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1. Úvodné slovo starostu obce  

 

Konsolidovaná výročná správa obce Močenok za rok 2020 je dokument, ktorý hodnotí  

ako obec nakladala s finančnými prostriedkami v roku 2020. Poskytuje základné informácie  

o majetkovej a finančnej situácii, súhrn za všetky súčasti konsolidovaného celku, analýzu 

príjmov a výdavkov konsolidovaného celku, prehľad o prijatých, ale aj poskytnutých 

zúčtovaných transferoch v rámci konsolidovaného celku a ostatné dôležité informácie o obci  

a jej organizáciách ako konsolidovanej účtovej jednotky. 

 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Močenok 

Sídlo:   Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok 

IČO:     00308439 

DIČ:     2021252794 

Štatutárny orgán obce:  starosta 

Telefón:  037/6552374   

e-mail:    sekretariat@mocenok.sk  

Webová stránka: www.mocenok.sk  

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:      PaedDr. Roman Urbánik 

Zástupca starostu obce:    Mgr. Peter Sýkora 

Prednosta obecného úradu:    Ing. Lucia Benčíková 

Hlavný kontrolór obce:    Ing. Ladislav Fúska  

Poslanci obecného zastupiteľstva:  Ľuboš Blažo 

        Štefan Horňák 

        Ing. Veronika Sekerešová (Kollárová) 

        Ing. Marek Mesároš 

        Mgr. Eva Molnárová 

        Ing. Miroslav Pápay 

        Mgr. Peter Sýkora 

        Ing. Stanislav Šimko 

        Ing. Jozef Šuvada 

mailto:sekretariat@mocenok.sk
http://www.mocenok.sk/
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        Ing. Ernest Vereš 

        Bc. Vladimír Vereš 

 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve: 

1. Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

predseda: Ing. Marek Mesároš 

tajomník: Ing. Kristína Hippová 

členovia: 

 Ing. Veronika Sekerešová (Kollárová) (poslankyňa OcZ) 

 Ing. Janka Tóthová 

 Branislava Kohútová 

 Ing. Karol Velčický 

 Peter Tóth 

 Mgr. Jana Dičérová 

2. Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca, starostu a hlavného kontrolóra 

predseda: Ing. Veronika Sekerešová (Kollárová) 

tajomník: Ing. Lucia Benčíková 

členovia: 

 Mgr. Eva Molnárová (poslankyňa OcZ) 

 Ing. Miroslav Pápay (poslanec OcZ)  

 JUDr. Karol Velčický 

 

3. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára 

predseda: Ing. Stanislav Šimko 

tajomník: Monika Ternerová 

členovia: 

 Ľuboš Blažo (poslanec OcZ) 

 Bc. Vladimír Vereš (poslanec OcZ) 

 Peter Sýkora (poslanec OcZ) 

 

4. Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

predseda: Mgr. Peter Sýkora 

tajomník: Iveta Leššová 

členovia: 
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 Mgr. Eva Molnárová (poslankyňa OcZ) 

 Mgr. Lucia Lenčéšová 

 Mgr. Gabriela Lenčéšová 

 Peter Kohút 

 

5. Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

predseda: Ing. Jozef Šuvada 

tajomník: Mgr. Veronika Horváthová 

členovia: 

 Mgr. Eva Molnárová (poslankyňa OcZ) 

 Bc. Beáta Šimková 

 Michal Révay (ml.) 

 Ivica Vrabcová 

 Helena Kollárová 

 Štefan Pistovič 

 

6. Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

predseda: Ing. Miroslav Pápay  

tajomník: Helena Blehová 

členovia: 

 Bc. Vladimír Vereš (poslanec OcZ) 

 Mgr. Silvia Verešová 

 Bohuš Sabo 

 Jozef Horváth 

 

7. Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť 

predseda: Ing. Ernest Vereš  

tajomník: Ing. Jozefína Eisellová 

členovia: 

 Štefan Horňák (poslanec OcZ) 

 Peter Karlubík 

 Ľuboslav Hipp 

 Štefan Lenický 
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8. Komisia pre školstvo, mládež a šport 

predseda: Ľuboš Blažo 

tajomník: Bc. Eleonóra Flammichová 

členovia: 

 Bc. Vladimír Vereš (poslanec OcZ) 

 Mgr. Jolana Lenčéšová 

 Mgr. Andrea Benková 

 Miloš Bleho 

  

Zloženie Obecného zastupiteľstva v Močenku, ako aj komisií, je po komunálnych voľbách,  

ktoré sa konali dňa 10.11.2018. 

 

Rozpočtové organizácie: 

Obec Močenok je zriaďovateľom 4 rozpočtových organizácií a to: 

 Základná škola Močenok,  

 Materská škola Močenok,  

 Základná umelecká škola Močenok,  

 Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok. 

Obec má 100 % podiel v spoločnosti Kabel TV, spol. s r.o a v Obecnom podniku Močenok, 

s.r.o. 

 

Názov konsolidovanej 

účtovnej jednotky 
IČO Sídlo 

Podiel na VI 

( %)  

Podiel na 

hlasovacích 

právach (%) 

Výsledok 

hospodárenia za 

rok 2020 

Zaloţenie / 

zriadenie 

ZŠ Močenok 37863649 
Školská 1699/23, 

Močenok 
100 100 1 615,30 2002 

MŠ Močenok 37960865 
Vinohradská 1595, 

Močenok 
100 100 -2 485,95 2002 

DD Močenok 35611421 
Sv. Gorazda 569/30, 

Močenok 
100 100 30 473,82 2004 

ZUŠ Močenok 42209218 
Školská 1690, 

Močenok 
100 100 0 2002 

 

Obchodné spoločnosti založené obcou 

Názov konsolidovanej 

účtovnej jednotky 
IČO Sídlo Právna forma 

Podiel na 

VI 

( %)  

Podiel na 

hlasovacích 

právach (%) 

Výška 

vlastného 

imania 

 

Kabel TV, spol. s r.o. 36527441 
Sv. Gorazda 

631/84 Močenok 

Spoločnosť s ručením 

obmedzeným 
100 100 7 085 

Obecný podnik Močenok, 
s.r.o. 

53196929 

Andreja Hlinku 

484/10A, 
Močenok 

Spoločnosť s ručením 
obmedzeným 

100 100 313 
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4. Poslanie, vízie, ciele 

Poslanie obce:  Starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Vízie obce:  Zlepšovanie kvality života občanov obce, rekonštrukcia miestnych 

komunikácií, výstavba nových obecných bytov. 

Ciele obce: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce po ekonomickej, sociálnej, 

kultúrnej a environmentálnej stránke. Vytvoriť priaznivé životné podmienky 

pre obyvateľov. 

 

 

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec  

je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 

jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1 Geografické údaje 

Močenok je svojou veľkosťou, počtom obyvateľov, ekonomickou silou a rozvojovými 

perspektívami jednou z najvýznamnejších, ale aj najznámejších slovenských obcí. 

Administratívne patrí do okresu Šaľa. Obec sa rozkladá v úrodnej oblasti na juhozápadnom 

okraji Nitrianskej pahorkatiny medzi riekami Váh a Nitra. Preteká ňou – v smere zo severu na 

juh – potok Dlhý kanál, ktorý sa ľudovo nazýva Zúgov. Severná a severovýchodná časť obce je 

zvlnená, zatiaľ čo južná a juhozápadná rovinatá. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 

141 m, no najvyššie miesto v chotári, ktorého pôdu tvoria černozem a v údolných častiach 

lužné vrstvy, dosahuje až 183 m. V juhovýchodnej časti katastrálneho územia, ktorý patrí do 

važsko-dunajského priestoru, sú v hĺbke okolo 60 metrov veľké zásoby pitnej vody. 

Dedina leží v pásme mierneho podnebia s množstvo slnečných dní v roku. Zatiaľ čo leto sa tu 

vyznačuje horúcim počasím, neraz však s búrkami i krupobitím, zimy necharakterizujú silné 

mrazy. Pravda, v posledných rokoch aj tu, ako na celom Slovensku, možno pozorovať isté 

extrémne výkyvy. 

Obcou prechádza štátna cesta, ktorá je odbočkou z hlavného cestného ťahu Bratislava – Nitra. 

Vetví sa tu dvoma smermi – do Nitry a popri podniku Duslo a. s. do Šale. Močenok je od Nitry 

vzdialený 18 km a od Šale 14 km, celkom blízko je aj Sereď. Jeho pôvodný pôdorys bol 

vretenovitý, ale výstavbou nových štvrtí, ako sú Rokošova a Za kostolom, sa v druhej polovici 

20. storočia zmenil. Najstaršou v obci je časť nazývaná Chalupy. Obec dnes tvorí okolo 4 600 

hektárov katastrálneho územia. 
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5.2 Demografické údaje k 31.12.2020  

Súčasný počet obyvateľov je 4 367 

 

kategória                                                     počet 

__________________________________________ 

muži od 18 do 60 rokov                               1 336 

ženy od 18 do 55 rokov                               1 175 

deti do 18 rokov                                             774 

ostatní                                                          1 082 

__________________________________________ 

obyvateľstvo celkom                                 4 367 
 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa vekových kategórií 
 

kategória        počet 

__________________________________________ 

do 6 rokov          268 

do 15 rokov          645 

do 18 rokov           774 
od 1 do 18 rokov          731 

od 15 rokov        3 722 

od 18 rokov        3 593 

 

Poznámka: "od" je vrátane, " do" nie je vrátane 

 

 

Počet domácností: 1 350 domácností 
 

Skupina                          Spolu                           Muţi                           Ţeny 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Narodení                         43                                 25                                18   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zosnulí                            59                                 24                                35  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prisťahovaní                    40                                20                                20   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Odsťahovaní                    62                                 26                               36       

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sobáše                              34          z toho  24  cirkevných sobášov 

 

 

Priemerný vek obyvateľov: 41,04 

 

 

5.3 Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v okrese: 2,05 %  
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5.4 Symboly obce 

Erb obce : 

Tematickým východiskom výtvarného spracovania obecného znaku bol prvý známy pečatný 

symbol Močenka. Zachoval sa na pečati (jej odtlačkov) z rokov 1771 - 1784, keď bola obec 

zemepanským mestečkom. V jej strede sú vyobrazené tri klasy, vyrastajúce z nízkej pažite  

či kopčeka hliny. Nad nimi sú polmesiac (vpravo od stredného klasu), hviezdička (vľavo  

od stredného klasu) a biskupská mitra, ktorá tvorí akúsi korunku strednému klasu a vlastne  

aj celému znaku. Hviezda a mesiac boli v starých znakových systémoch symbolom svetla, 

pričom sa často zobrazovali spolu s motívom Kristovho kríža, takže zdôrazňovali Ježiša Krista 

ako pravé svetlo v tme, svetlo, ktoré má viesť ľudí ich životom. Klasy sú jednak symbolom 

chleba ako základnej poživne a jednak vyjadrením pravého Chleba života - Ježiša Krista. 

Zachovala sa aj podoba erbu z roku 1825. Štít - na rozdiel od dnešného znaku - nemá oblé, ale 

špicaté zakončenie, čo vraj bolo charakteristické pre erby miest.  

Súčasný erb Močenka, ktorý má tvar gotického štítu, vznikol heraldickou úpravou uvedeného 

historického symbolu, pričom sa dominantným stal motív biskupskej mitry, pripomínajúci 

spätosť vývoja obce s cirkevnými inštitúciami. Jednotlivé motívy obecného znaku sú stvárnené 

na modrom podklade. V dolnej časti je žltá (zlatá) oblá pažiť, z ktorej vyrastajú dva zlaté 

bezostné klasy. Medzi nimi je umiestnená zlatom lemovaná biskupská mitra s veľkým zlatým 

dvojitým krížom. Má dva do strán rozvinuté strieborné fanóny. Motív mitry v hornej časti erbu 

dopĺňajú zlatá šesťcípa hviezda (vľavo) a strieborný prevrátený polmesiac (vpravo), 

umiestnené vo výške krížika na špici mitry. Autorkou výtvarného prevedenie erbu je 

akademická maliarka Dragica Vrteľová. 

 

 

 

 

 

 

Vlajka obce:  

Vlajka obce sa skladá  zo šiestich pozdĺžnych pruhov, v ktorých sa dvakrát opakuje poradie 

farieb: biela, modrá, žltá. Podľa teológie ide o tzv. mučenícke farby (štvrtou, ktorá sa však  

na vlajke nenachádza je červená - farba krvi). Zakončenia pruhov vytvárajú tri ostré špice,  

čo znamená, že okraj vlajky (náprotivný k žrdi) nie je rovný, ale má tvar na bok položeného 

písmena M. Používanie erbu a vlajky schválilo Obecné zastupiteľstvo v Močenku na svojom 

zasadnutí 3.júna 1994. 
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Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou M-

33/95. 

 

 

 

 

 

 

Pečať obce :  

Je uchovávaná a používaná pri významných príležitostiach. Jej vyobrazenie tvorí erb obce. 

 

5.5 Logo obce  

Obec logo nemá. 

 

5.6 História obce  

Dnešný názov obce ma nepochybne veľmi starý pôvod. Ako uvádzajú Viliam Judák (dnešný 

nitriansky sídelný biskup) a Igor Hanko vo svojej knihe Od Gorazda ku gorazdovcom, ľudová 

tradícia - odovzdávaná ústnym podaním z pokolenia na pokolenie - zachovala takéto 

vysvetlenie: Keď vierozvestcovia sv. Cyril a Metod vstúpili na územie Veľkej Moravy, 

prechádzali aj cez dnešný Močenok. Vraj tu dokonca krátky čas pobudli na majetkoch 

veľmoža, ktorý mal syna Gorazda. Zanechali tu malú čiastočku relikvií svätého Klementa I, 

pápeža a mučeníka. Na pamiatku tohto svätca bol na mieste dnešnej Kalvárie vybudovaný malý 

drevený kostolík Ten sa stal pamätným miestom. Prichádzali naň veriaci z blízkeho okolia  

i pútnici z veľkých diaľok, aby si uctili svätcov odkaz. Ľudia zvykli vravieť: „Ideme k 

mučeníkovi." Tak vznikol názov Mučeník - Močenok. 

Výsledky výskumu historikov a jazykovedcov ukazujú, že ľudový výklad pôvodu názvu obce 

nemusí byť ďaleko od historickej pravdy. Prečo? Skúsme si odpovedať. 

V rôznych prameňoch sa uvádza, že solúnski bratia na ceste do Veľkomoravskej ríše skutočne 

prenášali pozostatky sv. Klementa I, ktoré získali v Chersone pri Čiernom mori. Predpokladá 

sa, že Dunaj prekročili neďaleko Komárna. Ak by to bolo tak, potom by celkom logicky na 

ceste do Nitry prechádzali územím, na ktorom sa dnes nachádza Močenok. Počiatky cyrilo-

metodskej misie na Veľkej Morave sa teda naozaj viažu aj na kult Klementa Rímskeho.  

Ako sa uvádza v publikácii A. Bagina Spolupatróni Európy, vierozvestcovia, tvorcovia písma  

a zakladatelia slovanskej písomnosti dokonca zaviedli nový sviatok - Nájdenie ostatkov  

sv. Klementa, ktorí sa slávil každoročne 30. januára. Kostol zasvätený pamiatke tohto svätca  
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je nielen v Močenku, ale môžeme ho nájsť aj inde na Slovensku. Jeden z najvýznamnejších 

slovenských jazykovedcov Ján Stanislav uvedený výklad názvu obce podopiera aj ďalšími 

argumentmi: l. Osídlenie, ktoré sa nachádzalo na území dnešného Močenka, bolo v centre 

Nitrianskeho kniežatstva. 2. Toto územie patrilo veľmožskému rodu, z ktorého pochádzal svätý 

Gorazd. 3. Gorazd bol žiakom oboch bratov a Metod si ho vyvolil za svojho nástupcu. Možno 

teda hypoteticky predpokladať, že relikvie sv. Klementa I boli uložené na majetku najlepšie  

žiaka, kde bol postavený aj kresťanský kostolík. 

Dnešný názov obce Močenok má teda nepochybne priamy súvis s významom slova mučeník. 

Tvar Močenok je buď odvodený od staroslovienskej podoby slova mučeník, v ktorej miesto 

dnešného u bola nosovka on - slovo malo teda podobu mončenik, alebo ide o čiastočné 

prispôsobenie slovenského názvu Mučeník (resp. Mučeníky) maďarčine. 

Najstarší písomný záznam názvu obce sa nachádza v Zoborskej listine z roku 1113  kde je v 

latinskom texte uvedený ako Mussenic. 

Z rôznych historických období a na rôznych historicky cenných listinách sa zachovali 

rozmanité podoby (zápisy) pomenovania obce. Postupne - v priebehu stáročí - sa vyskytujú 

tvary: Muchonok, Muchinuk, Muchnuk, Muctynic, Machouek, Mochunuk. Mochenek, 

Mochonok, Muchenik. 

Zo 17. storočia sa zachovali odtlačky obecných pečatidiel v dvoch variantoch: Mocsnaki  

a Mocsonaki. Rovnaké alebo podobné tvary sú zapísané aj na iných listinách. 

V archívoch a múzeách sú dnes uschované aj listiny z 18. a 19. storočia, v ktorých sa vyskytujú 

takéto podoby názvu obce: Mocsonok, Močenek, Močonok. 

Na začiatku 20. storočia bol prijatý a ustálený úradný názov Močenok, ktorý sa používal v 

celom období prvej Československej republiky. Osud názvu obce sa tým však ešte neskončil. 

Povereníctvo vnútra Slovenskej národnej rady svojím rozhodnutím č. 964 od 1. júla 1948 

zmenilo názov obce Močenok na Mučeníky. Tieto pomenovanie však nemalo dlhé trvanie,  

v auguste 1951 bola obec úradne premenovaná na Sládečkovce. Meno dostala podľa Michala 

Sládečka, ktorý bol v roku 1922 počas štrajku poľnohospodárskych robotníkov pri majeri 

Hrúšťov postrelený a svojmu zraneniu podľahol. Na začiatku 90. rokov už minulého storočia 

občania obce hlasovaním rozhodli, aby sa vrátila k pôvodnému názvu. Na základe takto 

vyjadrenej slobodnej vôle vláda Slovenskej republiky prijala rozhodnutie o premenovaní obce 

Sládečkovce na Močenok od 1. júla 1992. 
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5.7 Pamiatky  

Farský kostol sv. Klimenta 

Prvá kresťanská sakrálna stavba vznikla v Močenku v 9. storočí a súvisí s príchodom 

solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy. (Niektorí historici však 

nevylučujú možnosť, že tu mohol byť kostolík či kaplnka už v predcyrilo-metodskom období.) 

Bol to drevený kostolík zasvätený sv. Klimentovi, ktorý plnil funkciu Božieho chrámu aj pre 

okolité osady. Stál pravdepodobne na vyvýšenine, kde je dnes Kalvária. 

Terajší rímsko-katolícky farský Kostol svätého Klimenta je jednou zo stavebných dominánt 

obce, centrom duchovného života veriacich. Priamo nadväzuje na najstaršiu tradíciu  

z 9. storočia, ale aj na ostatné Božie stánky z dávnych čias.   Na základe niektorých 

historických záznamov sa možno domnievať, že kostol venovaný sv. Klimentovi stál v obci už 

v rokoch 1332 - 1337. Prvý priamy písomný záznam o jeho existencii je v listine datovanej  

14. februára 1414. Ďalej sa potom spomína v už zachovaných farských matrikách v Močenku, 

a to v rokoch 1673 - 1674. Hovorí sa tu aj o zakúpení troch nových zvonov. Cenná  

je poznámka v matrike z roku 1688, ktorá spomína spevník v slovenskej reči, čo dokumentuje, 

že pri bohoslužbách sa spievalo po slovensky. 

 

Kaplnka sv. Kríţa 

Je to najstaršia zachovaná sakrálna pamiatka v obci, nachádza sa v jej severnej časti. 

Vybudovaná bola za biskupa Erdödyho, keď bol v Močenku farárom už spomínaný Ján 

Kmoško. Dostavali ju v roku 1729. V roku 1747 veriaci zozbierali potrebnú sumu a farár Juraj 

Lackovič ju nechal rozšíriť a obnoviť. 

 

Biskupský kaštieľ 

V Močenku bol už v dávnych časoch honosný kaštieľ, ktorý - vzhľadom na jeho účel - 

označovali ako kniežací. Obec sa nachádzala pri starej hradskej ceste z Viedne do Pešti, a preto 

sa tu údajne často zastavovali a oddychovali kniežatá, ba dokonca i panovníci. Vlastníkom 

kaštieľa však bolo biskupstvo. O existencii prvého kaštieľa sa zachovalo viacero písomných 

dôkazov. Napríklad v listine, ktorú podpísal biskup Ján Gustíni, sa píše: „Dané v našom 

biskupskom kaštieli v Močenku 26. decembra, roku Pána 1767." Kaštieľ mal 24 izieb a zrejme 

išlo naozaj o veľmi prepychovú stavbu, pretože v ústnom podaní Močenčanov sa traduje, že aj 

válovy v maštaliach boli z mramoru. 

 

 

 



 14 

Budova Kláštora 

Imrich Bende, ktorý bol nitrianskym biskupom v rokoch 1893 - 1911, oslavoval 8. septembra 

1897 svoju zlatú sv. omšu. Pri tejto príležitosti prispel rozhodujúcou sumou 80 000 zlatých  

na stavbu kláštora pre Milosrdné sestry sv. Vincenta a dievčenskú školu. 

Pôvod budovy jasne určuje nápis na jej priečelí: „Postavili r. 1897 náboženskej a vlasteneckej 

výchove Imrich Bende, nitriansky biskup a močenskí katolíci." Sestry tu okrem školy pre 

dievčatá otvorili aj tzv. úvodu či detskú opatrovňu, čo bolo vlastne predškolské zariadenie 

podobné dnešnej škôlke. Po nástupe k moci komunistická vláda znárodňovala aj cirkevný 

majetok. V rámci tohto procesu museli roku 1950 sestry budovu kláštora a školy nedobrovoľne 

opustiť. Obecné orgány tu zriadili materskú školu a školskú jedáleň. 

 

Kalvária 

Takmer vo všetkých mestách a dedinách (ba v niektorých prípadoch aj v malých osadách)  

na Slovensku sú na pamiatku umučenia Ježiša Krista postavené kalvárie, ktoré majú starší  

či novší pôvod a ktoré sú obľúbeným miestom veriacich. Nie inak je tomu aj v Močenku. 

Tunajšia Kalvária má dnes už viac ako stopäťdesiat rokov. Leží na miernej vyvýšenine, tam, 

kde bol pôvodný farský kostol a pravdepodobne aj prvý kostolík z 9. storočia. 

O vznik Kalvárie sa zaslúžil farár Jozef Ščasný. Postavili ju v roku 1852. Tvorí ju 14 kaplniek s 

vyobrazením krížovej cesty a Kaplnka Božieho hrobu, pred ktorou sú tri kríže s plastikami, 

znázorňujúcu známu scénu ukrižovania. Pôvodná výzdoba kaplniek sa nezachovala, sú v nich 

novšie maľby, ktorých autorom je miestny výtvarník Ján Stacho. 

V súčasnej dobe je súsošie krížov reštaurované a v priestoroch kalvárie prebieha archeologický 

výskum, cieľom ktorého je objaviť stopy po stredovekom kostole. 

 

Kaplnka sv. Urbana 

Z polovice 18. storočia pochádza ďalšia historická pamiatka - baroková Kaplnka sv. Urbana, 

ktorú postavili uprostred viníc. Jej vznik možno datovať rokmi 1748 - 1750. V zachovanej 

farskej matrike je o tom presný záznam: „V roku 1748 zaobstaral močenský sedliak, majiteľ 

štvrtiny usadlosti, Ján Bleho vlastným nákladom kaplnku uprostred viníc, ktorej základný 

kameň položil dňa 8. mája. Ceremónie odbavil v uvedenú stredu najdôst. Pán Ignác Holzpeck, 

nitriansky kanonik - ceremonár. Túto kaplnku dokončili v roku 1750 na deň sv. Urbana, pápeža 

a mučeníka. Požehnal ju vdp. Andrej Toth, farár v Jarku." Umiestnenie kaplnky  

nie je náhodné, veď sv. Urban je patrónom vinohradníkov. Na jeho sviatok (25. mája) sa tu už 

tradične koná svätá omša. Po nej sa veriaci modlia za dobrú úrodu a za požehnanie námahy, 
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ktorú vynakladajú pri práci na poliach a vo viniciach. Kaplnka bola naposledy zrenovovaná  

v roku 2001, náklady sa hradili sa z rozpočtu obce a zo zbierok veriacich. 

 

5.8 Významné osobnosti obce  

Mons. František Rábek je slovenský rímskokatolícky biskup a prvý ordinár Ordinariátu 

ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Narodil sa v roku 1949 

v Močenku.  

prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD. je veľmi dobre známy v akademickej obci nielen na Slovensku, 

ale aj v Európe. Svoje štúdiá absolvoval na filozofickej a teologickej fakulte v Ríme. Profesor 

Kútny sa hrdo hlási k svojmu rodisku.  

JUDr. Lívia Škultétyová bola významnou rodáčkou obce. Občania, ale aj celá Slovenská 

republika ju poznala ako dlhoročnú riaditeľku odboru volieb a referenda Ministerstva vnútra 

SR. 

 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola Močenok 

- Materská škola Močenok 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Základná umelecká škola Močenok 

 

6.2.  Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú: 

- 2 ambulancie pre dospelých – MUDr. Karlubík a MUDr. Okenková, 

- 2 ambulancie pre deti a dorast – MUDr. Páleniková a MUDr. Prablesková 

- 2 zubné ambulancie – MDDr. Kolónyová a MUDr. Szabóová 

- ambulancia dentálnej hygieny 

- Gynekologická ambulancia – MUDr. Tarabčák 

- Ambulancia FBLR  

V obci sa nachádza aj lekáreň. 

 

6.3.  Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby v obci zabezpečuje : 
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- Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok, 

- ADVENTUS – Domov sociálnych služieb, 

- Komunita kráľovnej pokoja – zariadenie pre seniorov, 

- Penzión Orlík - Zariadenie sociálnych služieb pre Seniorov, 

- Občianske združenie Monika. 

Obec prostredníctvom svojich zamestnancov poskytuje dôchodcom donášku obedov a terénnu 

opatrovateľskú službu. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude 

orientovať na: starostlivosť o starých ľudí, posilnenie opatrovateľskej služby, prípadne 

výstavbu väčšieho domu dôchodcov. 

 

6.4.  Kultúra 

V obci je vybudovaný kultúrny dom, knižnica, futbalové ihrisko, detské ihriská. 

V spoločenskej sále, ktorá sa nachádza v budove obecného úradu, obec organizuje rôzne 

podujatia a posedenia. Využívajú ju aj spolky, ktoré fungujú v obci. Knižničný fond sa dopĺňa 

pravidelne, občania si vypožičiavajú knihy rôzneho žánru a v prostredí knižnice si môžu 

prečítať aktuálne časopisy. V obci fungujú folklórne, spevácke, športové kluby a spolky.  

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život  

sa bude orientovať na: kultúrne a športové akcie pre deti, rodiny a dôchodcov.  

 

6.5.  Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:  

- COOP Jednota SD Nitra 

- Tóth - železoobchod 

- Penzión ANUP 

- Reštaurácia Elsa 

- Slovenská pošta a.s. 

- Pekáreň Hochel s.r.o. 

- a malí živnostníci, poskytovatelia rôznych služieb (kaderníctvo, stolárstvo, oprava 

motorových vozidiel, pneuservis, pohrebníctvo a atď.) 

Najvýznamnejší priemysel v obci: 

- DUSLO, a.s. 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Poľnohospodárske družstvo Močenok 

- AGRANIA, s. r. o. Močenok 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný a  kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením  

č. 3.3 – II./MOZ/2019. 

 

Rozpočet bol zmenený dvakrát:   

- prvá zmena      schválená  dňa     29.04.2020   uznesením č.  5.8 - II./OZ/2020, 

- druhá zmena    schválená  dňa     28.10.2020   uznesením č.  7.2 - V./OZ/2020. 

 

 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválený    Schválený rozpočet  Skutočnosť  

rozpočet     po poslednej zmene k 31.12.2020 

Príjmy celkom 5 374 167,00 6 291 949,77 5 535 130,34 
z toho : 
Bežné príjmy 3 701 596,00 3 811 400,00 4 067 145,02 

Kapitálové príjmy 1 344 371,00 1 861 125,00 795 444,45 
Finančné príjmy 

príjmy 

                        253 424,77 288 597,60 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 328 200,00 366 000,00 383 943,27 

Výdavky celkom 5 364 571,00 6 147 506,00 5 078 685,63 
z toho : 
Bežné výdavky 1 781 031,00 1 845 481,00 1 520 280,95 
Kapitálové výdavky 1 434 440,00 2 106 270,00 1 216 007,93 
Finančné výdavky 235 448,00 

, 
118 398,00 246 831,45 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 1 913 652,00 2 077 357,00 2 095 565,30 

       

 

Zostatok   9 596,00 144 443,77 456 444,71 
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020  

 

Hospodárenie obce Skutočnosť 

k 31.12.2020 v EUR 
Beţné príjmy spolu 4 451 088,29 

z toho: bežné príjmy obce 4 067 145,02 

          bežné príjmy RO 383 943,27 

Beţné výdavky spolu 3 615 846,25 

z toho: bežné výdavky obce 1 520 280,95 

            bežné výdavky RO 2 095 565,30 

Beţný rozpočet - Prebytok 835 242,04 

Kapitálové príjmy spolu 795 444,45 

z toho: kapitálové príjmy obce 795 444,45 

            kapitálové príjmy RO 0,00 

Kapitálové výdavky spolu 1 216 007,93 

z toho: kapitálové výdavky obce 1 216 007,93, 

            kapitálové výdavky RO 0,00 

Kapitálový rozpočet - Schodok -420 563,48 

Prebytok beţného a kapitálového rozpočtu 414 678,56 

 0,00 

Výsledok hospodárenia - prebytok 414 678,56 

  
Príjmy z finančných operácií s výnimkou 

- Finančnej zábezpeky v ŠJ 

- Finančnej zábezpeky IOMO 

288 597,60 

-13 778,88 

- 28,00 

Výdavky z finančných operácií s výnimkou 

- Finančnej zábezpeky v ŠJ 

- Finančnej zábezpeky IOMO 

246 831,45 

-10 753,84 

- 22,00 

Finančné operácie - prebytok 38 735,11 

  

  
Príjmy spolu: bežné, kapitálové, finančné - Obec + RO 5 521 323,46 

Výdavky spolu: bežné, kapitálové, finančné – Obec + RO 5 067 909,79 

Výsledok rozpočtového hospodárenia 453 413,67 

 -101 737,54 

Výsledok hospodárenia obce po vylúčení finančných 

zábezpek 

351 676,13 
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7.3 Rozpočet na roky 2021 – 2023 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 5 535 130,34 4 443 446,00  4 256 403,00 4 369 795,00 

z toho :     

Bežné príjmy 4 067 145,02 3 772 883,00 3 873 903,00 3 987 295,00 

Kapitálové príjmy 795 444,45 292 063,00 4 000,00 4 000,00 

Finančné príjmy 288 597,60 0,00 0,00 0,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
383 943,27 378 500,00 378 500,00 378 500,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 5 078 685,63 4 406 535,00 3 912 669,00 3 912 669,00 

z toho :     

Bežné výdavky 1 520 280,95 1 739 153,00 1 670 432,00 1 670 432,00 

Kapitálové výdavky 1 216 007,93 408 395,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 246 831,45 194 198,00 180 448,00 180 448,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
2 095 565,30 2 064 789,00 2 061 789,00 2 061 789,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 

8.1 Majetok za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok v EUR (údaje v netto) 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 10 852 876,77 9 987 638,92 

Neobeţný majetok spolu 10 135 044,38 9 527 303,32 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 9 298 269,01 8 695 527,95 

Dlhodobý finančný majetok 836 775,37 831 775,37 

Obeţný majetok spolu 714 431,93 457 643,97 

z toho :   

Zásoby 497,93 684,54 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 10 659,22 15 313,16 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  26 202,53 31 200,39 

Finančné účty  677 072,25 410 179,63 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 266,25 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  3 400,46 2 691,63 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 11 063 540,38 10 138 943,82 

Neobeţný majetok spolu 10 136 261,35 9 535 786,25 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 118,00 178,00 

Dlhodobý hmotný majetok 9 306 006,76 8 710 471,66 

Dlhodobý finančný majetok 830 136,59 825 136,59 

Obeţný majetok spolu 923 878,57 600 465,94 

z toho :   

Zásoby 9 245,54 6 635,81 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 2,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
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Krátkodobé pohľadávky  27 392,53 32 306,49 

Finančné účty  887 240,50 561 255,39 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 266,25 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  3 400,46 2 691,63 

 
8.2. Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 10 852 876,77 9 987 638,92 

Vlastné imanie  6 020 409,97 5 625 240,85 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  6 020 409,97 5 625 240,85 

Záväzky 1 868 205,37 1 932 011,54 

z toho :   

Rezervy  3 360,00 3 360,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 51 992,94 26 187,60 

Dlhodobé záväzky 1 257 677,71 1 309 651,15 

Krátkodobé záväzky 190 654,81 134 975,88 

Bankové úvery a výpomoci 364 519,91 457 836,91 

Časové rozlíšenie 2 964 261,43 2 430 386,53 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 11 063 540,38 10 138 943,82 

Vlastné imanie  6 033 205,21 5 606 903,17 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  6 033 205,21 5 606 903,17 

Záväzky 2 061 785,64 2 085 656,81 

z toho :   

Rezervy  3 360,00 3 360,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 51 992,94 26 187,60 
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Dlhodobé záväzky 1 265 423,72 1 316 227,49 

Krátkodobé záväzky 376 489,07 282 044,81 

Bankové úvery a výpomoci 364 519,91 457 836,91 

Časové rozlíšenie 2 968 549,53 2 446 383,84 

 

 

 

8.3. Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12.2020 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti     

Pohľadávky po lehote splatnosti   68 117,85 61 240,50 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12.2020 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti     

Pohľadávky po lehote splatnosti   69 307,85 62 346,60 

 

 

 

8.4. Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok 

k 31.12.2020 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 448 332,52 1 444 627,03 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok 

k 31.12.2020 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 641 912,79 1 598 272,30 

Záväzky po lehote splatnosti     
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9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12. 2019 

Náklady 3 037 966,28 3 401 405,86 

50 – Spotrebované nákupy 214 327,50 397 468,39 

51 – Služby 220 406,46 269 472,98 

52 – Osobné náklady 838 350,33 954 655,21 

53 – Dane a  poplatky 4 947,42 3 145,48 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
66 829,72 48 815,06 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

718 784,09 686 941,47 

56 – Finančné náklady 30 418,49 30 686,83 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
943 902,27 1 010 220,44 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 3 433 135,40 3 532 798,18 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
43 161,63 18 467,03 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
2 310 621,85 2 366 967,03 

64 – Ostatné výnosy 271 429,08 252 552,99 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

3 574,45 2 000,00 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

804 348,39 892 811,13 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 
395 169,12 131 392,32 
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b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady 4 302 325,14 4 456 775,04 

50 – Spotrebované nákupy 534 758,69 730 182,23 

51 – Služby 271 010,35 320 667,70 

52 – Osobné náklady 2 571 456,40 2 526 080,60 

53 – Dane a  poplatky 4 947,42 3 145,48 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
68 025,49 51 559,02 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

726 050,03 697 050,79 

56 – Finančné náklady 33 165,23 33491,81 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
92 696,53 94 570,29 

59 – Dane z príjmov 215,00 27,12 

Výnosy 4 728 626,43 4 605 481,07 

60 – Tržby za vlastné výkony 

a tovar 
3 416 53,62 319 442,68 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
2 310 621,85 2 366 967,03 

64 – Ostatné výnosy 303 700,77 295 212,37 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

3 574,45 2 500,00 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

1 769 075,74 1 621 358,99 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný 

HV / 

426 301,29 148 706,03 
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10. Ostatné  dôleţité informácie  

10.1  Prijaté granty a transfery 

V roku 2020 obec a rozpočtové organizácie prijali nasledovné granty a transfery: 

Účelové určenie grantov a transferov    Suma prijatých prostriedkov v EUR 

granty 5000,00 

transfer zo ŠR na matriku    10 462,23 

transfer zo ŠR na stavebný úrad 6 488,88 

transfer zo ŠR na ţivotné prostredie 410,11 

transfer zo ŠR register a evidenciu obyvateľov 1 529,01 

transfer na voľby NR SR 2 476,80 

transfer na sčítanie obyv., domov a bytov 7 380,00 

transfer z ÚPSVaR  na rodinné prídavky 2 382,81 

transfer zo ŠR na vybavenie DD 10 300,00 

transfer zo ŠR na opatrovateľky   116 037,00 

transfer z ÚPSVaR na podporu zamestnávania 25 181,98 

transfer z ÚPSVaR na Chránenú dielňu 29 904,08 

transfer z UPSVaR na stravu MŠ, ZŠ 69 048,00 

transfer pre DHZ   3 000,00 

granty z NSK 4 025,00 

Fond na podporu umenia 6 500,00 

prenesené kompetencie na ZŠ   907 420,40 

prenesené kompetencie na MŠ   7 764,00 

prenesené kompetencie na DD 221 208,00 

transfer vitamíny pre DD 1 340,00 

transfer na odmeny opatrovateľkám 24 897,00 

 Spolu  1 462 755,30 

 

 

10.2  Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

P.č. Žiadateľ 
Štatutárny zástupca 

právnickej osoby 

Schválená dotácia                

na r. 2020 

1 Karate Močenok Ing. Miroslav Tóth             780 €  

2 DH Močenská kapela Peter Prvák          980 €  

3 
Stolno - tenisový oddiel T. J 

Močenok "A+B+C" 
Martin Gálik          1 510 €  

4 Klub tvorivosti pri KS Močenok  Mária Dičérová             490 €  
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5 Klub cvičeniek pre zdravie Močenok Gabriela Sklenárová             190 €  

6 
Hádzanársky klub JUNIOR 

Močenok  
Jaroslav Tóth        17 150 €  

7 Klub dôchodcov v Močenku  Anna Hanáková             440 €  

8 
Základná organizácia Jednoty 

dôchodcov Slovenska  
Ing. Marta Nováková             440 €  

9  SČK - Močenok  Regina Kohútová          1 200 €  

10 Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok  Jozef Kútny             190 €  

11 
ZO chovateľov poštových holubov 

Močenok  
Ing. Gabriel Prvák             340 €  

12 ŠACH - klub Močenok  Jozef Mesároš             490 €  

13 MSS Močenskí speváci  Ing. Jozef Šuvada             190 €  

14 Stolnotenisový klub senior Štefan Bleho             90 €  

15 Monika o.z. Mgr. Helena Šuvadová             680 €  

16 MO Matice slovenskej v Močenku  Mgr. Jolana Lenčéšová             190 €  

17 Zdruţenie rodina je viac  Peter Kohút             490 €  

18 Folklórna skupina Močenčanka  Mária Szabová             290 €  

19 Spevácka skupina - ZÚGOVANKA Marián Horváth             440 €  

20 Klub leteckých modelárov Močenok Ľudovít Pec             140 €  

21 FK Močenok Miloš Bleho        28 870 €  

22 ZO SZZ - Močenok Marián Švondra             0 €  

23 DHZO Močenok Bohuslav Lenčéš            0 €  

24 FS Sečkár Mgr. Monika Hanáková             240 €  

25 OZ Rubín Mgr. Eva Molnárová             680 €  

26 

Spolok rekreačných futbalistov v 

zastúpení členom spolku Ľubošom 

Podhradským 

Ľuboš Podhradský 

nefinančný 

príspevok 6x 

uvoľnenie 

zasadacej 

miestnosti v dobe 3 

hod. 

  

SPOLU   56 500,00 €  
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10.3 Významné investičné akcie v roku 2020 

Z dotácie  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych 

služieb bolo zakúpené technické zariadenie na vytváranie bezbariérového prostredia pre 

Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok vo výške 11 634,70 EUR.  Kúpa bola 

realizovaná z dotácie vo výške 10 300,00 EUR, a z vlastných zdrojov vo výške 1 334,70 EUR. 

 

Z dotácie Ministerstva ţivotného prostredia SR, ktorá bola vo výške 111 981,23 EUR 

a z vlastných zdrojov v hodnote 38 339,97 EUR sa realizoval projekt „Vodozádrţné 

opatrenia v obci Močenok“. Celkové náklady tak predstavovali 150 321,20 EUR a cieľom 

projektu je zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 

 

Projekt „Nabíjacia stanica pre elektromobily v obci Močenok“ bola realizovaná z dotácie 

z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 5000 EUR a z vlastných zdrojov obec vynaložila 

finančné prostriedky v hodnote 263 EUR. Projekt je zameraný na výstavbu verejne prístupnej 

elektrickej nabíjacej stanice – podpora budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá. 

 

Z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych 

služieb bolo zakúpené interiérové vybavenie pre Domov dôchodcov Milosrdného samaritána 

vo výške 4 600,00  EUR. 

 

Na projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií ţiakov na ZŠ v Močenku“ bola 

z Ministerstva vnútra SR použitá dotácia vo výške 41 473,66 EUR a vlastné zdroje vo výške 

5 634,34 EUR. 
 

Z dotácie z Ministerstva vnútra SR sa realizoval projekt „Rekonštrukcia vnútorných 

priestorov hasičskej zbrojnice“ a to vo výške 11 264,06 EUR a z vlastných zdrojov 1 775,38 

EUR. 
 

Z vlastných zdrojov vo výške 21 290,58 EUR dala obec vymeniť strešnú krytinu na Dome 

smútku na Dolnom cintoríne. Rekonštrukciu realizovala spoločnosť Štefan Mitaš-MKL 

Klampiarstvo Horná Kráľová. 

 

Rekonštrukcia interiérových priestorov v 4 b.j. na ul. Rokošovej bola realizovaná z vlastných 

zdrojov vo výške 11 310 EUR firmou ESTA NITRA. 

 

Modernizácia osvetlenia v ZŠ bola realizovaná v dvoch etapách z vlastných zdrojov vo výške 

12 938,76 EUR firmou Park Invest s.r.o. Bratislava a firmou Eushaub s.r.o. Bratislava vo 

výške 7 994,64 EUR. 

 

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:  

- Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok 

- Revitalizácia verejného priestranstva 

- Rekonštrukcia cesty Kakava a výstavba chodníka na Ul. Balajka 

- Výstavba 16 bytovej jednotky 

- Výstavba tréningového ihriska na futbalovom štadióne 

- Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Močenok – obstaranie komunálneho vozidla     
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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Po 31. decembri 2020 vzhľadom na šíriaci sa COVID-19 (Coronavirus) po celom svete, 

vedenie účtovnej jednotky zvážilo všetky potenciálne dopady COVID-19 na aktivity obce vo 

verejnom záujme a dospelo k záveru, že dopady nemajú významný vplyv na schopnosť obce 

pokračovať nepretržite vo svojej činnosti a fungovať ako zdravý subjekt, za predpokladu, že zo 

strany  MF SR nepríde k výraznému kráteniu podielových daní a bude dodržaná platobná 

disciplína platenia daní a poplatkov od jednotlivých daňovníkov a poplatníkov. Pretože sa 

situácia stále vyvíja a dopady sa stále prehlbujú, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je 

možné poskytnúť kvantitatívne odhady potencionálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú 

jednotku. Jedným z hlavných rizík, ktoré účtovná jednotka považuje za významné, je možné aj 

zvýšenie zadĺženosti účtovnej jednotky. Akýkoľvek negatívny vplyv zahrnie účtovná jednotka 

do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.  

 

10.6  Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

Obec Močenok vedie od roku 2016 občiansko-právny súdny spor, ktorý v súčasnosti stále trvá. 

 

Vypracovala:      Ing. Kristína Hippová 

 

Schválil:       PaedDr. Roman Urbánik 

               starosta obce 

                                                                                              

 

V Močenku  dňa 03.06.2021 

 

 


