Zápisnica
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 27.07.2016

K bodu 1
Starosta obce zahájil rokovanie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných poslancov a
skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnili sa poslanci Jozef
Benčík, Ľuboš Blažo, Juraj Lenický a Ing. Marek Mesároš a sú prítomní 7 poslanci obecného
zastupiteľstva: Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Veronika Kollárová, 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: Ľuboslav Hipp, Ing.
Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková. Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. Za
overovateľov zápisnice navrhol Ing. Ernesta Vereša a Ing. Jozefa Šuvadu. Za návrh hlasovali
všetci prítomní poslanci. Za zapisovateľa určil starosta obce Ing. Jána Valeka.
Uznesenie č. 1. –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ľuboslav Hipp, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea
Benková,
za overovateľov zápisnice : Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada
b/ určuje
za zapisovateľa : Ing. Ján Valek
K bodu 2
Starosta obce predložil návrh programu so zmenou – stiahnutie materiálu 8.7. Schválenie
odpredaja obecného pozemku -František Hipp.
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení z III. zasadnutia OZ v roku 2016 a I. zasadnutia OZ mimo
plánu práce v roku 2016
4. Interpelácie poslancov
5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie
5.1. Schválenie VZN č. 6/2016 o poskytnutí finančných príspevkov (dotácií, grantov) Obce
Močenok a participatívnom rozpočte, ktorým sa ruší VZN č. 11/2008 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Močenok - elektronicky
5.2. Schválenie VZN č. 7/2016, 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 - elektroniky
5.3. Schválenie VZN č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o výške
mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce
Močenok - elektronicky
5.4. Schválenie dodatku k internému predpisu Zásady odmeňovanie poslancov v Obci
Močenok
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5.5. Schválenie Komunitný plán sociálnych služieb obce Močenok 2016-2021 elektronicky
5.6. Protokol o výsledku kontroly účinnosti verejných prostriedkov vynaložených
na komunálne služby v rokoch 2012 – 2015 – prerokovanie, elektronicky
5.7. Návrh VZN č. ..../2016 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku
pri narodení dieťaťa v obci Močenok - elektronicky
5.8. Návrh VZN č. ...../2016 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky
občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných
príspevkov sociálnej pomoci obcou Močenok - elektronicky
5.9. Návrh VZN č. ....../2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Močenok elektronicky
5.10. Návrh VZN. ....../2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - elektronicky
6. Ekonomika a majetok
6.1. Informácia o plnení rozpočtu obce na rok 2016 k 30.6. 2016 - elektronicky
6.2. IV. zmena rozpočtu na rok 2016 - elektronicky
6.3. Návrh a schválenie použitia finančných prostriedkov z fondu opráv na „Pomerové
rozdeľovače vykurovacích nákladov – 33 b.j.“ podľa 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,
článku IV. Použitie fondu opráv, bod 2.
7. Hlavný kontrolór
7.1. Správa z kontroly pokladne obecného úradu Močenok za vybrané mesiace roku 2015
a I. polrok roku 2016
8. Majetkové prevody, nájmy - elektronicky
8.1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku H. Víchová
8.2. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Štefan Kováč
8.3. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Lenka Kováčová a Milan Sirka
8.4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Peter Koska
8.5. Žiadosť o dokúpenie obecného pozemku Tomáš Straňák a Ivana Straňáková
8.6. Schválenie odpredaja obecného pozemku Š. Antoš s manželkou
8.7. Schválenie odpredaja obecného pozemku František Hipp
8.8. Schválenie odpredaja obecného pozemku Ján Hipp
8.9. Schválenie odpredaja obecného pozemku Ľubomír 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
10. Rôzne
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Schválenie návrhov ocenenia Cena obce Močenok 2016
Oboznámenie s návrhom na ocenenie Cena starostu obce Močenok 2016
Schválenie poradovníku na byty postavené s podporou štátu v obci Močenok
Informácia z VZ Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie
s odpadmi
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10.5. Plán Investícií na obdobie 2017 - 2018
11. Diskusia
Záver
Návrh schválili poslanci jednohlasne. Starosta obce konštatoval, že rokovanie bude postupovať
podľa schváleného programu.
Uznesenie č. 2. - IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania s vypustením bodu 8.7 Schválenie odpredaja obecného
pozemku František Hipp.
K bodu 3
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý informoval poslancov o plnení
uznesení z III. plánovaného OZ a I. zasadania OZ mimo plánu zasadania obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 3. - IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení z III. plánovaného OZ a I. zasadania OZ mimo plánu zasadaní
obecného zastupiteľstva
K bodu 4
Starosta obce dal priestor na interpelácie. Ing. Jozef Šuvada – internet zo Slovanetu často
vypadáva, reklamácie občanov sa nepreberajú – telefón zvoní, nikto sa nehlási. Dodávateľ
by mal seriózne riešiť vzťahy s občanmi – dať aj mobilné telefóny, ohlásenie odstávok
na teletexte, rozhlase a pod.. Starosta obce – aj my máme často oprávnené ponosy od občanov,
rokovali sme s dodávateľom, niekedy je náprava, niekedy nie je odozva, počúvame ľudí,
Slovanet by mal problémy riešiť priebežne, viem osobne, že pracujú na odstránení porúch,
aj dnes robili na hlavnej stanici, budeme s nimi hovoriť. Ing. Stanislav Šimko – chcem občanov
poprosiť o trpezlivosť, my sme definovali zlý stav zariadení, ale Slovanet zistil, že to je ešte
horšie, sme radi, že držíme Močenskú televíziu. Zástupca starostu – aj ja mám informácie od
nespokojných občanov, na nové investície, ktoré teraz robí Slovanet, nemáme v obci zdroje.
Ing. Ernest Vereš – treba povedať, že ide o dočasné problémy, ak ale budú dlho trvať ľudia
stratia dôveru a zariadia sa inak, Slovanetu by na tom malo záležať.
Ľuboslav Hipp – p. Szabová – majiteľka lekárne Kamilka ma informovala, že je zatopené celé
zdravotné stredisko – pivničné priestory. Starosta obce – boli sme tam, vieme všetci,
že problém je odjakživa, ide o spodnú vodu, ak veľa prší je to vypuklejšie, máme opatrenia
na odčerpávanie vody. Problém môže byť i nevyčistený kanál, čo tiež môže zhoršovať stav.
Ing. Jozef Šuvada – aj v Dusle sme po týchto dažďoch mali zatopené čerpadlá.
K bodu 5
5.1. Starosta obce predložil návrh VZN č. 6/2016 o poskytnutí finančných príspevkov (dotácií,
grantov) Obce Močenok a participatívnom rozpočte, ktorým sa ruší VZN č. 11/2008
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Močenok.
Poslanci schválili VZN č.06/2016 jednohlasne.

3

Uznesenie č. 5.1. - IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
návrh VZN Obce Močenok č. 06/2016 o poskytovaní finančných príspevkov (dotácií,
grantov) Obce Močenok a participatívnom rozpočte
5.2. Starosta obce vyzval Ing. Jozefa Šuvadu, aby ako predseda komisie predložil návrh VZN
č. 7/2016, 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.
Ing. Jozef Šuvada informoval, že ide o zmeny:
- zvýšenie počtu bodov u viacdetných rodín,
- vyšší počet bodov u klasickej rodiny oproti forme spolužitia druh a družka,
- vyšší počet bodov pre občanov s trvalým pobytom v Močenku, moje stanovisko je, že máme
riešiť hlavne našich občanov.
Starosta obce – návrh bol prerokovaný i na obecnej rade s tým záverom, že obecná rad podporí
návrh tak ako bol predložený. Poslanci schválili VZN č.2/2016 jednohlasne.
Uznesenie č. 5.2. - IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
Návrh VZN Obce Močenok č. 07/2016, ktorým sa 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.
5.3. Starosta obce predložil návrh VZN č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015
o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce
Močenok. Informoval, že iniciatíva na zmenu výšky mesačných poplatkov na 50,00 eur
u dospelých žiakov ZUŠ vyšla zo strany vedenia ZUŠ – ide o riešenie ekonomiky školy.
Uznesenie č. 5.3. - IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
Návrh VZN Obce Močenok č. 08/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o výške
mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce Močenok.
5.4. Starosta obce predložil návrh Schválenie dodatku k internému predpisu Zásady
odmeňovanie poslancov v Obci Močenok. Uviedol, že zmena bola vyvolaná kontrolou
zo strany Sociálnej poisťovne. Poslanec, ktorý sa vzdáva odmeny, musí tak urobiť písomne
a táto
možnosť
má
byť
zakotvená
iv
zásadách
odmeňovania.
Poslanci schválili dodatok č. 1 jednohlasne.
Uznesenie č. 5.4. - IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Dodatok č. 1 k internému predpisu – Zásady odmeňovania poslancov v Obci Močenok.
5.5. Starosta obce predložil návrh Komunitného plánu Obce Močenok na roky 2016-2021.
Materiál bol spracovaný v zmysle zákonných predpisov dodávateľom, ktorý sa danou
problematikou zaoberá. Ing. Šimko Stanislav – sociálne služby sú zamerané
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na marginalizované skupiny, vítam takýto materiál, ktorý rieši sociálne vzťahy u ľudí,
ktorí sú vyčlenení z nejakého dôvodu z majority.
Poslanci schválili materiál jednohlasne.
Uznesenie č. 5.5. - IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Močenok 2016 – 2021.
5.6. Starosta obce predložil na rokovanie protokol o výsledku kontroly účinnosti verejných
prostriedkov vynaložených na komunálne služby v rokoch 2012-2015. Ďalej uviedol, že veci
riešime tak, aby boli v súlade so zákonom a materiálom sa zaoberala aj obecná rada, ktorá
ho zobrala na vedomie. Poslanci zobrali materiál na vedomie.
Uznesenie č. 5.6. - IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Protokol o výsledku kontroly účinnosti
na komunálne služby v rokoch 2012 -2015.

verejných

prostriedkov

vynaložených

5.7. Starosta obce predložil návrh VZN č. ..../2016 o poskytovaní jednorazového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa v obci Močenok a stanovil termín predloženia pripomienok
na 16.9.2016. Poslanci schválili tento postup jednohlasne.
Uznesenie č. 5.7 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok ..../2016 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku
pri narodení dieťaťa v obci Močenok a stanovuje termín na pripomienkovanie
do 16.09.2016.
5.8. Starosta obce predložil návrh VZN č. ..../2016 o postupe a podmienkach pri poskytovaní
jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej výpomoci
a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci Obcou Močenok a stanovil termín
predloženia pripomienok na 16.9.2016. Poslanci schválili tento postup jednohlasne.
Uznesenie č. 5.8 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok ..../2016 o postupe a podmienkach pri poskytovaní
jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej výpomoci
a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci Obcou Močenok a stanovuje termín
na pripomienkovanie do 16.09.2016.
5.9. Starosta obce predložil návrh VZN č. ..../2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci
Močenok a stanovil termín predloženia pripomienok na 16.9.2016. Poslanci schválili tento
postup jednohlasne.
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Uznesenie č. 5.9 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok ..../2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Močenok
a stanovuje termín na pripomienkovanie do 16.09.2016.
5.10. Starosta obce predložil návrh VZN č. ..../2016 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
a stanovil termín predloženia pripomienok na 16.9.2016. Poslanci schválili tento postup
jednohlasne.
Uznesenie č. 5.10 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok ..../2016 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a stanovuje
termín na pripomienkovanie do 16.09.2016

K bodu 6
6.1. Starosta obce predložil informáciu o plnení rozpočtu obce k 30.06.2016, materiálom
sa zaoberala finančná komisia, obecná rada, ktoré odporúčajú materiál ,zobrať na vedomie. Ing.
Veronika Kollárová za finančnú komisiu odporučila zobrať materiál na vedomie, komisia
nemala pripomienky. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Uznesenie č. 6.1. - IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
informáciu o plnení rozpočtu obce k 30.06.2016.
6.2. Starosta obce predložil na rokovanie IV. zmenu rozpočtu na rok 2016. Uviedol zmeny
v príjmoch – zvýšenie v položkách podielové dane podľa údajov MF SR, poplatky za psa
a odpadové vody. Vo výdavkoch sú zapracované zmeny výdavkov podľa ich očakávaní
na II. polrok 2016. Vedenie obce uvažuje so zavedením elektronického zastupiteľstva,
aby sa odstránila náročnosť prípravy materiálov na zastupiteľstvo – náklady na papier,
na rozmnožovanie materiálov, ich sumarizácia a distribúcia. Ing. Jozef Šuvada – ide o úsporu
materiálov na obecnom úrade počas volebného obdobia – súhlasím s takýmto postupom.
Na záver starosta obce uviedol, že rozpočet je po IV. zmene spracovaný ako vyrovnaný a dal
o ňom ako celku hlasovať. Poslanci jednohlasne schválili materiál tak, ako bol predložený.
Uznesenie č. 6.2. - IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
IV. zmenu rozpočtu obce na rok 2016 tak, ako bola predložená.
6.3. Starosta obce predložil na rokovane materiál o použití zdrojov z fondu opráv na inštaláciu
pomerných meračov tepla na 33 b. j., ide o zákonnú povinnosť v bytových domoch s obytnou
plochou nad 500 m2. V zmysle platného VZN, môže starosta rozhodnúť o použití prostriedkov
do výšky 1660,- eur. najnižšia cenová ponuka prišla na 2688,- eur. Poslanci schválili návrh
jednohlasne.
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Uznesenie č. 6.3. - IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Návrh použitia finančných prostriedkov z fondu opráv na „ Pomerové rozdeľovače
vykurovacích nákladov – 33 b. j.“ podľa 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, čl. IV. Použitie fondu opráv,
bod 2 tohto VZN.
K bodu 7
7.1. Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý predložil na rokovanie Správu
z kontroly pokladne obecného úradu za vybrané mesiace roku 2015 a 2016. Informoval,
že v kontrola bola vykonaná v zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. Poslanci
zobrali správu na vedomie.
Uznesenie č. 7.1. - IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly pokladne obecného úradu Močenok za vybrané mesiace roku 2015
a I. polroka 2016.
K bodu 8
8.1. Starosta obce predložil žiadosť p. H. Víchovej na odkúpenie pozemku parc. č. 153/17,
vedeného na LV 2425 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ing. Ernest Vereš – stavebná
komisia žiadosť prerokovala – žiadateľka nie je vlastníčkou priľahlých pozemkov, žiadateľ
musí byť v tomto prípade iný – odporúča nerokovať o žiadosti. Starosta obce žiadosť stiahol
z rokovania.
8.2. Starosta obce predložil žiadosť p. Š. Kováča o odkúpenie pozemkov parc.č.1747/155,
1747/154 a 1747. Ing. Ernest Vereš – stavebná komisia žiadosť prerokovala – žiadateľ nie je
dohodnutý so susedmi o práve prejazdu na ich pozemky – odporúča nerokovať o žiadosti.
Starosta obce materiál stiahol z rokovania.
8.3.Starosta obce predložil žiadosť p. L. Kováčová a p. M. Sirka o odkúpenie pozemku – parc.
č. 1747/228. Poslanec Vereš – stavebná komisia žiadosť prerokovala – ide o obdobný prípad
ako v bode 8.2. Starosta obce materiál stiahol z rokovania.
8.4.Starosta obce predložil žiadosť p. P. Kosku o odpredaj časti pozemkov vedených na LV
4247, reg. E-KN parc č. 1757/100 a 1747/1 vo výmere cca 350-400 m2. Ing. Ernest Vereš –
stavebná komisia o žiadosti rokovala a odporúča vydať súhlas s budúcim zámerom predaja
nehnuteľnosti. Poslanci schválili návrh jednohlasne.
Uznesenie č. 8. 4 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa: Petra Kosku, bytom Močenok
8.5.Starosta obce predložil žiadosť T. Straňáka a I. Straňákovej na odpredaj pozemku
parc. č. 6938/100 z ktorej sa vyčlení cca 50 m2. Ing. Ernest Vereš – stavebná komisia odporúča
vydať súhlas s budúcim odpredajom. Poslanci schválili návrh jednohlasne.
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Uznesenie č. 8.5. - IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľov: Tomáša Straňáka a Ivanu
Straňákovú, bytom Močenok.
8.6. Starosta predložil žiadosť Š. Antoša s manželkou na predaj časti nehnuteľnosti – pozemok
vedený v k. ú. Močenok, zapísaný na LV č.2425, reg. C-KN, parc. č. 1749/99 o výmere 11 m2
zastavané plochy a nádvoria, pozemky vedené v k. ú. Močenok zapísané na LV č. 4274, reg. EKN, parc. č.1749, z ktorej sa na základe GP č. 070/2016 overeného Okresným úradom Šaľa,
katastrálny odbor odčlenia:
parc. č. 1749/100 o výmere 13 m2, zastavané plochy a nádvoria
parc. č. 1749/101 o výmere 8 m2, zastavané plochy a nádvoria
parc. č. 1749/102 o výmere 2 m2, zastavané plochy a nádvoria
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemkov. Poslanci schválili predaj
jednohlasne.
Uznesenie č. 8.6. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj časti nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok, zapísaný na LV č.2425,
reg. C-KN, parc. č. 1749/99 o výmere 11 m2 zastavané plochy a nádvoria,
pozemky vedené v k. ú. Močenok zapísané na LV č. 4274, reg. E-KN, parc. č.1749,
z ktorej sa na základe GP č. 070/2016 overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálny
odbor odčlenia:
parc. č. 1749/100 o výmere 13 m2, zastavané plochy a nádvoria
parc. č. 1749/101 o výmere 8 m2, zastavané plochy a nádvoria
parc. č. 1749/102 o výmere 2 m2, zastavané plochy a nádvoria
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemkov.
Kupujúci: Štefan Antoš a manželka Dagmar, bytom Chalupy, Močenok.
Cena: 6,05 eur za m2.
8.8. Starosta obce predložil žiadosť p. J. Hippa na kúpu časti nehnuteľnosti – pozemok vedený
v k. ú. Močenok, odčlenený GP č.022/2016, overený Okresným úradom Šaľa, katastrálny
odbor, LV 4274 pod novým parc. č. 1754/4, reg. C-KN o výmere 443 m2, zastavaná plocha pre
Jána Hippa, bytom Čingov, Močenok za cenu 2183,99 eur stanovenú znaleckým posudkom
spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, č. z. 912885
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku, ktorý je oplotený. Poslanci
schválili predaj jednohlasne.
Uznesenie č. 8. 8 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj časti nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok, odčlenený GP č.022/2016,
overený Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor, LV 4274 pod novým parc. č. 1754/4,
reg. C-KN o výmere 443 m2, zastavaná plocha pre Jána Hippa, bytom, Čingov, Močenok
8

za cenu 2183,99 eur stanovenú znaleckým posudkom spracovaným znalcom Ing. Jozef
Raček, č. z. 912885,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku, ktorý je oplotený.
8.9. Starosta obce predložil žiadosť Ľ. Vyskoča o kúpu pozemku vedeného v k. ú. Močenok,
zapísaný na LV č.4274, reg. E č. 5910 o výmere 117 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého
užívania pozemku, ktorý je oplotený.
Uznesenie č. 8. 9 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj časti nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok, zapísaný na LV č.4274,
reg. E č. 5910 o výmere 117 m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku, ktorý je oplotený.
Kupujúci: Ľubomír Vyskoč, bytom Čingov, Močenok.
Cena: 4,84 eur za m2
K bodu 9
Starosta obce otvoril diskusiu k bodu správy komisií. Zo strany poslancov nebol záujem
diskutovať.
Uznesenie č. 9. - I./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
správy komisií od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.
K bodu 10
10.1.Starosta obce predložil na rokovanie návrh Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky
a zahraničné vzťahy návrhy pre udelenie Ceny obce Močenok 2016. V rámci rozpravy
o udelení ocenení predložil Mgr. Peter Sýkora procedurálny návrh, aby o udelení ocenení
hlasovali poslanci jednotlivo o každom návrhu. Procedurálny návrh bol schválený, 5 poslanci
hlasovali za, zdržali sa Mgr. Andrea Benková a Ing. Stanislav Šimko.
Uznesenie č. 10. 1. 1 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrh zástupcu starostu obce o spôsobe hlasovania o návrhoch /jednotlivo/ na ocenenie
Cena Obce Močenok za rok 2016.
Starosta obce predložil návrh Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy
pre udelenie Ceny obce Močenok 2016 pre Ing. Ernesta Vereša. Za návrh hlasovali 6 poslanci,
zdržal sa Ing. Ernest Vereš.
Uznesenie č. 10. 1. 2 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
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na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy
a starostu obce pridelenie ocenenia Cena Obce Močenok za rok 2016 pre Ing. Ernesta
Vereša.
Starosta obce predložil návrh Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy pre
udelenie Ceny obce Močenok 2016 pre Ing. Miroslava Tótha. Za návrh hlasovali všetci
prítomní poslanci.
Uznesenie č. 10. 1. 3 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy
a starostu obce pridelenie ocenenia Cena Obce Močenok za rok 2016 pre Ing. Miroslava
Tótha.
Starosta obce predložil návrh pre udelenie Ceny obce Močenok 2016 pre Mgr. Petra Sýkoru.
Za návrh hlasovali 6 prítomní poslanci, proti bol Mgr. Peter Sýkora.
Uznesenie č. 10. 1. 4 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu starostu obce pridelenie ocenenia Cena Obce Močenok za rok 2016
pre Mgr. Petra Sýkoru.
10.2. Starosta obce informoval poslancov o udelení Ceny starostu obce 2016 pre Mgr. Evu
Molnárovú, Filipa Bleha a Františka Reháka. Starosta obce uviedol, že ocenenia sa budú
odovzdávať na slávnostnom zasadaní OZ dňa 14.09.2016.
Uznesenie č. 10. 2 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2016 pre Mgr.
Evu Molnárovú, Filipa Bleha a Františka Reháka.
10.3. Starosta obce vyzval predsedu komisie pre sociálne veci a bytové otázky Ing. Jozefa
Šuvadu, aby predložil návrh poradovníka na pridelenie bytov. Ing. Jozef Šuvada – pri určený
návrhu poradovníka sme vychádzali na komisii z platného bodovacieho systému.
Z posudzovaných žiadostí najviac bodov získali:
pre 1 izbový byt Marián Koszna, Gorazdov, Močenok
pre 2 izbový byt Metod Kohút, Lúčky, Močenok.
Návrh poradovníka schválili poslanci jednohlasne.
Uznesenie č. 10. 3 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na návrh Komisie pre sociálne veci, bytové otázky poradovník pre pridelenie bytov
postavených s podporou štátu nasledovne:
1 – izbový byt Marián Koszna, Gorazdov, Močenok
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2 – izbový byt Metod Kohút, Lúčky, Močenok.
10.4. Starosta obce informoval poslancov o záveroch zasadania valnej hromady Ponitrianskeho
združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Informáciu dostala aj obecná rada.
Od 1.7.2016 platí novela zákona o odpadoch, podľa výsledkov naša obec separuje cca 35 %
odpadov, patríme k tým lepším. Od 1.1.2017 sa bude účtovať obciam za vývoz a uloženie
zmesového komunálneho odpadu cena za uloženie na skládku 24 eur + DPH a manipuláciu
so smetnou nádobou 0,73 eura. Z toho vyplýva, že separovať sa oplatí – pre nižšie náklady
a pre vzťah k životnému prostrediu. Nový poplatok má byť 2,80 eura za bioodpad.
Ing. Stanislav Šimko – na obecnej rade sme o problematike hovorili, treba robiť kontrolné
váženia pri vstupe do obce.
Uznesenie č. 10. 4 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
informáciu z Valného zhromaždenia Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber
a nakladania s odpadmi.
10.5. Starosta obce predložil na schválenie návrh investícií pre roky 2017-2018. Postupne
sa budú realizovať podľa finančných možností obce a spracovanej projektovej dokumentácie.
V rámci rozpravy sa vyjadrili Ing. Jozef Šuvada, Stanislav Šimko a Mgr. Andrea Benková.
Ing. Ernest Vereš – navrhujem doplniť ešte parkovisko pri FŠ do zoznamu. Starosta obce dal
hlasovať o návrhu vrátene doplnenia Ing. Vereša. Poslanci schválili návrh jednohlasne.
Uznesenie č. 10. 5 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
plán investícií na obdobie 2017 – 2018 s pozmeňovacím návrhom poslanca Ing. Ernesta
Vereša.
K bodu 11
Starosta obce otvoril bod Diskusia. Ing. Ernest Vereš – pri budove FOTO je suchý strom –
podnet od p. Perinovej na vyrúbanie z dôvodu bezpečnosti osôb a majetku občanov vzhľadom
na časté silné búrky. Starosta obce – pozrieme sa na to a v prípade zákonných možností
vyhovieme podnetu. Zástupca starostu – Skončil sa ďalší ročník GM a v rámci neho sme
oslávili i 25. výročie vysviacky biskupa Rábeka. Ďakujem, všetkým, ktorí sa väčšou či menšou
mierov podieľali na úspešnom ukončení podujatia. Starosta obce – všetkým patrí poďakovanie,
či už súťažiacim, tvorivým dielniam, organizátorom i hosťom. Pre informovanosť poslancov
i verejnosti uvádza, že :
- 14.9.2016 bude slávnostné zasadanie OZ , kde budú odovzdávané ocenenia
- 16.9.- 19.9.2016 budú Dni obce Močenok- program sa už pripravuje
- 01.9.- 03.9. 2016 sa bude pred obecným úradom premietať “močenský kinematograf“ – 3
filmy, začiatok bude po upresnení oznámený občanom.
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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, 27.07.2016

Overovatelia:

Ing. Jozef Šuvada

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

Ing. Ernest Vereš

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