k žiadosti. 

 

Mgr. Peter Sýkora 

- žiadosť je rozdelená na dva pozemky. Súhlasím s odpredajom pozemku pod rodinným 

domom, pozemok č. 742/4 o výmere 72 m
2
. Ale okolo budovy kláštora potrebujeme 

minimálne 2 m priestor, aby sme v prípade potreby mohli opravovať budovu kláštora. Druhý 

pozemok by sme mohli žiadateľke prenajať. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- ide o zložité pomery, mali by sa u presniť záujmy žiadateľky a aj obce. 

 

V rozprave poslanci nemali záujem pokračovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Proti: 5  

Zdržal sa: 2 – poslanec Hipp a Ing. Vereš 

 

Poslanci neschválili budúci zámer odpredaja pozemku. 

 

Uznesenie č. 8. 2 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľku: Mgr. Magdalénu Segečovú, 

bytom Močenok. 

 

 

 



PaedDr. Roman Urbánik 

- žiadosť v takejto podobe nebola schválená, ale z rozpravy vyplýva, že máme záujem riešiť 

danú situáciu, a preto navrhujem Ing. Ernestovi Verešovi, aby pozval žiadateľku na najbližšie 

stretnutie Komisie územného plánovania a investičnej činnosti a dohodli sa na podmienkach, 

ktoré by boli akceptovateľné pre obe strany. 

8. 3 - Starosta obce predložil žiadosť Ivana a Martiny Závodných o budúcom zámere 

odpredaja pozemku, ktorý sa nachádza pred ich domom, parcela číslo 1747/1 zapísanej na LV 

4274. Predmetnou žiadosťou sa zaoberala Komisia územného plánovania a investičnej 

činnosti. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- komisia sa žiadosťou zaoberala a neodporúča predať pozemok. 

 

Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave. 

 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia, ktoré Neschvaľuje budúci zámer odpredaja 

nehnuteľnosti a dal hlasovať. 

  

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0  

 

Poslanci jednohlasne neschválili budúci odpredaj nehnuteľnosti. 

 

Uznesenie č. 8. 3 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľov: Ivan a Martina Závodní, bytom 

Hrnčiarovce nad Parnou. 

 

 

 

8. 4 – Starosta obce predložil žiadosť Tomáša Gálika o budúcom zámere odpredaja pozemku 

parcely č. 822 o výmere približne 75 m
2
. Ide o pozemok v časti Párovce. Predmetnou 

žiadosťou sa zaoberala Komisia územného plánovania a investičnej činnosti. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- pán navrhovateľ mal aj v minulosti podanú žiadosť, ale vtedy sme neodporučili predať 

pozemok, kvôli zlému výhľadu na križovatku. Žiadateľ si podal upravenú žiadosť s novým 

nákresom, cesta podľa nákresu by bola prehľadná a komisia súhlasí s odpredajom.  

 

Ing. Jozef Šuvada 

- rádius je zväčšený, dobre tomu rozumiem? 

 

Ing. Ernest Vereš 

- áno. 

- pôvodný plot zruší a posunie na novú úroveň, aby bola prehľadná cesta. 

 

V rozprave poslanci nemali záujem pokračovať. 

 

 

 



Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0  

Poslanci schváli budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti jednoznačne. 

 

Uznesenie č. 8. 4 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa: Tomáša Gálika, bytom Močenok. 

 

 

 

8. 5 – Starosta obce predložil žiadosť Ľubomíra Vyskoča o budúcom zámere odpredaja 

pozemku par. „E“ č. 5910 o výmere 117 m
2
, vedený na LV č. 4274. Predmetnou žiadosťou sa 

zaoberala Komisia územného plánovania a investičnej činnosti. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- komisia doporučuje odpredať pozemok. Ide o pozemok medzi jeho domom a domom jeho 

rodičov, ktorý niekoľko rokov užívajú.  

 

Ing. Veronika Kollárová 

- pre upresnenie, ide o prechod medzi domami ako je radová výstavba na ul. Čingov 

a pôvodnou domovou výstavbou? 

 

Ing. Ernest Vereš 

- áno. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- súhlasím s odpredajom, žiadateľ dlhé roky užíva pozemok. 

 

V rozprave poslanci nemali záujem pokračovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0  

 

Poslanci schváli budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti jednoznačne. 

 

Uznesenie č. 8. 5 –III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa: Ľubomíra Vyskoča, bytom 

Močenok. 

 

 

 

9. Zápisnice z komisií 

 

9. - Starosta obce predložil správy o činnosti komisií od ostatného zasadnutia OZ tak,  

ako ich predložili predsedovia komisií. 

Predsedovia komisií neprejavili vôľu sa vyjadriť k jednotlivým správam. 



Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0  

Poslanci berú na vedomie správu komisií jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 9 – III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

správy o činnosti komisií  od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili 

predsedovia komisií. 
 

 

 

10. Rôzne 

 

10. 1 – Starosta obce predložil žiadosť o nenávratný finančný príspevok na technologické 

vybavenie zberného dvora v obci Močenok. S výškou maximálneho spolufinancovania 

projektu zo strany žiadateľa v sume 9 893,34 € z celkových oprávnených výdavkov. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- poslal som poslancom technickú a cenovú ponuku nákladného automobilu. Navýšil sa počet 

kontajnerov, a preto sa navýšila cena pri spoluúčasti 5 % na 9 893,34 €. Termín podania 

projektu je posledný májový deň. 

 

Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0  

 

Poslanci schváli žiadosť o NFP jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 10. 1  – III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Žiadosť o NFP na RO pre OP KŽP s názvom Technologické vybavenie zberného dvora 

v obci Močenok, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10 s výškou maximálneho 

celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa / obce.    
 

 

 

10. 2 – Starosta obce predložil projektový zámer a vizualizáciu Trhoviska na ulici Školskej. 

Na budovanie novej tržnice sa začali robiť prvé kroky, zbúrali sa staré objekty a vyčistil  

sa priestor pre nové trhovisko. Projektantovi sme povedali, akú máme predstavu. Zdôraznili 

sme, že v blízkosti sa nachádza kultúrna pamiatka. V administratívnej časti budovy chceme, 

aby bola kancelária správcu trhoviska, informačné stredisko, hygienické zariadenia 

a podobne. Budova bude energeticky úsporná. Vizualizáciou trhoviska sa zaoberali  

aj komisie, poprosím o ich vyjadrenie. 

 

Ing. Jozef Šuvada – predseda komisie pre sociálne veci, bytové otázky 

- nemáme pripomienky. 



Ing. Ernest Vereš – predseda komisie územného plánovania a investičnej činnosti 

- nemáme pripomienky. 

 

Ing. Veronika Kollárová – členka komisie financovania, správy majetku, podnikateľskej 

činnosti 

- ide o nadčasový projekt. Člen komisie p. Tóth mal pripomienky k pripojeniu na vodu 

a k parkovaniu. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- parkovanie by malo byť v tých priestoroch ako sa parkuje dnes. Bude tam dopravné 

značenie, aby vozidlá nestáli priamo pri trhovisku.  

- čo sa týka vody, bude sa môcť využívať voda zo sociálneho zariadenia, ale môže byť vonku 

napr. fontánka, kde sa budú môcť občania napiť. 

 

V rozprave poslanci nemali záujem pokračovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0  

 

Poslanci berú na vedomie projektovú vizualizáciu trhoviska. 

 

Uznesenie č. 10. 2  – III./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Tržnica na ulici Školskej – projektový zámer, vizualizácia 
 

 

 

11. Diskusia 

 

Starosta obce udelil slovo Mgr. Petrovi Sýkorovi 

 

Mgr. Peter Sýkora 

- chcel by som pozvať poslancov a občanov na XXIV. ročník Festivalu Sv. Gorazda. V tomto 

roku bude tento ročník iný v tom, že si pripomenieme 25. výročie biskupskej vysviacky 

Mons. Rábeka, nášho rodáka, ktorý inicioval vznik festivalu. Pri tejto príležitosti 

predpokladáme vyššiu účasť na sv. omši, a preto sme sa rozhodli urobiť nedeľnú sv. omšu 

pred kostolom v parku v Močenku. V Gorazdove bude sobotná večerná omša s programom 

ako býva každý rok a nedeľná bude v parku. Tento krok privítala aj televízia STV, ktorá bude 

zabezpečovať priamy prenos. Chcel by som poprosiť obyvateľov, aby v tomto období boli 

opatrní a pomohli s parkovaním tak, že by rešpektovali dopravné obmedzenia, nakoľko 

očakávame oveľa väčší počet návštevníkom a tým aj väčší počet áut. Podali sme si projekt na 

Festival sv. Gorazda a ministerstvo nám schválilo dotáciu na sumu 10 700,- €.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- Festivalu sv. Gorazda sa budeme venovať aj v káblovej televízii, kde budeme pravidelne 

občanov informovať o programe a priebehu festivalu.  

- Touto cestou by som chcel všetkých občanov pozvať na oslavu ku Dňu otcov dňa 18. júna 

o 18.00 hod. Príde nám zahrať big band z Bratislavy a bude sa podávať káva a koláčiky.  

- 4. júna 2016 organizujeme cyklotúru na Baťov kanál. 

 



Záver 
Dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za konštruktívny prístup. Poďakoval sa aj za všetky 

vaše podnety a názory, ktoré tu odzneli a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PaedDr. Roman Urbánik 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambálková 

Močenok, 25.05.2016 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Veronika Kollárová  ................................................. 

 

 

 

 

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


