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Zápisnica 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 28. 09. 2016 
 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

    Ing. Veronika Kollárová  

Mgr. Andrea Benková 

Ľuboslav Hipp     

    Mgr. Peter Sýkora 

    Ľuboš Blažo 

    Ing. Stanislav Šimko 

    Ing. Jozef Šuvada 

    Ing. Ernest Vereš 

    Ing. Marek Mesároš 

    Juraj Lenický 

 

Neprítomní:   Jozef Benčík 

     

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

    Ing. Lucia Hambálková, zapisovateľka 

    Ing. Kútny – občan 

    Rodina Mesárošová 

 

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 10, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné.  

 

Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení:  

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada a Ľuboš Blažo 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Neprítomný: Juraj Lenický 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Mareka Mesároša a Ing. Stanislava 

Šimka.  

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Neprítomný: Juraj Lenický 

 

Ing. Jozef Šuvada a Ing. Ernest Vereš ako overovatelia predchádzajúcej zápisnice nemali 

pripomienky a potvrdili správnosť zápisnice zo IV. riadneho OZ, ktoré sa konalo dňa 

27.07.2016. 

Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambálkovú.  
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Uznesenie č. 1. – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a/ schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ľuboš Blažo 

za overovateľov zápisnice: Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko 

b/ určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambálkovú 

 

 

 

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 zo IV. zasadnutia OZ v roku 2016  

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

5.1. Schválenie VZN č. 14/2016 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku  

pri narodení dieťaťa v obci Močenok, 

5.2. Schválenie VZN č. 09/2016 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej 

dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších 

finančných príspevkov sociálnej pomoci obcou Močenok, 

5.3. Schválenie VZN č. 10/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Močenok, 

5.4. Schválenie VZN č. 11/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, 

5.5. Schválenie VZN č. 12/2016 o poskytovaní prepravnej služby a výške úhrady  

za poskytovanie prepravnej služby obcou Močenok, 

5.6. Schválenie VZN č. 13/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady 

v Komunitnom centre obce Močenok, 

5.7. Návrh VZN č. xx/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. V. zmena rozpočtu na rok 2016 

6.2. Zámer odkúpenia pozemku a verejného priestranstva – ulica Pri Kúpalisku 

6.3. Výberové konanie – Prenájom školského bufetu 

7. Hlavný kontrolór 

7.1. Správa z kontroly výberu dodávateľa, financovania a vyúčtovania vybranej 

investičnej akcie realizovanej v I. polroku 2016. 
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7.2. Správa z kontroly výdajov Základnej školy Močenok okrem mzdových, náležitosti 

účtovných dokladov, hospodárnosť a súlad so schváleným rozpočtom. Obsadenosť 

jednotlivých tried. 

8. Majetkové prevody, nájmy - elektronicky 

8.1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Slavomír Malík  

8.2. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Slavomír Malík  

8.3. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Mgr. Magdaléna Segečová 

8.4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Miroslava Odrášková 

8.5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ing. Ivan Petrovič a Ing. Jana Petrovičová 

8.6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Michal Kudlej a Katarína Kudlejová 

8.7. Žiadosť o zámenu pozemkov COOP Jednota 

8.8. Schválenie odpredaja pozemku František Hipp 

8.9. Schválenie odpredaja obecného pozemku Tomáš Gálik 

8.10. Schválenie odpredaja obecného pozemku Barbora Lenčéšová 

9. Zápisnice z komisií 

9.1. Komisia financovania, správy majetku, podnikateľskej činnosti 

9.2. Komisia územného plánovania, investičnej činnosti 

9.3. Komisia pre sociálne veci, bytové otázky 

10. Rôzne 

10.1. Schválenie poradovníka na pridelenie bytov postavených so štátnou podporou 

10.2. Petícia s nesúhlasom majiteľov dotknutých parciel na výstavbu prístupovej 

komunikácie v lokalite č. 6 – Cyrila a Metoda v ÚPN Obec Močenok, ktorá má 

vyústenie na ul. Školskej. 

10.3.  Návrh starostu obce Močenok na vymenovanie riaditeľky DD Milosrdného 

samaritána v Močenku. 

11. Diskusia 

 

Záver 

 

Starosta obce upozornil prítomných poslancov na formálnu chybu v číslovaní VZN. Návrh 

VZN Obce Močenok o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

v obci Močenok má mať číslo 14/2016. Starosta obce navrhol presunúť bod rokovania 8.7 

a 10.2 za bod č. 4 Interpelácie poslancov. 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie pripomienky k programu rokovania.  

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: 0 

 

Návrh schválili poslanci jednohlasne. 

 

Starosta obce skonštatoval, že rokovanie bude pokračovať podľa schváleného programu. 
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Uznesenie č. 2. – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania s pozmeňujúcimi pripomienkami a to: 

•bod č. 5.1 – zmena čísla Návrhu VZN Obce Močenok na č. 14/2016 o poskytovaní 

jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v obci Močenok, 

•bod č. 8.7 - Žiadosť o zámenu pozemkov COOP Jednota a bod č. 10.2 - Petícia  

s nesúhlasom majiteľov dotknutých parciel na výstavbu prístupovej komunikácie  

v lokalite č. 6 – Cyrila a Metoda v ÚPN Obec Močenok, ktorá má vyústenie na ul. 

Školskej presunuté za bod č. 4 – Interpelácie poslancov. 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

 

Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi,  

ktorý informoval poslancov o plnení uznesení.  

Hlavný kontrolór obce skonštatoval, že na IV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva,  

ktoré sa konalo dňa 27. 07. 2016 sa prijalo spolu 31 uznesení, z toho 5 uznesení predstavovalo 

pre obec splniť si určité povinnosti. 

 

Uznesenie č. 8.4 – IV./OZ/2016 

- budúci zámer odpredaja pozemku – zámer zverejnený,  

Uznesenie č. 8.5 – IV./OZ/2016 

- budúci zámer odpredaja pozemku – zámer zverejnený,  

Uznesenie č. 8.6 – IV./OZ/2016 

- predaj pozemku pre Štefana Antoša – zmluva podpísaná a zverejnená dňa 23. 08. 2016, 

výmera a cena súhlasia so schváleným uznesením, 

Uznesenie č. 8.8 – IV./OZ/2016 

- predaj pozemku pre Jána Hippa – zmluva podpísaná a zverejnená dňa 23. 08. 2016, výmera 

a cena súhlasia so schváleným uznesením, 

Uznesenie č. 8.9 – IV./OZ/2016  

- predaj pozemku pre Ľubomíra Vyskoča – zmluva podpísaná a zverejnená 05. 09. 2016, 

výmera a cena súhlasia so schváleným uznesením. 

 

V rozprave o správe plnenia uznesení nemal záujem nikto vystúpiť. 

 

Uznesenie č. 3. – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

kontrolu plnenia uznesení schválených na IV. zasadnutí OZ zo dňa 27. 07. 2016. 

 

 

 

4. Interpelácie 

 

Starosta obce dal priestor na interpelácie. 

 

Ing. Marek Mesároš 

- chcem sa opýtať, kto je momentálne predseda Futbalového klubu Močenok? 
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PaedDr. Roman Urbánik 

- na poslednej členskej schôdze sa doplnil výbor na 5 členov. Výbor zvolil za predsedu  

p. Mateja Šimka 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- mám pripomienky ku káblovej televízii. Situácia je už neúnosná. Oslovujú ma nahnevaní 

občania. Poprosil by som, aby sme pozvali firmu Slovanet a za účasti poslancov nám 

vysvetlili, ako chcú situáciu riešiť. Zamŕza obrazovka, nejde prenos sv. omše. V káblovej 

televízii by mohli byť oznamy, kedy a prečo budú výpadky. Prosím o riešenie situácie. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- súhlasím so stanoviskom, že občania majú byť informovaní. Vítam návrh, aby sme sa zišli 

v širšom zložení so zástupcami Slovanetu. O dohodnutom termíne vás budeme informovať. 

- zo strany spoločnosti Slovanet je snaha odstraňovať nedostatky. 

- často sa stretávam s otázkou, prečo sme vybrali spoločnosť Slovanet. My sme oslovili 

viaceré firmy, ale z ich strany nebol záujem, nakoľko by nemohli poskytovať šírenie 

internetu. V októbri v roku 2014 sa podpísalo predĺženie zmluvy so Slovanetom na šírenie 

internetu na 6 rokov a vypovedať zmluvu je veľmi komplikované. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- stav rozvodov je v dezolátnom stave. Ide o zložitú situáciu. Vkladajú sa do opráv peniaze, 

ktoré nie sú zobrazené na kvalite. Dohoda bola podpísaná na niekoľko rokov a musíme nájsť 

cestu, ako to riešiť. 

 

Mgr. Peter Sýkora 

- píšeme pripomienky občanov do Slovanetu. V najbližšom vydaní Močenských novín bude 

vyjadrenie od spoločnosti Slovanet. Ak budú ľudia nespokojní, tak zrušia zmluvy. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- treba informovať občanov, kedy budú odstávky káblovej televízie. 

 

Juraj Lenický 

- Slovanet mal najlepší prehľad o sieti. Zmluva aj s dodatkom sa predĺžila po schválení 

obecným zastupiteľstvom.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- o dodatku zmluvy zastupiteľstvo nerokovalo. Bola automaticky predĺžená. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- treba postupne hľadať riešenie, ako vysielať našu televíziu. To potrebujú naši občania. 

 

V interpelácii nemal záujem nikto ďalej pokračovať. 

 

Rokovanie pokračovalo podľa schválenej zmeny programu. 

 

 

 

8.7 – Starosta obce predložil žiadosť spoločnosti COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 

o zámenu pozemkov na ul. Sv. Gorazda. Pán Ing. Kútny pred začiatkom obecného 

zastupiteľstva rozdal poslancom list podpísaný ďalšími 4 občanmi. 
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PaedDr. Roman Urbánik 

- spoločnosť COOP Jednota chce rozširovať predajnú plochu a rozširovať parkovacie miesta. 

V mesiaci júl nás navštívili zástupcovia Jednoty, pri stretnutí bol aj p. Ing Vereš ako predseda 

komisie územného plánovania a investičnej výstavby. Ukázali nám štúdiu ako bude vyzerať 

nová Jednota. 

 

Starosta obce otvoril diskusiu k žiadosti. 

 

Ing. Marek Mesároš 

- pred 4 rokmi sme jednu štúdiu zamietli, je táto iná oproti tej predošlej? 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- musia nám deklarovať určitý počet parkovacích miest. Pokiaľ žiadosť neschválime, 

spoločnosť COOP Jednota nepodnikne ďalšie kroky – vypracovanie podrobnej projektovej 

dokumentácie. Na projekte je navrhnutých viac ako 19 parkovacích miest.  

 

Mgr. Peter Sýkora odišiel z rokovacej miestnosti. 

 

Ing. Marek Mesároš 

- v podkladoch je dokumentácia na územné rozhodnutie. Podľa mňa už musia mať 

vypracovanú projektovú dokumentáciu. Jednota sa chce rozšíriť do približne polovice 

súčasného parkoviska. Jedná sa o centrum obce. Prečo sa nerozširujú do boku? 

- podľa mňa sa jedná o tú istú dokumentáciu ako pred 4 rokmi. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- chcú sa rozširovať aj do boku. Pri rozširovaní dopredu neprekročia stavebnú čiaru. 

 

Ing. Marek Mesároš 

- obecné zastupiteľstvo nemôže vstúpiť do stavebného konania. Teraz máme poslednú 

možnosť, kedy sa môžeme vyjadriť k žiadosti. 

 

Ľuboš Blažo 

- navrhujem stiahnuť žiadosť z rokovania 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- nemôžeme stiahnuť žiadosť, nakoľko bol schválený program rokovania. 

 

Mgr. Peter Sýkora sa vrátil do rokovacej miestnosti. 

 

Juraj Lenický 

- súhlasím s rozširovaním, ale nie takto. Pozemok za Jednotou má menšiu hodnotu ako 

pozemok pred Jednotou. Taktiež by bol narušení vzhľad centra obce. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- Vizualizácia je pekná a nenarúša vzhľad centra obce. Navrhujem pozvať predstavenstvo 

Jednoty a odložiť daný návrh, aby sme sa mohli pozrieť na materiály podrobnejšie. 

 

Ing. Kútny – občan 

- zo štúdie, ktorá je v materiáloch, nie je presne vidieť ich zámer. Bývame v tesnej blízkosti 

a boli by sme radi, ak by sme do ďalšieho rokovania boli prizvaní. Nad Jednotou sa sťahuje 

súkromný podnikateľ, prečo nevyužijú poschodie? 
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PaedDr. Roman Urbánik 

- v tejto chvíli sa nerieši stavebné konanie, ide o zámenu pozemkov a komisia z tohto pohľadu 

nepochybila. 

 

Ľuboš Blažo 

- procedurálny návrh – na základe nedostatku informácií odporúčam preložiť materiál  

na ďalšie zastupiteľstvo. 

 

Hlasovanie 

Za: 10 

Proti: 0 

 

Poslanci odsúhlasili procedurálny návrh poslanca Blaža na odloženie žiadosti spoločnosti 

COOP Jednota, spotrebné družstvo na ďalšie zastupiteľstvo. 

 

 

 

10. 2 - Starosta obce oboznámil poslancov s petíciou, v ktorej majitelia dotknutých parciel 

vyjadrujú nesúhlas s výstavbou prístupovej komunikácie v lokalite č. 6 – Cyrila a Metoda 

v ÚPN Obce Močenok. Danou petíciou sa zaoberala Komisia územného plánovania 

a investičnej výstavby ako aj Obecná rada. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- petíciu komisia zobrala na vedomie. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- stanovisko Obecnej rady je, že vzhľadom na to, že sa v zásade nezmenil súčasný stav  

so stavom, kedy sa daná ulica zapísala do územného plánu, obecná rada neodporúča zmenu 

územného plánu. 

 

p. Mesároš - občan 

- chcel by som vedieť, komu by sa páčilo, keby mu zobrali celý pozemok, ktorý má určitú 

hodnotu. Ja si teraz mám kupovať drahý pozemok? Keby sa dala cesta posunúť na jednu 

stranu, aby sa tam zmestil dom. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- keďže táto zmena územného plánu sa robila za môjho obdobia vo funkcii starostu, pamätám 

si, že v tom období ste odkúpili ten pozemok a neviem o tom, že by sme ubrali z vášho 

pozemku. Zo spomínaného pozemku sa mal zobrať len špic. 

 

p. Mesároš – občan 

- tak to pôvodne bolo, ale v roku 2008 sa menila katastrálna mapa a už sa cesta posunula  

do stredu pozemku. Tým pádom sa tam už rodinný dom nezmestí.  

 

Ing. Ernest Vereš 

- cestné teleso zaberá 12 m. 

 

Ľuboslav Hipp 

- nemohli by sme zameniť pozemky? Vymeniť ich pozemok s obecným pozemkom. 
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PaedDr. Roman Urbánik 

- v územnom pláne máme naplánovaných niekoľko ciest a obec nemá toľko stavebných 

pozemkov, 

- jedna z možností je zmena územného plánu, ale táto požiadavka na cestu vzišla  

pred niekoľkými rokmi, preto bola navrhnutá v územnom pláne. 

 

Juraj Lenický 

- robil sa aj prieskum, či občania majú záujem o spomínanú cestu? 

 

p. Mesároš – občan 

- robil som si súkromný prieskum a názory občanov boli rôzne, 

- chcel by som ešte vedieť, ako môže dvojprúdová cesta vyústiť na ul. Školskej? 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- vyústenie cesty musia riešiť odborníci, 

- navrhujem dohodnúť sa na spoločnom stretnutí a pozrieme sa na danú situáciu, kadiaľ  

je cesta naplánovaná.  

 

Ing. Stanislav Šimko 

- územný plán je na teraz platný. Musíme vedieť, čo prinesie rozhodnutie o ponechaní cesty 

alebo čo pri jej zrušení. Toto potrebujeme vedieť pri našom rozhodovaní. 

 

V rozprave nemal záujem nikto ďalej pokračovať. 

 

Uznesenie č. 10. 2 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie  

Petíciu s nesúhlasom majiteľov dotknutých parciel na výstavbu prístupovej 

komunikácie v lokalite  

č. 6 – Cyrila a Metoda v ÚPN Obec Močenok, ktorá má vyústenie na ul. Školskej. 

 

 

 

5. Materiály predložené na prerokovanie   

 

5. 1 – Starosta obce predložil návrh VZN Obce Močenok č. 14/2016 o poskytovaní 

jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v obci Močenok. Materiál dostali 

poslanci elektronicky. VZN vychádza zo schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb 

na roky 2016-2021. Obecná rada odporučila schváliť predložený Návrh VZN. 

 

Starosta obce otvoril diskusiu k návrhu VZN Obce Močenok č. 14/2016 o poskytovaní 

jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v obci Močenok. 

 

Ing. Veronika Kollárová 

- navrhujem do §2, čl. I, bod 1 doplniť aj slobodné matky. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- sociálna komisia tiež mala pripomienky k návrhu VZN. 
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Ing. Marek Mesároš 

- vo VZN je napísané: finančný príspevok sa poskytuje s ohľadom na schválený rozpočet 

obce na príslušný rok. Žiadam vysvetliť. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- ak schválime VZN, verím, že bude aj vôľa schváliť dostatok financií v rozpočte. Pokiaľ by 

sa vyskytli nepredvídané situácie, ktoré by zaťažili rozpočet, tak príspevok neposkytneme.  

Zo štatistiky vychádza, že za posledných 5 rokov sa narodilo 42 detí. Pri zostavovaní 

budúceho rozpočtu budeme vychádzať zo sumy 50 x 100 € = 5 000,-€. Každou ďalšou 

zmenou sa budeme zaoberať, ak to bude potrebné. 

 

Juraj Lenický 

- v §2, čl. II, bod 4 sa píše, že žiadosti schvaľuje starosta obce. Možno by bolo dobré, keby 

žiadosti posudzuje komisia. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- vo VZN sú presne stanovené kritéria, kedy môžeme poskytnúť príspevok a schválený 

rozpočet obce je pre starostu záväzný. 

- je to štandardný postup, ktorým sa riadia aj ostatné samosprávy. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- naša komisia tiež dala pripomienky na VZN. Napr. §2, čl. I, bod 2 písmena h) – doplniť,  

že si musia plniť školskú dochádzku, nemôžu mať neospravedlnené hodiny.  

- navrhujem, aby na príspevok bol právny nárok. 

 

Ing. Marek Mesároš 

- že na príspevok nie je právny nárok je z hľadiska opatrnosti, aby sa v budúcnosti s nami 

občania nesúdili. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- ak si žiak plní školskú dochádzku automaticky z toho vyplýva, že nemá neospravedlnené 

hodiny. 

 

Ing. Stanislav Šimko  

- zahlcujeme sa veľkým počtom kritérií, ktoré môžu spôsobiť komplikácie. 

 

Poslanec Juraj Lenický odišiel zo zasadacej miestnosti a prišiel pred hlasovaním. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: Juraj Lenický, Ľuboš Blažo 

 

Poslanci schválili návrh VZN o poskytovaní jednorazového finančného príspevku  

pri narodení dieťaťa v obci Močenok. 

 

Uznesenie č. 5. 1 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov 

Návrh VZN Obce Močenok č. 14/2016 o poskytovaní jednorazového finančného 

príspevku pri narodení dieťaťa v obci Močenok. 
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5. 2 – Starosta obce predložil na rokovanie návrh VZN Obce Močenok č. 09/2016 o postupe  

a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej 

dávky sociálnej výpomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci obcou 

Močenok. VZN vychádza zo schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 

2016-2021. Obecná rada odporučila schváliť predložený Návrh VZN. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- prečítal pripomienky komisie pre sociálne veci, bytové otázky 

- netrvám na vynechaní § 6 Úmrtie občana. Súhlasím, že je dôležité, aby starosta mohol 

promptne konať v prípade úmrtia občana, ktorý nezanechal majetok. 

- obávam sa, že máme veľký počet poberateľov na jednorazový starobný dôchodok v §7 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- jedná sa len o občanov, ktorí dovŕšili 70 rokov a majú trvalý pobyt na území obce Močenok. 

V súčasnej dobe máme približne 430 občanov, ktorí dovŕšili 70 rokov. 

 

Ing. Marek Mesároš 

- hovoríme o občanoch, ktorí v danom roku dosiahli 70 a viac rokov? 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- áno, všetci občania, ktorí dovŕšili 70 rokov. Dopad VZN na rozpočet je približne 4 700,- €. 

Je to štandardné VZN, ktoré používajú aj iné samosprávy.   

 

Ing. Stanislav Šimko  

- príspevok sa chápe na 1 občana? 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- áno, na občana, ale podľa možností rozpočtu. Nezaväzujeme sa na presne stanovenú sumu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: Juraj Lenický. 

 

Poslanci schválili návrh VZN Obce Močenok č. 09/2016 o postupe  

a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej 

dávky sociálnej výpomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci obcou 

Močenok. 

 

Uznesenie č. 5. 2 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov 

Návrh VZN Obce Močenok č. 09/2016 o postupe a podmienkach pri poskytovaní 

jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej výpomoci 

a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci obcou Močenok. 
 

 

 

5. 3 - Starosta obce predložil na rokovanie návrh VZN Obce Močenok č. 10/2016 

Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Močenok. Potreba prijatia tohto VZN vychádza 
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z kontroly NKÚ, ktorá vo svojej správe uvádza, že prevádzkový poriadok musí byť prijatý  

vo forme VZN. 

 

V rozprave nemal záujem nikto vystúpiť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili návrh VZN Obce Močenok č. 10/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk 

v obci Močenok. 

 

Uznesenie č. 5. 3 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov 

Návrh VZN Obce Močenok č. 10/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci 

Močenok. 

 

5. 4 - Starosta obce predložil na rokovanie návrh VZN Obce Močenok č. 11/2016 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Na základe upozornenia Okresného úradu životného 

prostredia sme museli vypracovať VZN o znečisťovanie ovzdušia. Materiál bol 

v pripomienkovom konaní. 

 

V rozprave nemal záujem nikto vystúpiť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: Ing. Ernest Vereš 

 

Poslanci schválili návrh VZN Obce Močenok č. 11/2016 o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia. 

 

Uznesenie č. 5. 4 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov 

Návrh VZN Obce Močenok č. 11/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 
 

5. 5 - Starosta obce predložil na rokovanie návrh na zriadenie prepravnej služby a návrh VZN 

Obce Močenok č. 12/2016 o poskytovaní prepravnej služby a výške úhrady za poskytovanie 

prepravnej služby obcou Močenok. Materiál poslanci dostali v elektronickej podobe. VZN 

vychádza zo schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016-2021. Obec 

Močenok si chce podať žiadosť na VÚC na prepravnú službu a prvým krokom je prijatie 

takého VZN, aby sa mohli podniknúť ďalšie kroky na získanie licencie. Materiál bol 

v pripomienkovom konaní. 

 

V rozprave nemal záujem nikto vystúpiť. 

H 

lasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 
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Zdržal sa: Juraj Lenický 

 

Poslanci prerokovali a schválili zriadenie prepravnej služby obcou Močenok a schválili návrh 

VZN Obce Močenok č. 12/2016 o poskytovaní prepravnej služby a výške úhrady za 

poskytovanie prepravnej služby obcou Močenok. 

 

Uznesenie č. 5.5.1 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

predložený materiál na zriadenie prepravnej služby obcou Močenok 

b) schvaľuje 

zriadenie prepravnej služby obcou Močenok 

 

Uznesenie č. 5.5.2 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov   

Návrh VZN Obce Močenok č. 12/2016 o poskytovaní prepravnej služby a výške úhrady 

za poskytovanie prepravnej služby obcou Močenok. 

 

5. 6 - Starosta obce predložil na rokovanie návrh VZN Obce Močenok č. 13/2016 

o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady v Komunitnom centre obce Močenok.  
Materiál poslanci dostali v elektronickej podobe. VZN vychádza zo schváleného 

Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016-2021. Obec Močenok si chce 

zaregistrovať takúto činnosť na VÚC a prvým krokom je prijatie VZN. Materiál  

bol v pripomienkovom konaní. 

 

V rozprave nemal záujem nikto vystúpiť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: Juraj Lenický 

 

Poslanci schválili návrh VZN Obce Močenok č. 13/2016 o poskytovaní sociálnych služieb 

a výške úhrady v Komunitnom centre obce Močenok. 

 

5. 7 - Starosta obce predložil na rokovanie návrh VZN Obce Močenok č.  ...../2016, ktorým  

sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.  

 

V rozprave nemal záujem nikto vystúpiť. 

 

Uznesenie č. 5. 7 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Návrh VZN Obce Močenok č.  ...../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 11. 11. 2016. 
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6. Ekonomika a majetok 

 

Na začiatku rokovania o bode 6 starosta obce ospravedlnil poslanca Juraja Lenického,  

ktorý odišiel z rokovacej miestnosti. 

 

6. 1 – – Starosta obce predložil návrh na V. zmenu rozpočtu obce na rok 2016. Materiál 

poslanci dostali elektronicky. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- v priloženom návrhu na V. zmenu rozpočtu navrhujem navýšiť Základnú umeleckú školu 

o 5 800,- €. K 01. 09. 2015 mala základná umelecká škola 96 žiakov a v súčasnej dobe  

sa vďaka vzniku elokovaných pracovísk navýšil počet žiakov na 125. Preto je potrebné 

navýšenie rozpočtu, 

- rozpočet bol zverejnený v zákonnej lehote, 

- odvoz biologicky rozložiteľného odpadu je od 1. 7. 2016 spoplatnený. Budeme platiť 2,- € 

za jednu smetnú nádobu, 

- v júny obec podala žiadosť na vybudovanie FIT parku pre všetky vekové kategórie  

a za 3 500,- € dostaneme 5 prvkov na cvičenie a informačné tabule, 

- Občianske združenie Rubín si podalo žiadosť o mimoriadnu dotáciu v sume približne 

1 200,- € na zakúpenie masážneho kresla. V budúcom a nasledujúcom roku sa nebudú 

uchádzať o dotácie. 

 

Ing. Marek Mesároš 

- finančná komisia odporúča schváliť V. zmenu rozpočtu. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- obecná rada tiež odporúča schváliť V. zmenu rozpočtu. 

 

V rozprave nemal záujem nikto vystúpiť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

 

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

jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 6. 1 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

s pozmeňovacími návrhmi V. zmenu rozpočtu obce na rok 2016 

zmena - Bod programu 6.1 Dotácie Cudzie – navýšenie Základná umelecká škola  

o 5 800,- €, rezerva sa zníži na 186 829,22 €. 

 

 

 
6. 2 – Starosta obce predložil zámer na odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou  

na ul. Pri kúpalisku a verejného priestranstva, parcela č. 6908/49 vo výmere 1 128 m
2
  

od súčasného majiteľa. 

 

 



14 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- súčasným vlastníkom pozemku je Farnosť Močenok. Na ulici sú vybudované inžinierske 

siete a cesta, a preto chceme vysporiadať vlastnícke vzťahy. Rokovali sme s Farnosťou 

Močenok aj s Biskupským úradom. V súčasnosti sa cena pohybuje na úrovni 18,75 €/m
2
.  

So správcom farnosti sme sa dohodli, že obec zaplatí požadovanú sumu, ale finančné 

prostriedky pôjdu ako dotácia pre Farnosť Močenok. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- osobne si myslím, keďže ide o verejné priestranstvo, má ho vlastniť obec. 

 

V rozprave nemal záujem nikto ďalej pokračovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili zámer o odkúpenie pozemku a verejného priestranstva jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 6. 2 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a, schvaľuje 

Zámer odkúpenia pozemku pod miestnou komunikáciou na ul. Pri kúpalisku  

a verejného priestranstva, parcela č. 6908/49 vo výmere 1 128 m
2
 od súčasného 

vlastníka.  

b, poveruje 

Starostu obce pripraviť kúpnopredajnú zmluvu. 

 

 

 

6. 3 Starosta obce predložil návrh na Výberové konanie na nájom školského bufetu 

v Základnej škole Močenok, nakoľko súčasný nájom bol ukončený. Obec ako majiteľ 

základnej školy sa rozhodla vyhlásiť výberové konanie na nájom školského bufetu.  

 

Ing. Marek Mesároš 

- správcom je škola a podľa mojich vedomostí by mala výberové konanie vyhlasovať škola 

a navrhovaná cena sa mi zdá nízka. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- cena vychádza z platného VZN, 

- vlastníkom je obec, a preto si myslím, že výberové konanie máme vyhlásiť my. 

 

V rozprave nemal záujem nikto ďalej pokračovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie návrh na výberové konanie na nájom školského bufetu v ZŠ 

Močenok jednohlasne. 
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Uznesenie č. 6. 3 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Návrh na Výberové konanie na nájom školského bufetu v ZŠ Močenok.  

 

 

 

7. Hlavný kontrolór 

 

7. 1 - Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý prečítal správu z kontroly 

výberu dodávateľa, financovania a vyúčtovania vybranej investičnej akcie realizovanej  

v I. polroku 2016.  

 

Poslanci nemali pripomienky k správe hlavného kontrolóra. 

 

V rozprave nemal záujem nikto vystúpiť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie správu HK jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 7. 1 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly výberu dodávateľa, financovania a vyúčtovania vybranej investičnej 

akcie realizovanej v I. polroku 2016. 

 

 

 

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

výdajov Základnej školy Močenok okrem mzdových, náležitosti účtovných dokladov, 

hospodárnosť a súlad so schváleným rozpočtom. Obsadenosť jednotlivých tried. 

 

Ing. Ladislav Fúska 

- zistené nedostatky – prehodnotiť ceny, zdajú sa mi veľmi nízke. Najmä ceny za nájmy 

v zdravotníckych zariadeniach sú nízke.  

- škola patrí medzi povinné zverejňovať informácie podľa zákona č. 211/2000. 

 

V rozprave nemal záujem nikto vystúpiť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

 

Poslanci berú na vedomie správu z kontroly HK jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 7. 2 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 
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Správu z kontroly výdajov Základnej školy Močenok okrem mzdových, náležitosti 

účtovných dokladov, hospodárnosť a súlad so schváleným rozpočtom. Obsadenosť 

jednotlivých tried. 
 

 

 

8. Majetkové prevody, nájmy 

 

8. 1 – Starosta obce predložil žiadosť Slavomíra Malíka, bytom Šaľa o budúcom zámere 

odpredaja pozemku, ktorý je vedený na LV č. 2425, parcela č. 153/17 reg. „C“ – KN 

o výmere 152 m
2
. 

Predmetnou žiadosťou sa zaoberala Komisia územného plánovania a investičnej činnosti.  

 

Ing. Ernest Vereš 

- komisia doporučuje odpredaj pozemku, žiadateľ záhradu užíva. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- nakoľko sa jedná o výmeru väčšiu ako 150 m
2
 je potrebné po vypracovaní geometrického 

plánu dať spraviť znalecký posudok. 

 

V rozprave nemal záujem nikto vystúpiť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja pozemku. 

 

Uznesenie č. 8. 1 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa: Slavomír Malík, ul. L. 

Novomeského, 927 05  Šaľa, pozemok vedený na LV č. 2425, parcela registra „C“ – KN, 

č. 153/17 o výmere 152 m
2
. 

 

 

 

8. 2 - Starosta obce predložil ďalšiu žiadosť Slavomíra Malíka, bytom Šaľa o budúcom 

zámere odpredaja pozemku, ktorý je vedený na LV č. 6446 o výmere cca 60 m
2
, ide 

o pozemok pred jeho nehnuteľnosťou. Predmetnou žiadosťou sa zaoberala Komisia územného 

plánovania a investičnej činnosti.  

 

Ing. Ernest Vereš 

- komisia neodporúča odpredať pozemok. Ide o vybetónovanú plochu, ktorá tvorí samotnú 

cestu. Po odpredaji by sa zúžila cesta.  

 

V rozprave nemal záujem nikto vystúpiť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0  
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Poslanci neschválili budúci zámer odpredaja pozemku. 

 

Uznesenie č. 8.2 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa: Slavomír Malík, ul. L. 

Novomeského, 927 05  Šaľa, pozemok vedený na LV č. 6446, o výmere cca 60 m
2
. 

 

 

 

8. 3 – Starosta obce predložil žiadosť Mgr. Magdalény Segečovej, bytom Močenok 

o budúcom zámere odpredaja pozemku č. 742/4 o výmere 86 m
2 

a pozemku č. 742/6 

o výmere 313,6 m
2
. Predmetnou žiadosťou sa zaoberala Komisia územného plánovania 

a investičnej činnosti. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- komisia doporučuje odpredaj pozemku, musí však dodržať 3 m ochranného pásma  

od budovy kláštora. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- žiadateľka musí dodržať ochranné pásmo 3 m od budovy kláštora, dať si vypracovať 

geometrický plán a následne vypracovať znalecký posudok. 

 

Mgr. Peter Sýkora 

- tie 3 m zostanú obecné? 

 

Ing. Ernest Vereš 

- áno. 

 

V rozprave nemal záujem nikto ďalej pokračovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0  

 

Poslanci schváli budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti. 

 

Uznesenie č. 8. 3 –V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľku: Mgr. Magdaléna Segečová, 

Školská, 951 31  Močenok, pozemok č. 742/4 vo výmere 86 m
2
 a pozemok č. 742/6  

vo výmere 313,6 m
2
. Celková výmera pozemkov je 399,6 m

2
. 

 

 

 

8. 4 – Starosta obce predložil žiadosť Miroslavy Odráškovej, bytom Močenok o budúcom 

zámere odpredaja pozemku č. 597/1 vo výmere cca 70 m
2
. Predmetnou žiadosťou  

sa zaoberala Komisia územného plánovania a investičnej činnosti. 

 

 



18 

 

Ing. Ernest Vereš 

- komisia nedoporučuje odpredať pozemok. Pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete 

a nebola by dodržaná uličná čiara. Na opačnej strane sa plánuje stavba novej tržnice. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- parkovacie miesta pre novú tržnicu sú naplánované v časti pri fontáne a v časti oproti 

Benkovej. 

 

V rozprave nemal záujem nikto ďalej pokračovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržala sa: Ing. Veronika Kollárová 

 

Poslanci neschváli budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti. 

 

Uznesenie č. 8. 4 –V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje  

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľku: Miroslava Odrášková, Školská, 

951 31  Močenok, pozemok  č. 597/1 vo výmere cca 70 m
2
. 

 

 

 

8. 5 – Starosta obce predložil žiadosť manželov Petrovičových, bytom Močenok o budúcom 

zámere odpredaja pozemku č. 1749/1 vo výmere cca 40 m
2
. Predmetnou žiadosťou  

sa zaoberala Komisia územného plánovania a investičnej činnosti. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- komisia doporučuje odpredaj, ale s podmienkou zarovnania hraničných bodov pozemkov. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- žiadatelia si musia dať vypracovať geometrický plán a vzhľadom na výmeru sa cena bude 

stanovovať na základe cenovej mapy. 

 

V rozprave nemal záujem nikto ďalej pokračovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0  

 

Poslanci schváli budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti. 

 

Uznesenie č. 8. 5 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľov: Ing. Ivan Petrovič, Hájska, 951 

31  Močenok a Ing. Jana Petrovičová, Sv. Gorazda, 951 31  Močenok, pozemok č. 1749/1 

vo výmere cca 40 m
2
. 
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8. 6 – Starosta obce predložil žiadosť manželov Kudlejových, bytom Nitra o zámere 

odpredaja pozemku č. 6914/10 o výmere 9 m
2
 a pozemku č. 6914/11 o výmere 37 m

2
. 

Predmetnou žiadosťou sa zaoberala Komisia územného plánovania a investičnej činnosti. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- žiadatelia si chcú vysporiadať vlastnícke práva kvôli pôžičke. Overoval som si LV a majú 

platný geometrický plán z roku 2007 a zápis parciel je reálny. Nebude potrebné dať 

vypracovať geometrický plán.  

- žiadam Vás o mandát, aby som mohol riešiť v zrýchlenom procese danú žiadosť. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- komisia doporučuje odpredaj. 

 
V rozprave nemal záujem nikto ďalej pokračovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0  

 

Poslanci schváli odpredaj nehnuteľnosti. 

 

Uznesenie č. 8. 6 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj časti nehnuteľností – pozemky vedené v k. ú. Močenok, zapísané na LV č. 2425, 

parcela č. 6914/10, register „C“ KN o výmere 9 m
2
, druh pozemku – zastavané plochy  

a nádvoria, parcela č. 6914/11, register „C“ KN o výmere 37 m
2
 , druh pozemku  

– zastavané plochy a nádvoria. Spolu vo výmere 46 m
2
. 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

v znení neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku. 

Kupujúci: Michal Kudlej a manželka Katarína Kudlejová, Kláštorská, 949 01  Nitra. 

Cena: 4,84 €/m
2
 

 

 

 

8. 8 – Starosta obce predložil materiál Františka Hippa, bytom Močenok, ktorému  

bol schválený budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti. 

 

V rozprave nemal záujem nikto vystúpiť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0  

Zdržal sa: Ľuboslav Hipp 

 

Uznesenie č. 8. 8 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
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predaj časti nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok, ktorý bol odčlenený 

Geometrickým plánom č. 022/2016 overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálny 

odbor dňa 12. 05. 2016 a to konkrétne: 

• LV č. 4274 odčlenený diel novým parcelným číslom 1754/3, register „C“ KN  

o výmere 784 m
2
 – druh pozemku – zastavaná plocha pre Františka Hippa, bytom 

Nitrianska, 951 31  Močenok, za cenu 3 865,12 € stanovenú znaleckým posudkom  

č. 149/2016 spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912 885. 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

v znení neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku,  

ktorý je oplotený. 

Kupujúci: František Hipp, Nitrianska, 951 31  Močenok. 

 

 

 

8. 9 – Starosta obce predložil žiadosť Tomáša Gálika, bytom Močenok, ktorému bol 

schválený budúci zámer odpredaja nehnuteľností na Párovciach.  

 

V rozprave nemal záujem nikto vystúpiť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0  

 

Poslanci schváli odpredaj nehnuteľností. 

 

Uznesenie č. 8. 9 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj časti nehnuteľností – pozemkov vedených v k. ú. Močenok, ktoré boli odčlenené 

Geometrickým plánom č. 073/2016, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa dňa 22. 

07. 2016, katastrálnym odborom pod číslom 338/2016 a to konkrétne: 

• LV č. 4274 odčlenený diel novým parcelným číslom parc. č. 822/2 o výmere 79 m
2
, 

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 822/3 o výmere 11 m
2
, druh 

pozemku - zastavané plochy a nádvoria,  

• LV č. 4274 odčlenený diel novým parcelným číslom parc. č. 823/14 o výmere 112 

m
2
, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 823/15 o výmere 2 m

2
, druh 

pozemku – zastavané plochy, parc. č. 823/16 o výmere 35 m
2
, druh pozemku – zastavané 

plochy a nádvoria, parc. č. 823/17 o výmere 2 m
2
, druh pozemku – zastavané plochy a 

nádvoria, register „C-KN“ katastrálne územie Močenok pre Tomáša Gálika, bytom 

Párovce, 951 31  Močenok, za cenu 1 190 € stanovenú znaleckým posudkom č. 201/2016 

spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912 885. 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku. 

Kupujúci: Tomáš Gálik, Párovce, 951 31  Močenok. 

 

 

 

8. 10 – Starosta obce predložil materiál Barbory Lenčéšovej, bytom Močenok, ktorej bol 

schválený budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti. 
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V rozprave nemal záujem nikto vystúpiť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0  

 

Poslanci schváli odpredaj nehnuteľností. 

 

Uznesenie č. 8.10 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj časti nehnuteľností – pozemkov vedených v k. ú. Močenok, ktoré boli odčlenené 

Geometrickým plánom č. 060/2016, úradne overeného Okresným úradom Šaľa dňa  

02. 06. 2016, katastrálnym odborom pod číslom 250/2016 a to konkrétne: 

• LV č. 4274 odčlenený diel novým parcelným číslom parc. č. 1745/40 o výmere  

90 m
2
, druh pozemku - zastavaná plocha, parc. č. 1745/41 o výmere 70 m

2
, druh 

pozemku - zastavaná plocha, parc. č. 1745/42 o výmere 266 m
2
, druh pozemku – 

zastavaná plocha, register „C-KN“ katastrálne územie Močenok pre Barboru 

Lenčéšovú, bytom Biskupa Klucha, 951 31  Močenok, za cenu 2 100 € stanovenú 

znaleckým posudkom č. 202/2016 spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 

912 885. 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

v znení neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku. 

Kupujúca: Barbora Lenčéšová, Biskupa Klucha, 951 31  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: 9 

Proti: 0  

 

Poslanci berú na vedomie správy jednotlivých komisií. 

 

Uznesenie č. 9 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

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

predsedovia komisií. 
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10. Rôzne 

 

10. 1 – Starosta obce odovzdal slovo Ing. Jozefovi Šuvadovi, aby oboznámil poslancov  

s návrhom poradovníka pre pridelenie bytov postavených s podporou štátu. Ing. Šuvada 

prečítal poradovník pre jednoizbové byty a poradovník pre dvojizbové byty. 

 

PaedDr. Roman Urbánik odišiel z rokovacej miestnosti a vrátil sa pred hlasovaním. 

 

Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0  

 

Poslanci schváli návrh poradovníka pre pridelenie bytov. 

 

Uznesenie č. 10. 1 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Na návrh Komisie pre sociálne veci, bytové otázky poradovník pre pridelenie bytov 

postavených s podporou štátu tak, ako bol predložený. 

 

Jednoizbové byty 

P.č. Meno a priezvisko, adresa                                                                 Počet bodov       

1.    Marián Koszna, Gorazdov  911                                                  prenesený 

z predch.poradovníka 

2.    Ján Zima, A. Hlinku 486                                                                     153,5 

3.    Jozef Mihálik, D. Ščasného 1828                                                        132 

4.    Jana Jágriová, Nitrianska 1204                                                           130 

5.    Dezider Straňák , B. Klucha  1                                                            127,5 

6.    Helena Krišková, Rokošová I. 182                                                      126 

7.    Štefan Bleho, Chalupy 139                                                                 123,5 

8.    Pavol Benčík, Sv. Gorazda 550                                                           122,5 

9.    Daniel Dičér, Kakava 707                                                                   120,5 

10.  Erika Kozárová, Sv. Gorazda 589                                                         105 

 

 

Dvojizbové byty 

P.č. Meno a priezvisko,  adresa                                                                  Počet bodov 

1.     Metod Kohút, Lúčky 1403                                                        prenesený z  predch. 

poradovníka 

2.     Monika Pintérová, M.R.Štefánika 486                                               155,5 

3.     Božena Ružičková, Sv. Gorazda 617                                                  145 

4.     Martin Gogola, D. Dubravického 1824                                               141,5 

5.     Roman Horváth, M.R.Štefánika 465                                                  139 

6.     Andrej Minárik, Čingov 874                                                              135 

Poznámka : Žiadateľ A. Minárik s družkou bol zaradený na dvojizbové byty, zatiaľ bez 

dieťaťa, v októbri sa má narodiť ich spoločné dieťa. 
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10. 3 – Starosta obce predložil návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky DD Milosrdného 

samaritána v Močenku. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- bolo vyhlásené výberové konanie na danú pracovnú pozíciu, 

- určila sa odborná komisia zložená z poslancov, odborných zamestnancov a hlavným 

kontrolórom, ktorí posudzovali jednotlivých uchádzačov. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- komisia navrhla osobu, na ktorej sa spoločne dohodla. Zvažovali sme všetky okolnosti,  

aby nenastala podobná situácia ako naposledy. Jedná sa o osobu, ktorú všetci poznáme a je 

zodpovedná.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- chcem sa poďakovať všetkým členom, ktorí sa zúčastnili na výberovom konaní, 

- stotožňujem sa s návrhom výberovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0  

 

Poslanci schválili návrh starostu obce jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 10.3 – V./OZ/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

vymenúva 

na návrh starostu obce za riaditeľku DD Milosrdného samaritána, Sv. Gorazda 569/30, 

951 31  Močenok Mgr. Editu Lovásovú, bytom Chalupy, 951 31  Močenok. 

 
 

 

11. Diskusia 

 

Starosta obce udelil slovo Ing. Marekovi Mesárošovi. 

 

Ing. Marek Mesároš 

- keďže sa vymenil prezident futbalového klubu, chcem sa opýtať na systém práce 

s mládežou, ako sa budú riešiť problémy v oblasti dorastu a mládeže. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- problematiku futbalového klubu riešime na denno dennej báze. V priebehu minulého škol. 

roka sme do centra voľného času zaradili jednotlivé futbalové kategórie. Ide o žiakov, ktorí 

hrávajú aj za futbalový klub a budú zároveň navštevovať aj centrum voľného času,  

- pred každým domácim zápasom sa bude stretávať futbalový výbor, 

- momentálne má FK Močenok vysporiadané všetky finančné náležitosti. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- na predchádzajúcom zastupiteľstve som sa pýtal na možnosť vypílenia starého stromu  

pri fote, chcem sa opýtať, či sa riešila daná záležitosť. 
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PaedDr. Roman Urbánik 

- dňa 6. októbra príde zamestnanec zo životného prostredia a posúdi stav stromov, ktoré 

chceme vypíliť. Stromy sa môžu vypilovať až po skončení vegetačného obdobia. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- chcem sa poďakovať za pokosenie priestoru pri neobývanom dome vedľa futbalového 

ihriska,  

- zároveň sa chcem v mene svojom aj v mene ocenených poďakovať tebe p. starosta  

ako aj všetkým zamestnancom obecného úradu, ktorí pripravili slávnostné zastupiteľstvo. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- aké je rozhodnutie pamiatkového úradu ohľadom múru pri budúcom trhovisku? 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- projektant naplánoval farebné vyhotovenie dlažby aj samotného objektu a Pamiatkový úrad 

nám neschválil daný zámer. Museli sme dať projekt prerobiť vzhľadom na to, že sa jedná 

o ochranné pásmo. 

- celá výstavba sa predlžuje, pretože sa nikto neprihlásil do výberového konania na 

realizovanie stavby. Musíme vyhlásiť druhé kolo výberového konania.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým účinkujúcim, súťažiacim vo varení guláša, 

ženám za všetky smatankové koláče, sponzorom, ktorí podporili Dni obce, hosťom 

a v neposlednom rade zamestnancom, ktorí zabezpečili celý priebeh Dní Obce. 

- počas troch dní vystupovalo približne 300 účinkujúcich a účasť hodnotím veľmi pozitívne. 

 

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, 04. 10. 2016 

 

 

 

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

 

 

 

 

    Ing. Stanislav Šimko  .................................................  


