
Zápisnica 

 z I. zasadnutia OZ pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku mimo plánu práce 

v roku 2016, konaného dňa 29. 06. 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 

    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 

 

I. zasadnutie OZ pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku mimo plánu práce v roku 2016 otvoril 

a viedol PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce. V úvode privítal prítomných poslancov obecného 

zastupiteľstva a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 9,  

t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Taktiež privítal Hlavného kontrolóra Obce Močenok 

Ing. Ladislava Fúsku a zapisovateľku Ing. Luciu Hambálkovú. 

 

Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení:  

Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Andrea Benková 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: 

Ing. Mareka Mesároša a Ing. Jozefa Šuvadu 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambálkovú.  

 

 

Návrh uznesenia poslanci schválili jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 1. –I./MOZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a/ schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Andrea Benková 



za overovateľov zápisnice: Ing. Marek Mesároš, Ing. Jozef Šuvada 

b/ určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambálkovú  

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 
 

Starosta obce predložil návrh programu I. zasadnutia OZ pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku 

mimo plánu práce v roku 2016 a zároveň navrhol doplniť program zasadnutia o bod 3.3  

 

Program: 

 

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

2. Schválenie programu rokovania   

3. Materiály predložené na prerokovanie 

3.1. Návrh starostu obce Močenok na odvolanie riaditeľky DD Milosrdného samaritána z 

funkcie.  

3.2. Návrh VZN Obce Močenok č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa  

VZN č. 9/2013 – časť Príloha č. 1 o podmienkach prideľovania a bývania  

v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných 

prostriedkov  

3.3. Návrh VZN Obce Močenok č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa  

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

v zriaďovacej pôsobnosti Obce Močenok. 

 

4. Diskusia 

 

Záver 

 

K slovu sa prihlásil Ing. Jozef Šuvada: 

- na komisii pre sociálne veci, bytové otázky sme vybrali 2 rodiny o 1- izbový a 2-izbový byt. Výber 

uchádzačov by mal byť schválený Obecným zastupiteľstvom. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- vzhľadom na to, že dokončujeme zoznam uchádzačov aj na ostatné typy bytov – navrhujem, aby sme 

vybrali uchádzačov na byty na ďalšom Obecnom zastupiteľstve. 

 

Starosta obce dal hlasovať o programe zasadnutia, tak ako ho predložil spolu s doplnením bodu 3.3. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

 

Poslanci návrh programu schválili jednohlasne. Starosta obce skonštatoval, že rokovanie bude 

pokračovať podľa schváleného programu. 

 

 

Uznesenie č. 2. – I./MOZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

program rokovania s pozmeňujúcimi pripomienkami, doplnenie programu v bode 3. o bod 3.3 

Návrh VZN Obce Močenok č. ...../2016, ktorým sa mení a dopĺňa  

VZN č. 4/2016 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti 

Obce Močenok. 

 



3. Materiály predložené na prerokovanie 

 

3.1 - Starosta obce predložil návrh na odvolanie riaditeľky Domova Dôchodcov Milosrdného 

samaritána z funkcie ku dňu 30. 06. 2016 s jeho odôvodnením: 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- podľa môjho názoru je odvolanie riaditeľky v záujme klientov domova dôchodcov,  

- súčasné vedenie naše očakávania nenapĺňa a dochádza k napätiu medzi klientmi, ale aj medzi 

samotnými zamestnancami,  

- verím, že nové vedenie začne napĺňať očakávania Obce ako zriaďovateľa Domova Dôchodcov, 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému návrhu. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- oslovili ma viacerí občania a ja som im sľúbil, že sa k danej záležitosti vyjadrím, 

- viacerí občania mi potvrdili nespokojnosť s prístupom pani riaditeľky ku klientom, 

- vyjadrili taktiež nespokojnosť s riadením Domova dôchodcov, 

- viacerí klienti vyjadrili svoje obavy a strach z pani riaditeľky, znížila sa spokojnosť klientov, 

- hovoril som s troma zamestnancami v Domove dôchodcov a priznali, že medzi zamestnancami 

vzniká pracovné napätie, 

- dozvedel som sa, že pani riaditeľka obmedzila počet bohoslužieb v kaplnke,  

ktorá sa v zariadení nachádza – konala svojvoľne, pretože takéto zmeny sú v kompetencii 

zriaďovateľa, 

- taktiež nepodala daňové priznanie, túto povinnosť jej ukladá zákon, 

- preto zastávam názor, že takéto riadenie je neprijateľné a súhlasím s odvolaním pani riaditeľky. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- na Obecnej rade sme túto otázku detailne preberali, ja som taktiež mal určité indície  

od samotných zamestnancov z Domova dôchodcov, 

- osobne sa ma dotklo zrušenie kaplnky, ktorá mala slúžiť na bohoslužby, 

- kolektív musí byť jednotný a súdržný a toto absentuje, preto treba hľadať iné riešenie. 

 

V rozprave nemal záujem nikto ďalej pokračovať. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh odvolania pani riaditeľky Domova Dôchodcov Milosrdného 

samaritána v Močenku. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

 

Poslanci návrh odvolať pani riaditeľku schválili jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 3.1 –I./MOZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

odvoláva 

ku dňu 30.6.2016 na návrh starostu obce z funkcie riaditeľky DD Milosrdného samaritána, sv. 

Gorazda 569/30, 951 31  Močenok, Mgr. Janu Tomasovszkú, Levice 

 

 

 

3.2 - Starosta obce predložil návrh VZN Obce Močenok č. .../2016, ktorým sa mení  

VZN č. 9/2013 – časť Príloha č. 1 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom 

pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov. 

 

 

 



PaedDr. Roman Urbánik 

- sociálna komisia prichádza s návrhom novelizovať prílohu č. 1 VZN č. 9/2013,  

- ide o materiál, ktorý sa predkladá na ďalšie pripomienkovanie, a preto odovzdávam slovo Ing. 

Jozefovi Šuvadovi 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- komisia sa snažila niektoré body zjednodušiť, prípadne zlúčiť  

- bude čas na pripomienky do ďalšieho zastupiteľstva, 

 

V rozprave nemal záujem nikto ďalej pokračovať. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN Obce Močenok č. .../2016, ktorým sa mení  

VZN č. 9/2013 – časť Príloha č. 1 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom 

pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov a stanovuje termín  

na pripomienkovanie do 15.07. 2016. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie návrh VZN jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 3.2 –I./MOZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Návrh VZN Obce Močenok č. .../2016, ktorým sa mení VZN č. 9/2013 – časť Príloha č. 1 o 

podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce 

obstaraných z verejných prostriedkov a stanovuje termín na pripomienkovanie do 15.07. 2016 

 

 

3.3 - Starosta obce predložil návrh VZN č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015  

o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce Močenok. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- o túto zmenu nás poprosil pán riaditeľ základnej umeleckej školy, 

- zmení sa výška poplatku pre osoby staršie ako 18 rokov, z pôvodnej sumy na sumu 50,-€ 

- na žiakov starších ako 18 rokov nedostávame z podielových daní žiadne finančné prostriedky 

a takýto žiaci odčerpávajú finančné prostriedky mladším žiakom, 

- ide o materiál na pripomienkovanie, a preto by som dal rovno hlasovať. 

 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015  

o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce Močenok 

a stanovuje termín na pripomienkovanie do 15. 07. 2016. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie návrh VZN jednohlasne. 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 3.3 –I./MOZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Návrh VZN č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o výške mesačného príspevku v 

školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce Močenok a stanovuje termín na 

pripomienkovanie do 15.7. 2016. 

 

 

 

4. Diskusia 

Starosta obce otvoril Diskusiu, v ktorej nemal nikto záujem vystúpiť. 

 

 

Záver 
Dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za konštruktívny prístup a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PaedDr. Roman Urbánik 

                starosta obce 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambálková 

Močenok, 30. 06. 2016 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Marek Mesároš  ................................................. 

 

 

 

 

   Ing Jozef Šuvada  .................................................  


