
1 
 

Zápisnica 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku vo volebnom období 2022 - 2026 

konaného dňa 14. 12. 2022 o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku  

na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

Ing. Rastislav Benčík - poslanec OcZ, 

Bc. Ľuboš Blaţo - poslanec OcZ, 

Ing. Gabriel Bleho - poslanec OcZ, 

Ing. Marek Mesároš - poslanec OcZ,  

Ing. Lukáš Minár - poslanec OcZ, 

Mgr. Roman Révay - poslanec OcZ,  

Mgr. Monika Straňáková Kohútová – poslankyňa OcZ, 

Mgr. Peter Sýkora - poslanec OcZ,  

Ing. Stanislav Šimko - poslanec OcZ,  

Ing. Jozef Šuvada - poslanec OcZ, 

PaedDr. Lucia Tóthová - poslankyňa OcZ. 

 

 

Ostatní prítomní:  Mgr. Soňa Hippová – riaditeľka MŠ Močenok 

    Mgr. Eduard Lacko – riaditeľ ZŠ Močenok 

    Mgr. Tomáš Obola – riaditeľ ZUŠ Močenok 

Milena Veresová, hlavná kontrolórka obce 

Ing. Lucia Benčíková, prednostka Obecného úradu v Močenku 

 

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

 

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku vo volebnom období 2022 - 2026 otvoril a viedol 

PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce. Na začiatku zasadnutia privítal prítomných poslancov  

a skonštatoval, ţe počet poslancov v zasadacej miestnosti je 11, t. j. Obecné zastupiteľstvo  

je uznášania schopné. Z dôvodu meškania sa ospravedlnila hlavná kontrolórka obce Milena Veresová, 

ktorá mala pracovné povinnosti v Obci Šoporňa.  

 

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

Mgr. Roman Révay, Ing. Marek Mesároš, PaedDr. Lucia Tóthová 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Lukáša Minára a Bc. Ľuboša Blaţa. 
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Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Za zapisovateľku starosta obce určil Ing. Luciu Benčíkovú, prednostku Obecného úradu v Močenku. 

 

Uznesenie č. 1. – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Roman Révay, Ing. Marek Mesároš, PaedDr. Lucia Tóthová 
 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Ing. Lukáša Minára, Bc. Ľuboša Blaža 

 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce uviedol, ţe návrh programu I.  zasadnutia obecného zastupiteľstva vo volebnom období 

2022 – 2026 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Návrh programu bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle obce a v káblovej televízii. 

Následne starosta obce prečítal celý program rokovania.  

 

Návrh programu rokovania: 

 

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

2. Schválenie programu rokovania   

3. Kontrola plnenia uznesení z V. zasadnutia OcZ zo dňa 28. 09. 2022 a z Ustanovujúceho 

zasadnutia OcZ zo dňa 22. 11. 2022 

4. Interpelácie poslancov 

 

5. Školstvo 

5.1 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok v školskom 

roku 2021/2022 

5.2 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Močenok v školskom 

roku 2021/2022 

5.3 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Močenok  

v školskom roku 2021/2022 
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5.4. Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok pre školský rok 2022/2023 

5.5. Plán profesijného rozvoja MŠ Močenok pre školský rok 2022/2023 

5.6. Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok pre školský rok 2022/2023 

 

6. Materiály predložené na prerokovanie  

6.1. Návrh VZN Obce Močenok č. 04/2022, ktorým sa mení VZN Obce Močenok 05/2021 

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

6.2. Návrh VZN Obce Močenok č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok  

č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej 

školy a dieťa na materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok  

6.3. Návrh VZN Obce Močenok č. 06/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok  

č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Močenok 

6.4. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2023  

6.5. Návrh nového cenníka na prenájom spoločenskej sály v Obecnom úrade v Močenku 

6.6. Návrh nového cenníka na prenájom športovej haly 

 

7. Ekonomika a majetok 

7.1. Informácia o čerpaní rozpočtu obce k 30. 09. 2022 

7.2. Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2023-2025 

7.3. Návrh programového rozpočtu Obce Močenok na roky 2023-2025  

7.4. Návrh na pouţitie finančných prostriedkov z fondu opráv – 33 b. j. M. R. Štefánika – 

výmena PVC podlahy vo vchode A  

 

8. Hlavný kontrolór 

8.1. Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s hotovosťou v pokladni za vybrané mesiace 

v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok 

8.2. Správa o výsledkoch kontroly nakladania s kapitálovými výdavkami v roku 2021  

a 1. polroku 2022 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok (DD a školy) 

8.3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Močenok na I. polrok 2023 

 

9. Majetkové prevody, nájmy  

9.1. Ţiadosť o odkúpenie OP – Ľudovít Pec s manţelkou  

9.2. Ţiadosť o odkúpenie OP – Miroslav Bučkuliak s manţelkou  

9.3. Ţiadosť o odkúpenie OP – vlastníci bytov v ul. M. R. Štefánika 467/8  

9.4. Schválenie odpredaja OP – manţelia Minárikoví 

9.5. Schválenie odpredaja OP – manţelia Saboví 

9.6. Schválenie odpredaja OP – Denis Malovec s partnerkou 

 

10. Rôzne 

10.1. Informácia o hospodárení obce Močenok za rok 2021 

10.2. Informácia o realizácii projektu Zelené obce v obci Močenok 

10.3. Informácia o udelení Obecného štipendia za školský rok 2021/2022 v obci Močenok 

10.4. Informácia o získaní NFP na realizáciu projektu Vodozádrţné opatrenia v ZŠ Močenok 

10.5. Informácia o podaní ţiadosti na získanie finančných prostriedkov na zníţenie energetickej 

náročnosti Materskej školy Močenok z Plánu obnovy a odolnosti 

10.6. Informácia o úsporných opatreniach v obci Močenok 

 



4 
 

11. Zápisnice z komisií 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu programu rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili predloţený program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Pozmeňovacie návrhy na zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva poslanci nemali. 

 

Uznesenie č. 2. – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom 

zriadení 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z V. zasadnutia OcZ zo dňa 28. 09. 2022 a z Ustanovujúceho 

zasadnutia OcZ zo dňa 22. 11. 2022 

 

Starosta obce odovzdal slovo prednostke obecného úradu Ing. Lucii Benčíkovej, aby informovala  

na miesto hlavnej kontrolórky obce prítomných poslancov o plnení uznesení z V. zasadnutia OcZ  

zo dňa 28. 09. 2022 a z Ustanovujúceho zasadnutia OcZ zo dňa 22. 11. 2022. Prednostka OcÚ  

Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe na Ustanovujúcom zasadnutí OcZ dňa 22. 11. 2022 bolo prijatých 

celkovo 14 uznesení a dve uznesenia si vyţadovali plnenie. Všetky uznesenia sú splnené. 

Na V. zasadnutí OcZ v Močenku dňa 28. 09. 2022 bolo celkovo prijatých  19 uznesení z toho 7 

uznesení malo pre obec ukladaciu povinnosť. Uznesenie č.  6.1 –V./OZ/2022 a Uznesenie č. 6.3 – 

V./OZ/2022 sú v plnení. 

 

Prítomní poslanci k predloţenému materiálu nemali pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 
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Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení z V. zasadnutia OcZ dňa 28. 09. 2022 a z Ustanovujúceho 

OcZ konaného dňa 22. 11. 2022. 

 

Uznesenie č. 3 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

Kontrolu plnenia uznesení schválených na V. zasadnutí OcZ dňa 28. 09. 2022  

a na Ustanovujúcom OcZ dňa 22. 11. 2022  

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko informoval prítomných, ţe sa na neho obrátil občan p. Suchý bytom ul. 

Chalupy, ktorý má problém s daţďovou vodou pred jeho nehnuteľnosťou. Poţiadal ho o vyriešenie 

tohto pretrvávajúceho problému obhliadkou príslušnej komisie pri OcZ alebo zamestnancami 

obecného úradu. Prípadne poslanec, ktorý má ul. Chalupy vo svojom obvode. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe daným problémom sa budú zaoberať zamestnanci obce a na nasledujúcom 

zasadnutí OcZ bude poslancov informovať o riešeniach tejto problematiky. 

 

 

 

5. Školstvo 

 

5.1 Starosta obce odovzdal slovo riaditeľovi základnej školy Mgr. Eduardovi Lackovi, aby prítomných 

poslancov informoval o  Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ 

Močenok v školskom roku 2021/2022. 

 

Riaditeľ ZŠ Močenok Mgr. Eduard Lacko informoval prítomných poslancov, ţe škol. rok 2021/2022 

do značnej miery ovplyvnila pandémia ochorenia COVID – 19, škola prešla do distančného 

vyučovania. Uviedol, ţe všetci ţiaci z 9. ročníka sa dostali na tie stredné školy, na ktoré si podali 

prihlášky. Veľký problém bol s počtom vymeškaných hodín, nakoľko rodičia vyuţívali moţnosť 

ospravedlniť ţiaka z vyučovania na dobu 5-tich dní. Neospravedlnené hodiny škola riešila úradnou 

cestou, tzn. s obcou a s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Prevaţne sa jednalo o rómske deti. 

Riaditeľ základnej školy zhodnotil silné a slabé stránky školy, medzi ktoré patrí najmä 

nedisciplinovanosť niektorých ţiakov. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenej správe. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe v správe sa spomína moţnosť zriadiť v šatniach odkladacie 

skrinky pre ţiakov. Poprosil, aby sa do tohto procesu zapojila aj obec. Pýtal sa, ako je to 
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s realizovaním a účasťou ţiakov na olympiádach, nakoľko aj podľa toho sa odvíja úroveň a kvalita 

školy. 

 

Mgr. Eduard Lacko informoval, ţe škola investovala značné finančné prostriedky do maľovania tried 

a spoločných priestorov, na nákup interaktívnych tabúľ. V pláne je aj zakúpenie skriniek do šatní. 

V šalskom gymnáziu napr. vyberajú nájomné za skrinky. Poznamenal, ţe tento školský rok 

(2022/2023) prebiehajú všetky olympiády a vedomostné súťaţe. Školskí florbalisti obsadili 5. miesto 

na okresnej súťaţi a jedna ţiačka bude reprezentovať školu na súťaţi Šaliansky Maťko. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš poďakoval zamestnancom školy za dosiahnuté výsledky. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada poďakoval vedeniu školy. Zamrzelo ho, ţe na konferencii z pred 3 

týţdňov nebol ţiadny pedagóg, podľa neho je to zaujímavá síce smutná téma a ţiaci by o tom mali byť 

informovaní. (pozn.: HISTORICKÁ KONFERENCIA: PROTICIRKEVNÉ ZÁSAHY V MOČENKU 

V ROKOCH 1950 AŢ 1952 DŇA 23. NOVEMBRA 2022). V letných mesiacoch sa organizuje 

festival Gorazdov Močenok, aj to je naša história, je tam rôzny sprievodný program aj pre deti, tvorivé 

dielne, divadelné dielne a podobne. Mladí ľudia sa tam môţu veľa vecí naučiť. V minulosti bolo veľmi 

veľa ochotníckych divadiel za čias Mgr. Petra Sýkoru. Moţno by sa mohli osloviť pedagógovia a ţiaci 

na konci školského roka, aby sa zapájali počas konania festivalu.  

 

Mgr. Eduard Lacko odpovedal, ţe s p. Kútnym (filatelistom) spravili v škole výstavu na tému 

proticirkevných zásahov v Močenku. Tejto výstavy sa zúčastnili ţiaci 8. a 9. ročníka. Učitelia dejepisu 

sa na túto tému rozprávali so ţiakmi. Na danú konferenciu nedostal pozvánku. Čo sa týka festivalu 

Gorazdov Močenok, na túto tému sa vţdy rozpráva s pedagógmi na konci školského roka. Ako riaditeľ 

nemôţe svojich zamestnancov prinútiť, aby sa počas letných prázdnin zúčastnili festivalu. Škola 

poskytuje školskú jedáleň a kuchyňu pre účastníkov festivalu. V rámci centra voľného času bol aj 

divadelný krúţok, ale o ten bol nízky záujem zo strany ţiakov. 

 

Poslanec Bc. Ľuboš Blaţo sa informoval, ako je to teraz s neospravedlnenými hodinami.  

 

Mgr. Eduard Lacko odpovedal, ţe situácia je uţ oveľa lepšia, nakoľko školu opustili ţiaci, ktorí 

najviac vymeškávali a ostatných ţiakov rieši škola priamo s rodičmi. 

 

Poslanec Bc. Ľuboš Blaţo sa pýtal, či sa vykonávajú aj prevencie. 

 

Mgr. Eduard Lacko odpovedal, ţe mávajú pracovné porady a veľa sa rozprávajú s rodičmi. V súčasnej 

dobe stále platí moţnosť ospravedlniť dieťa rodičom na dobu 5-tich dní. V sporných prípadoch to 

riešia. 

 

Poslankyňa PaedDr. Lucia Tóthová sa informovala, ţe či by nebola moţnosť rozšíriť rannú druţinu aj 

pre väčšie deti, nakoľko táto druţina je len pre menšie deti. 

 

Mgr. Eduard Lacko odpovedal, ţe ráno funguje len jedna ranná druţina, ktorú musí pedagogicky 

zabezpečiť. Všetci vedia, ţe v súvislosti s ochorením COVID-19 nebolo moţné premiešavať deti 

v skupinách. Aj napriek tomu prvýkrát počuje, ţe by bol záujem o rozšírenie rannej druţiny. Navrhol, 

aby sa rodičia, ktorí majú o rannú druţinu záujem,  obrátili na neho. 
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Poslanec Ing. Stanislav Šimko poďakoval za prácu zamestnancov a vedenia školy. Škola dosahuje 

veľmi dobrú úroveň výsledkov a škola patrí podľa neho dlhodobo k najlepším v okrese a moţno aj 

v kraji.     

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci prerokovali a schválili Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach ZŠ Močenok v školskom roku 2021/2022. 

 

Uznesenie č. 5.1 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok  

v školskom roku 2021/2022 

b) schvaľuje    

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok v školskom 

roku 2021/2022 

 

 

 

5.2 Starosta obce odovzdal slovo riaditeľke materskej školy Mgr. Soni Hippovej, aby prítomných 

poslancov informovala o  Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ 

Močenok v školskom roku 2021/2022. 

 

Riaditeľka MŠ Močenok Mgr. Soňa Hippová informovala prítomných poslancov, ţe v škol. roku 

2021/2022 mali zapísaných 145 detí aj keď reálna kapacita školy je 141 detí. Jednalo sa o deti, ktoré 

sa nachádzajú v zahraničí a vzdelávajú sa v domácom prostredí. Minulý školský rok bol prvým rokom, 

kedy začalo byť predprimárne vzdelávanie povinné. Aj v materskej škole mohli rodičia deti 

ospravedlniť na 5 dní z vyučovania. Čo sa týka predškolákov, ich prioritou je, aby boli dobre 

pripravení na základnú školu. Navštevujú ich zamestnankyne psychologicko-výchovnej poradne. 

O všetkých aktivitách v materskej škole informujú rodičov prostredníctvom webovej stránky.  

 

Poslankyňa Mgr. Monika Straňáková Kohútová uviedla, ţe v materskej škole sa prijímajú deti od 3 

rokov. Vie, ţe sa musia prioritne prijať 5-ročné deti do predškolského vzdelávania. Ako to bolo tento 

školský rok? V správe je uvedené, ţe v minulom škol. roku boli prijaté aj 2-ročné deti. Poprosila p. 

riaditeľku, aby vysvetlila pre ostatných rodičov, ako sa pristupuje k prijímaniu detí do MŠ. 

 

Mgr. Soňa Hippová odpovedala, ţe všetky prijímacie podmienky sú zverejnené na stránke materskej 

školy. Prijímajú deti, u ktorých rodičia deklarujú, ţe sú zamestnaní, resp. budú od septembra 

zamestnaní a potrebujú dieťa umiestniť do materskej školy. Potom v septembri zistia, ţe mamička je 



8 
 

doma na materskej.  V nasledujúcom škol. roku chce riaditeľka MŠ pristúpiť k prísnejšiemu výberu. 

Zrejme bude vyţadovať od rodičov, aby preukázali svoje zamestnanie potvrdením od zamestnávateľa. 

 

Poslankyňa Mgr. Monika Straňáková Kohútová sa ďalej informovala, či v materskej škole neuvaţujú 

o zavedení krúţkov pre deti. Napr. krúţky cudzích jazykov od určitej hodiny. 

 

Mgr. Soňa Hippová odpovedala, ţe v poobedných hodinách je edukačné vzdelávanie učiteľkami. 

Krúţky v minulosti prebiehali v čase poobedného spánku, ale mali kontrolu a rozhodli sa krúţkovú 

činnosť zrušiť. Ten poobedný spánok je pre deti potrebný. V materskej škole majú pedagogicky 

vzdelané zamestnankyne, ktoré sa venujú deťom (maľujú, modelujú, tancujú). Moţno chýba 

vyučovanie angličtiny, ale ten efekt nebol pozitívny. Deti na miesto spánku mali angličtinu a ostatné 

deti ţiarlili, ţe nemusia spať. Aby deti nemuseli poobede spávať, tak ich rodičia prihlasovali  

na angličtinu.   

 

Poslanec Bc. Ľuboš Blaţo uviedol, ţe v správe sa uvádza medzi slabými stránkami prílišná zaťaţenosť 

administratívnymi úkonmi. Pýtal sa, či im v tom vieme pomôcť. 

 

Mgr. Soňa Hippová odpovedala, ţe ak má pani učiteľka v triede 24 detí, tak si pri kaţdom jednom 

musí ustráţiť, či dieťa donieslo ospravedlnenku od rodiča a všetko to zdokumentovať. Doobeda je 

pani učiteľka s deťmi sama a aţ na prechádzky sa pripája ďalší personál.  

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš poznamenal, ţe v správe sa uvádza, ţe v letnom období sa niektoré 

triedy prehrievajú, lebo sa v nich nenachádzajú ţalúzie. Navrhol, aby sa kaţdý rok nakúpilo pár ţalúzií 

do tried, nie je to veľká poloţka. Moţno poprosiť aj rodičov o súčinnosť. Ďalej sa v práve uvádza 

vylepšenie exteriéru materskej školy, vybavenie novými hracími prvkami a jeho úpravou. Mohlo by sa 

to riešiť s rodičmi na komunálnej úrovni.  

 

Starosta obce uviedol, ţe v rámci projektu na zníţenie energetickej náročnosti budovy MŠ sú aj 

vonkajšie ţalúzie, ktoré zabránia k prehrievaniu tried v letných mesiacoch. Koncom novembra bola 

podaná ţiadosť na dodanie a montáţ fotovoltaických panelov na budovy ZŠ Močenok, v poslednej 

budove ZŠ boli vymenené svetlá za LED. Bol by veľmi rád, ak by sa podarilo zrealizovať projekt na 

MŠ v rámci Plánu obnovy, aby sa budova dostala do 21. storočia.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe deti radi chodia do materskej školy. Stále však bojujeme 

s nedostatkom miesta. V minulom škol. roku bolo 26 detí neprijatých a to je dosť veľa. Myslí si, ţe 

toto obecné zastupiteľstvo nájde koncenzus a nájde riešenie tejto situácie aj keď to nebude ľahká vec. 

Nie kaţdá obec a mesto má takú materskú školu ako máme my.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe je to veľmi hrejivý pocit, ako sa pani učiteľky venujú deťom. 

Ich výsledok práce bol vidieť na vianočnej akadémii.  Bolo to veľmi pekné.  

 

V čase 18:37 h z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Mgr. Peter Sýkora, prítomných bolo 10 

poslancov a poslankýň. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 
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Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, 

PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci prerokovali a schválili Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

a podmienkach MŠ Močenok v školskom roku 2021/2022. 

 

Uznesenie č. 5.2 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ 

Močenok v školskom roku 2021/2022 

 

b) schvaľuje    

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Močenok  

v školskom roku 2021/2022. 

 

 

 

5.3 Starosta obce odovzdal slovo riaditeľovi základnej umeleckej školy Mgr. Tomášovi Obolovi,  

aby prítomných poslancov informoval o  Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

a podmienkach ZUŠ Močenok v školskom roku 2021/2022. 

Riaditeľ ZUŠ Močenok Mgr. Tomáš Obola v krátkosti informoval prítomných poslancov 

o predloţenom materiáli. Uviedol, ţe vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 v šk. r. 2021/2022 

ţiaci ZUŠ veľmi na verejných podujatiach nevystupovali. 

 

V čase 18:41 h sa vrátil do rokovacej miestnosti poslanec Mgr. Peter Sýkora, prítomných bolo 11 

poslancov a poslankýň. V tomto čase prišla do rokovacej miestnosti aj hlavná kontrolórka obce 

Močenok Milena Veresová. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenej správe. 

 

Poslankyňa Mgr. Monika Straňáková Kohútová sa informovala, či neuvaţujú o otvorení krúţkov pre 

deti z materskej školy, aby deti nemuseli dochádzať do iných miest. 

 

Riaditeľ Mgr. Tomáš Obola odpovedal, ţe sú školské zariadenie v zmysle zákona a môţu prijať deti 

staršie ako 5 rokov. ZUŠ nerobí krúţkovú činnosť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 
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Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci prerokovali a schválili Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

a podmienkach ZUŠ Močenok v školskom roku 2021/2022. 

 

Uznesenie č. 5.3 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ 

Močenok v školskom roku 2021/2022 

 

b) schvaľuje    

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Močenok  

v školskom roku 2021/2022 

 

 

 

Starosta obce poďakoval riaditeľom škôl, ţe sa zúčastnili na rokovaní obecného zastupiteľstva 

a predloţili svoje správy.   

 

 

 

5.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok pre školský 

rok 2022/2023. Uviedol, ţe v predloţenom materiáli sa poslanci dozvedia, aký je plán vzdelávania 

zamestnancov škôl na škol. r. 2022/2023.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok pre školský rok 2022/2023. 

 

Uznesenie č. 5.4 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok pre školský rok 2022/2023 
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5.5 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Plán profesijného rozvoja MŠ Močenok pre školský 

rok 2022/2023. Uviedol, ţe v prípade, ak pedagogickí zamestnanci získajú 1. alebo 2. atestáciu  

(tzn. vyššie vzdelanie), majú nárok na zvýšenie platových tarifov, čo má následne dopad na rozpočet 

obce.   

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Plán profesijného rozvoja MŠ Močenok pre školský rok 2022/2023. 

 

Uznesenie č. 5.5 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Plán profesijného rozvoja MŠ Močenok pre školský rok 2022/2023 

 

 

 

5.6 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok  

pre školský rok 2022/2023. Uviedol, ţe platí tá istá informácia ako v predchádzajúcom bode,  

ţe pedagogickí zamestnanci  majú nárok na zvýšenie platových tarifov v prípade dosiahnutia vyššieho 

stupňa vzdelania. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada sa informoval, či zvýšenú platovú tarifu majú pedagogický zamestnanci 

hneď po dosiahnutí vyššieho vzdelania, alebo aţ nasledujúci nový školský rok. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe vyššiu tarifu majú hneď ako dosiahnu vyššie vzdelanie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok pre školský rok 2022/2023. 
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Uznesenie č. 5.6 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok pre školský rok 2022/2023. 

 

 

 

6. Materiály predložené na prerokovanie 

 

6.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 04/2022, ktorým  

sa mení VZN Obce Močenok č. 05/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. Uviedol, ţe návrh VZN bol riadne a včas zverejnený na ÚT 

a webovom sídle obce. Materiál obsahuje aj dôvodovú správu na zmenu VZN. Ako prvú zmenu 

navrhuje v zmysle zákona oslobodiť stavby určené na šport od sadzby dani. Ďalšou zmenou  

je zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre občanov ako aj právnické 

osoby o 20 %. Ministerstvo ţivotného prostredia síce odloţilo povinnosť pre obce a mestá zaviesť 

mechanicko – biologickú úpravu komunálnych odpadov na 1. 1. 2024 avšak je vysoká miera inflácie, 

ktorá sa pohybuje na úrovni 15 %, zvyšujú sa náklady na manipuláciu s nádobami a tieţ sa obci zvýšia 

poplatky za spracovanie odpadov na kompostárni a skládke odpadov. Všetky nádoby v obci  

sú načipované a v týchto dňoch sme boli priradený do systému ELVIS, v ktorom budeme vedieť 

sledovať ako často občania vykladajú smetné nádoby a koľko je v nich odpadu. V súčasnosti nám 

zákon umoţňuje prejsť na systém mnoţstvového zberu odpadu a platenia za liter (resp. kg odpadu). 

Občan si objedná nádobu a na konci roka mu bude vyfaktúrované vyvezené mnoţstvo odpadov. 

V porovnaní s okolitými obcami máme stále najniţší poplatok na občana za KO a DSO. Obce by  

zo zákona nemali dofinancovávať z rozpočtu obce náklady na zber a spracovanie odpadov. 

V súčasnosti sa našej obci darí toto pravidlo dodrţiavať a koľko financií od občanov a právnických 

osôb vyzbierame, toľko aj minieme na odpady. 

Treťou navrhovanou zmenou vo VZN je zavedenie koeficientu zo sadzby dane na schátralané 

nehnuteľnosti, stavby. Vlastník takejto nehnuteľnosti však musí 2 x počas roka dostať výzvu  

na odstránenie nevyhovujúceho stavu jeho nehnuteľnosti a aţ potom mu môţe byť vyrúbená zvýšená 

daň.. Stavebný úrad však musí rozhodnúť, ktoré stavby také sú.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 04/2022, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 05/2021  

o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. 
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Uznesenie č. 6.1 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 04/2022, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 05/2021 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 

 

 

 

6.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 05/2022, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, poslucháča 

jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok.  

Uviedol, ţe návrh VZN bol riadne a včas zverejnený na ÚT a webovom sídle obce. Materiál obsahuje 

aj dôvodovú správu na zmenu VZN. Týmto VZN sa mení prílohová časť VZN č. 01/2010, ktorá  

sa mení vţdy na konci roka, keď sú známe podielové dane na nasledujúci rok podľa ktorých  

sa prepočítavajú financie pre jednotlivé typy školských zariadení. Z podielových daní je obec povinná 

40 % z nich  prerozdeliť medzi jednotlivé školy.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy  

a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie  

na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy  

a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok 

 

 

 

6.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 06/2022, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školách a  školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok. Uviedol, ţe Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR v predchádzajúcich dňoch zmenilo výšku finančných pásiem na stravovanie 

s účinnosťou od 1. 1. 2023. Na obecný úrad sa obrátili riaditelia ZŠ a MŠ, aby došlo k úprave VZN 

v časti, ktoré pojednáva o výške stravovania v oboch školách.  
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Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 06/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok  

č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školách a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 6.3 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 06/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 03/2022  

o výške mesačného príspevku v školách a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Močenok 

 

 

 

6.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva  

v Močenku na rok 2023. Uviedol, ţe obecné zastupiteľstvo bude zasadať kaţdé tri mesiace  

a I. zasadnutie OcZ v roku 2023 bude 21.02.2023 t. j. v utorok, nakoľko v stredu je Popolcová streda. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2023. 

 

Uznesenie č. 6.4 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok  

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2023 
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6.5 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh nového cenníka za prenájom spoločenskej 

sály s účinnosťou od 01. 01. 2023. Uviedol, ţe reagujeme na narastajúce ceny energií, ale aj  na 

zvyšovanie cien tovarov a materiálu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh nového cenníka za prenájom spoločenskej sály s účinnosťou od 01. 01. 2023. 

 

Uznesenie č. 6.5 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

návrh na úpravu cenníka za prenájom spoločenskej sály 

b) schvaľuje 

návrh nového cenníka za prenájom spoločenskej sály s účinnosťou od 01. 01. 2023 

 

 

 

6.6 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na úpravu cenníka za prenájom športovej haly 

od 1. januára 2023. Odovzdal slovo zástupcovi starostu Mgr. Petrovi Sýkorovi. Ten uviedol, ţe tieţ sa 

reaguje na zvyšujúce sa náklady energií. Taktieţ navrhuje, aby sa poplatok za prenájom športovej haly 

účtoval za kaţdú začatú hodinu. Jedná sa o tie osoby, ktoré si za prenájom športovej haly platili aj 

doteraz.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili, aby sa od 1. januára 2023 poplatok za prenájom športovej haly účtoval za kaţdú 

začatú hodinu a pribudne účtovanie spotreby energie.  
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Uznesenie č. 6.6 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

Návrh na úpravu cenníka za prenájom športovej haly od 1. januára 2023. Poplatok sa bude 

účtovať za každú začatú hodinu a pribudne účtovanie spotreby energie. 

b) schvaľuje, 

aby sa od 1. januára 2023 poplatok za prenájom športovej haly účtoval za každú začatú hodinu  

a pribudne účtovanie spotreby energie 

 

 

 

7. Ekonomika a majetok 

 

7.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2022. 

Plnenie rozpočtu obce predkladá starosta obce na štvrťročnej báze ako bolo zvykom.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2022. 

 

Uznesenie č. 7.1 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2022 

 

 

 

7.2 Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce p. Milene Veresovej, aby predloţila svoje 

stanovisko k Programovému rozpočtu Obce Močenok na rok 2023 – 2025. Hlavná kontrolórka 

skonštatovala, ţe rozpočet na rok 2023 s výhľadom do roku 2025 je zostavený v zmysle zákona. 

Vzhľadom na to, ţe v súčasnej dobe (t. j. k 14.12.2022) nie je schválený štátny rozpočet, obec 

Močenok vychádzala pri tvorbe rozpočtu z prognóz Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Je otázne, čo 

prinesie rok 2023. Od 15. 12. 2022 je moţné zostaviť rozpočet ako schodkový, ale obec Močenok má 

rozpočet na rok 2023 zostavený ako mierne prebytkový. Hlavná kontrolórka navrhla rozpočet na rok 

2023 schváliť a zobrať na vedomie rozpočet obce na roky 2024 – 2025.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  
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Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce 

Močenok na rok 2023 – 2025. 

 

Uznesenie č. 7.2 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok na rok 2023 – 2025 

 

 

 

7.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh programového rozpočtu obce Močenok  

na rok 2023 s výhľadom do roku 2025. Uviedol, ţe návrh rozpočtu bol zverejnený 15 dní pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva na ÚT a webovom sídle. Poslanci a poslankyne si vypočuli 

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu. V návrhu rozpočtu na rok 2023 obec v prvom rade reaguje 

na kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, v ktorých sa navyšujú mzdy zamestnancom vo verejnej správe. 

Poznamenal, ţe je veľmi ťaţké kvantifikovať príjem podielových daní, nakoľko sa často menia 

zákony, ktoré toto ovplyvňujú (napr. najnovšie poskytovaný daňový bonus od 1.1.2023, ktorý spôsobí 

výpadok na podielových daniach). Ďalšou vecou, na ktorú obec musela reagovať sú zvyšujúce sa ceny 

energií (vody, plynu, elektriny) ale aj tovarov a sluţieb. Hrozbou je aj neschválenie štátneho rozpočtu 

na rok 2023.  

V návrhu rozpočtu sú zohľadnené v súčasnej dobe naplánované investičné akcie, ktoré sú financované 

z rôznych fondov. Rozpočet na rok 2023 je zostavený ako mierne prebytkový, prebytok je na úrovni 

pribliţne 10 000,- €. Po spracovaní záverečného účtu obce za rok 2022 uvidíme, aký bude mať obec 

prebytok a podľa toho sa môţu naplánovať ďalšie veci. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe je veľmi rád, ţe sa medzi investičnými akciami objavila 

rekonštrukcia chodníka v ul. Školská po ul. Druţstevnú. Informoval sa, či sa plánujeme aj 

rekonštrukcia vjazdu smerom ku kostolu. 

 

Starosta obce informoval, ţe je uţ kúpená dlaţba a bol by rád, ak by sa to spravilo všetko naraz. Teda 

aj smerom ku kostolu. 

 

Poslankyňa Mgr. Monika Straňáková Kohútová sa informovala, či by sa mohlo spraviť prepojenie 

chodníkov z ul. Balajka na ul. Nitrianska, nakoľko je to pre mamičky s deťmi teraz nebezpečné.  

 

Starosta obce odpovedal, ţe v súčasnej dobe sú pozemky v ul. Nitrianska smerom na Nitru 

v súkromnom vlastníctve a preto tam teraz nie je moţné riešiť obecný chodník.  
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Poslanec Ing. Marek Mesároš poţiadal o navýšenie sumy pre organizácie, kluby a spolky. Pani 

prednostka mu odpovedala na mail, ţe sa uvidí po schválení záverečného účtu obce za rok 2022. 

Rozumie, ţe teraz je rozpočet zostavený na tenko. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe uţ teraz dosť podporujeme kluby a spolky. Platíme energie 

v miestnostiach, kde sa stretávajú. Je to aj o zodpovednosti, čo bude pre nás priorita a hlavne,  

aký bude prebytok. V súčasnosti máme výhodu, ţe máme projekt na opatrovateľskú sluţbu, kde nám 

štát prepláca časť mzdových prostriedkov na opatrovateľky. V rámci našich moţností musíme najprv 

zohľadňovať naše zákonné povinnosti. Výhodou je novela zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá 

bude umoţňovať čerpať rezervný fond na beţné výdavky. Uviedol, ţe v súčasnej dobe obec nemá 

vysúťaţenú cenu za elektrickú energiu a z tohto dôvodu nevieme, čo nás čaká. Preto v rozpočte nie je 

naplánovaných veľa investičných akcií. 

 

Poslankyňa PaedDr. Lucia Tóthová uviedla, ţe rozpočet pre kluby, spolky a organizácie je rovnaký 

ako aj pominulé roky. Informovala sa, či je moţnosť, ţe by si kluby mohli prenajať napr. spoločenskú 

sálu a zorganizovať zábavu, aby získali ďalšie finančné prostriedky na svoje fungovanie. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe miestne kluby, spolky a organizácie majú prenájom spoločenskej sály 

zadarmo. 

 

Bc. Ľuboš Blaţo uviedol, ţe v minulosti mal na starosť prenájom športovej haly na takéto účely a boli 

s tým spojené problémy – hlavne čo sa týkalo bezpečnosti.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh programového rozpočtu obce Močenok na rok 2023 a zobrali na vedomie 

návrh rozpočtu na roky 2024 – 2025. 

 

Uznesenie č. 7.3 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrh rozpočtu obce na rok 2023 

Bežný rozpočet       Kapitálový rozpočet 

- príjmy =      4 610 491,74 €      - príjmy =       1 021 745,11 € 

- výdavky =   4 359 350,02 €      - výdavky =    1 943 775,11 € 

 

b) berie na vedomie  

návrh rozpočtu na roky 2024 – 2025 
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7.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na čerpanie finančných prostriedkov z fondu 

opráv na vybrúsenie pôvodnej PVC podlahy a lepenie novej vysokozáťaţovej PVC podlahy vo vchode 

„A“ v 33 b. j. na ul. M. R. Štefánika. O opravu podlahy poţiadali nájomníci z vchodu „A“. Uviedol,  

ţe vzhľadom na cenovú ponuku, ktorú obec má na sumu 4 648,- €, je potrebné, aby čerpanie fin. 

prostriedkov z fondu opráv schválilo obecné zastupiteľstvo. Poslancov informoval, ţe na fonde opráv 

je dostatočné mnoţstvo finančných prostriedkov. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh na čerpanie finančných prostriedkov z fondu opráv. 

 

 

Uznesenie č. 7.4 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Návrh čerpania finančných prostriedkov z fondu opráv na vybrúsenie pôvodnej PVC podlahy  

a lepenie novej vysokozáťažovej PVC podlahy vo vchode „A“ v 33 b. j. na ul. M. R. Štefánika  

v predpokladanej výške 4 648,- € v zmysle VZN č. 6/2015 – Zásady tvorby a čerpania fondu 

prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím 

verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, článku IV. Použitie fondu opráv, 

bod 2 tohto VZN. 

 

 

 

8. Hlavný kontrolór 

 

8.1 Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Močenok p. Milene Veresovej,  

aby predloţila svoju správu o výsledkoch kontroly hospodárenia s hotovosťou v pokladni za vybrané 

mesiace v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok. Hlavná kontrolórka uviedla,  

ţe všetky obecné organizácie majú prijaté príslušné smernice k narábaniu s finan. prostriedkami, robia 

dvojitú kontrolu dokladov. Vzhľadom na splnené zákonné povinnosti nebolo potrebné ukladať 

opravné nariadenia. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 
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Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu o výsledkoch kontroly hospodárenia s hotovosťou v pokladni  

za vybrané mesiace v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 8.1 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontroly hospodárenia s hotovosťou v pokladni za vybrané mesiace  

v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok 

 

 

 

8.2 Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Močenok p. Milene Veresovej,  

aby predloţila svoju správu o výsledkoch kontroly nakladania s kapitálovými výdavkami v roku 2021 

a 1. polroku 2022 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok (DD  

a školy). Obstarávanie vykonáva investičné oddelenie obecného úradu, zákazky sa robia elektronicky 

a pri kontrole hlavná kontrolórka nezistila ţiadne pochybenia. Kapitálové výdavky boli v ZŠ Močenok 

a Domove dôchodcov milosrdného samaritána v Močenku. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu o výsledkoch kontroly nakladania s kapitálovými výdavkami  

v roku 2021 a 1. polroku 2022 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok (DD  

a školy). 

 

Uznesenie č. 8.2 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch kontroly nakladania s kapitálovými výdavkami v roku 2021 a 1. polroku 

2022 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok (DD a školy) 
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8.3 Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Močenok p. Milene Veresovej,  

aby predloţila Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023. Hlavná 

kontrolórka obce uviedla, ţe návrh plánu kontrolnej činnosti HK bol zverejnený 15 dní pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva na ÚT a webovom sídle obce. V pláne kontrolnej činnosti  

sa najmä zameriava na kontrolu poskytovania dotácií a poskytovanie sociálnej sluţby, nakoľko je to 

nová zákonná povinnosť pre obce a mestá. Poslanci môţu kedykoľvek dať návrh na ďalšiu kontrolnú 

činnosť. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023. 

 

Uznesenie č. 8.3 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 

 

 

 

9. Majetkové prevody, nájmy 

 

9.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Ľudovíta a Margaréty Pecovích, bytom  

ul. Čingov 829/63, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku, parcely č. 1080/21  

o výmere cca 50 m
2
 vedená na LV č. 2425. Starosta obce odovzdal slovo Ing. Rastislavovi Benčíkovi, 

predsedovi komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Poslanec Ing. Rastislav Benčík uviedol, ţe komisia doporučuje odpredaj vyššie uvedeného pozemku 

v zmysle predloţenej ţiadosti. Odpredá sa len tá časť obecného pozemku, ktorá je oplotená a musí byť 

pri zameraní geometrického plánu dodrţaná línia jestvujúceho oplotenia.  

 

Starosta obce poznamenal, ţe sa jedná o schválenie budúceho zámeru odpredaja pozemku. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 
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Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja časti obecného pozemku pre manţelov Ľudovíta 

a Margaréty Pecových.  

 

Uznesenie č. 9.1 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

žiadosť Ľudovíta a Margaréty Pecovích, bytom ul. Čingov 829/63, 951 31  Močenok o odkúpenie 

časti obecného pozemku, parcely č. 1080/21 o výmere cca 50 m
2
 vedená na LV č. 2425.  

 

b) schvaľuje    

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - odkúpenie časti obecného pozemku, parcely č. 1080/21 

o výmere cca 50 m
2
, ktorá je vedená na LV č. 2425 pre žiadateľov Ľudovíta a Margarétu 

Pecovích, bytom ul. Čingov 829/63, 951 31  Močenok za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena 

bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo  

v Močenku. 

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 

1991 Zb. o majetku obcí. 

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:  

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko je oplotený a niekoľko rokov užívaní žiadateľmi. Pre obec je časť tohto pozemku 

nevyužiteľná. 

 

 

 

9.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Miroslava a Jolany Bučkuliakových, bytom 

ul. Sv. Gorazda 669/217, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku, parcely č. 1749  

o výmere 115 m
2
 vedená na LV č. 4274. Starosta obce odovzdal slovo Ing. Rastislavovi Benčíkovi, 

predsedovi komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Poslanec Ing. Rastislav Benčík uviedol, ţe komisia doporučuje odpredaj v ţiadosti uvedený pozemok, 

ale len v zmysle reálne osadenej stavby rodinného domu na pozemku, predzáhradky a bočného 

oplotenia. Výmera sa spresní geometrickým plánom. Verejný zelený pás v ul. Malá Kakava musí 

zostať zachovaný a teda vo vlastníctve obce na koľko sú tu plánované investičné akcie. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 
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Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja časti obecného pozemku pre manţelov Miroslava a Jolanu 

Bučkuliakových.  

 

Uznesenie č. 9.2 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

žiadosť Miroslava a Jolany Bučkuliakových, bytom ul. Sv. Gorazda 669/217, 951 31  Močenok  

o odkúpenie časti obecného pozemku, parcely č. 1749 o výmere 115 m
2
 vedená na LV č. 4274. 

 

b) schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - odkúpenie časti obecného pozemku, parcely č. 1749  

o výmere 115 m
2
 vedená na LV č. 4274 pre žiadateľov Miroslava a Jolanu Bučkuliakových, 

bytom ul. Sv. Gorazda 669/217, 951 31  Močenok za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena bude 

určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku. 

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 

1991 Zb. o majetku obcí. 

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:  

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko časť pozemku sa nachádza pod rodinným domom žiadateľov a časť tvorí plocha popri 

oplotení. 

 

 

 

9.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť vlastníkov bytov na ul. M. R. Štefánika 

467/8, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku, časť z parcely č. 113/2 vedenej na LV 

č. 2425 v šírke bytového domu. Starosta obce odovzdal slovo Ing. Rastislavovi Benčíkovi, predsedovi 

komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Poslanec Ing. Rastislav Benčík uviedol, ţe komisia nedoporučuje odpredaj časti obecného pozemku 

v zmysle predloţenej ţiadosti. V budúcnosti by sa tak mohlo zabrániť k vstupu na pozemky majiteľov 

z ul. Sv. Gorazda. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie ZA NESCHVÁLENIE: 

Prítomní: 11 

Za: 11 
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Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci neschválili budúci zámer odpredaja časti obecného pozemku pre vlastníkov bytov v ul. M. R. 

Štefánika 467/8. 

 

Uznesenie č. 9.3 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

žiadosť vlastníkov bytov na ul. M. R. Štefánika 467/8, 951 31  Močenok o odkúpenie časti 

obecného pozemku, časť z parcely č. 113/2 vedenej na LV č. 2425 v šírke bytového domu. 

 

b) neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - odkúpenie časti obecného pozemku, časť z parcely  

č. 113/2 vedenej na LV č. 2425 v šírke bytového domu pre žiadateľov vlastníkov bytov  

na ul. M. R. Štefánika 467/8, 951 31  Močenok 

 

9.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia na odpredaj obecného pozemku  

pre manţelov Minárikových, ktorí splnili všetky podmienky, dali vypracovať geometrický plán 

a vypracoval sa aj znalecký posudok.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili odpredaj obecného pozemku pre manţelov Andreja a Miroslavu Minárikových.  

 

Uznesenie č. 9.4 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne parc. č. 1749/125 o výmere 118 m
2
, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1749 reg. „E-KN“ vedená na LV  

č. 4274 geometrickým plánom úradne overeným Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym 

odborom pod číslom  G1-451/2022. 

 

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

neskorších predpisov.  
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Odôvodnenie: 

Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná nakoľko sa jedná o malú výmeru.  

 

Kupujúci:  

Andrej Minárik, rod. Minárik, nar. 11.12.1988 a manž. Miroslava Mináriková, rod. Hippová, 

nar. 27.12.1995, bytom Ul. Andreja Hlinku č. 484/10, 951 31 Močenok 

 

Cena: 20,- €/m
2
 

 

 

 

9.5 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia na odpredaj obecných pozemkov 

pre manţelov Sabových, ktorí splnili všetky podmienky, dali vypracovať geometrický plán 

a vypracoval sa aj znalecký posudok.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili odpredaj obecných pozemkov pre manţelov Jozefa a Máriu Sabových. 

 

Uznesenie č. 9.5 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne parc. č. 1783/564 vo výmere 39 m
2
 a parcelu  

č. 1783/565 vo výmere 3 m
2
, ktoré sa odčlenili z parcely č. 1783/96 reg. „E-KN“ vedená na LV  

č. 4274 geometrickým plánom úradne overeným Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym 

odborom pod číslom G1-390/2022. 

 

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

neskorších predpisov.  

 

Odôvodnenie: 

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko sú pre obec nevyužiteľné. Pozemok parc. č. 1783/564 o výmere 39 m
2
 tvorí oplotenú 

predzáhradku a na pozemku parc. č. 1783/565 o výmere 3 m
2
  sa nachádza časť rodinného domu 

kupujúcich. 

 

Kupujúci:  



26 
 

Jozef Sabo, rod. Sabo, nar. 18.03.1949 a Mária Sabová, rod. Suchá, nar. 01.11.1950, bytom  

ul. Rokošova I. č. 241/66, 951 31  Močenok 

 

Cena: 20,- €/m
2
 

 

 

 

9.6 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia na odpredaj obecných pozemkov 

pre Denisa Maloveca a Ing. Lenku Okruhlicovú. Boli splnené všetky podmienky a na pozemky bol 

vypracovaný znalecký posudok. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili odpredaj obecných pozemkov pre Denisa Maloveca a Ing. Lenku Okruhlicovú. 

 

Uznesenie č. 9.6 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne parcely č. 1783/280 o výmere 744 m
2
 a 1783/353  

o výmere 122 m
2
 obe vedené na LV č. 2425, obe reg. „C-KN“. 

 

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

neskorších predpisov.  

 

Odôvodnenie: 

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko sú pre obec nevyužiteľné a nie sú prístupné z verejnej komunikácie . Vyššie uvedené 

pozemky dlhé roky užívali vlastníci nehnuteľnosti v ul. Rokošova II. so súpisným číslom 312/67 

a tvoria súčasť ich záhrady. 

 

Kupujúci:  

Denis Malovec, rod. Malovec, nar. 13.03.1993, bytom Rokošova II. 312/67, 951 31  Močenok  

a Ing. Lenka Okruhlicová, rod. Okruhlicová, nar. 09.10.1992, bytom Rokošova II. 312/67, 951 31  

Močenok 

 

Cena: 20,- €/m
2
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V čase 20:24 h starosta obce vyhlásil krátku technickú prestávku. 

 

 

 

10. Rôzne 

 

10.1 Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2021. 

Správa vychádza zo zverejnených informácií inštitúcie INEKO, ktorá posudzuje hospodárenie obcí. 

Celkové finančné zdravie obce podľa tejto inštitúcie je výborné, čo je výsledkom práce obce, 

zastupiteľstva a komisií pri OcZ. V hodnotení finančného zdravia patrí obec Močenok v okrese Šaľa 

na prvé miesto. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe on výsledky hospodárenia obce nemal medzi ostatnými 

materiálmi. 

 

Poslanci Mgr. Roman Révay a Mgr. Peter Sýkora poznamenali, ţe materiál si prezerajú na svojich 

notebookoch a je to v materiáloch. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 10.1 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2021 

 

 

 

10.2 Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe v týchto dňoch bol zrealizovaný projekt 

Zelené obce. Uviedol, ţe stromy boli vysadené v lokalite Gorazdov – kde boli zasadené listnaté 

stromy ako lipy a javory, a na hornom cintoríne boli zasadené ihličnany. Materiál obsahuje  

aj fotografie vysadených stromov.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 
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Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o realizácii projektu Zelené obce v obci Močenok. 

 

Uznesenie č. 10.2 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o realizácii projektu Zelené obce v obci Močenok 

 

 

 

10.3 Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe dňa 16. novembra 2022 sa konalo slávnostné 

odovzdanie obecného prospechového štipendia. Do konca októbra si 6 študenti podali ţiadosť 

o prospechové štipendium. Podané ţiadosti vyhodnotila komisia pre školstvo, mládeţ a šport. Dvaja 

študenti s najlepším priemerov dostali v zmysle platného VZN štipendium vo výške 400,- €. Zvyšní 

študenti dostali darčekovú poukáţku na nákup kníh. 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o udelení Obecného prospechového štipendia za školský rok 

2021/2022 v obci Močenok. 

 

Uznesenie č. 10.3 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o udelení Obecného prospechového štipendia za školský rok 2021/2022 v obci 

Močenok 

 

 

 

10.4 Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe obci bol schválený projekt a získala 

nenávratné finančné prostriedky na realizáciu projektu Vodozádrţné opatrenia v ZŠ Močenok. 

Poţadovaná suma bola nakoniec vyššia, nakoľko sa navyšovali ceny materiálov. 
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Poslanec Ing. Marek Mesároš sa informoval, či sa jedná o rovnaký projekt ako bol realizovaný v kine. 

Ako to bude riešené v areály školy. Poznamenal, ţe v jamách pri kine je nahádzaný rôzny bioodpad, 

tráva a podobne.  

 

Starosta obce odpovedal, ţe medzi budovami školy budú retenčné nádoby na zachytávanie vody a za 

poslednou budovou školy bude vybudované jazierko – mokraď, aby sa deti mohli učiť o kolobehu 

vody v prírode.   

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o získaní NFP na realizáciu projektu Vodozádrţné opatrenia  

v ZŠ Močenok. 

 

Uznesenie č. 10.4 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o získaní NFP na realizáciu projektu Vodozádržné opatrenia v ZŠ Močenok 

 

 

 

10.5 Starosta obce informoval prítomných poslancov o podaní ţiadosti na získanie finančných 

prostriedkov na zníţenie energetickej náročnosti Materskej školy Močenok z Plánu obnovy 

a odolnosti. Celkové výdavky projektu sú vo výške 1 188 653,57 €. Ak by sa projekt podarilo 

zrealizovať, úspornými opatreniami by sa dosiahla energetická trieda úspory A. Predmetom projektu 

„Zníţenie energetickej náročnosti objektu materskej školy“ je zateplenie fasády a strechy objektu, 

výmena okien a dverí obvodového plášťa, výmena zdroja vykurovania a ohrevu TUV, výmena starého 

osvetlenia, nová rekuperácia vzduchu a inštalácia fotovoltických panelov na streche. Hlavné stavebné 

úpravy objektu sú navrhnuté za účelom zlepšenia tepelno-technických vlastností objektu. 

 

Poslankyňa Mgr. Monika Straňáková Kohútová sa informovala, či rekuperácia vzduchu je uţ v novej 

časti materskej školy. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe v novej pristavanej časti MŠ uţ rekuperácia je. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 
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Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o podaní ţiadosti na získanie finančných prostriedkov  

na zníţenie energetickej náročnosti Materskej školy Močenok z Plánu obnovy a odolnosti. 

 

Uznesenie č. 10.5 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o podaní žiadosti na získanie finančných prostriedkov na zníženie energetickej 

náročnosti Materskej školy Močenok z Plánu obnovy a odolnosti 

 

 

 

10.6 Starosta obce predloţil prítomným poslancom materiál s informáciu o úsporných opatreniach 

v obci. Uviedol, ţe obec v súčasnej dobe nemá vysúťaţenú cenu za elektrickú energiu. Vypnutie 

verejného osvetlenia by bola jedna z posledných moţností. V súčasnosti sa rieši výmena vodíkových 

výbojok (spotreba 72 W) verejného osvetlenia v centre obce za LED osvetlenie, takéto led svetlo  

má spotrebu 7 W. Okrem svetla riešime aj vykurovanie obecných budov, aby bolo čo najviac úsporné. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o úsporných opatreniach v obci Močenok. 

 

Uznesenie č. 10.6 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o úsporných opatreniach v obci Močenok 

 

 

 

11. Zápisnice z komisií 

 

Starosta obce uviedol, ţe pred zasadnutím obecného zastupiteľstva zasadala len jedna komisia a to 

komisia územného plánovania a investičnej činnosti.  
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Predseda komisie Ing. Rastislav Benčík uviedol, ţe všetky ţiadosti boli prerokované na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predloţili 

predsedovia komisií. 

 

Uznesenie č. 11 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií. 

Zápisnice: 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

 

 

 

12. Diskusia 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora navrhol, aby obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu na dopravu  

pre Hádzanársky Klub Junior Močenok od 1. januára 2023, nakoľko ďalšie zastupiteľstvo bude 

zasadať aţ vo februári a hádzanárky začnú súťaţ na začiatku roka. Navrhuje to z dôvodu, aby do 

obdobia schválenia riadnej dotácie mohol klub fungovať. S tým, ţe o výdavkoch bude rozhodovať 

starosta obce. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu poslanca Mgr. Petra Sýkoru. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blaţo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci návrh uznesenia schválili. 
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Uznesenie č. 10.7 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

úhradu nevyhnutných nákladov spojených s činnosťou HK  Junior Močenok z kapitoly dotácie, 

maximálne do výšky dotácie poskytnutej v roku 2022, od 1. januára 2023. Oprávnenosť 

nákladov schvaľuje starosta obce 

 

 

Poslankyňa Monika Straňáková Kohútová sa informovala, či by bolo moţné zmeniť členov 

delegovaných zriaďovateľom do Rady školy pri Materskej škole. Navrhla PaedDr. Luciu Tóthovú,  

Bc. Ľuboša Blaţa, Ing. Lukáša Minára a prípadne seba. 

 

Starosta obce uviedol, ţe momentálne prebieha proces výberového konania na pozíciu 

riaditeľa/riaditeľky materskej školy, a zmena členov v Rade školy by celý proces narušila. Poţiadal ju, 

aby svoj návrh prehodnotila a stiahla ho. Delegovanie nových členov môţe riešiť obecné 

zastupiteľstvo na svojom ďalšom zasadnutí. 

 

Poslankyňa Mgr. Monika Straňáková Kohútová svoj návrh stiahla. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe druhá časť prác na chodníku v ul. Balajka prebieha oveľa 

lepšie ako v prvej etape. Aj kvalita prác je oveľa lepšia. Len nerozumie jednej veci, prečo stavebníci 

pouţívajú mechanizmus z ktorého vyteká olej a potom čistenie musia riešiť obyvatelia ul. Balajky, 

konkrétne p. Varga. Všimol si, ţe medzi chodníkom a cestou je voľný priestor, v ktorom sú nasypané 

kamene. Navrhol a poţiadal, či by sa do tohto medzipriestoru nemohol dať napr. farebný asfalt.  

Tieţ navrhol, či by sa vianočné trhy v budúcnosti nemohli organizovať pred Kláštorom, kde je oveľa 

viac priestoru. Mohli by sa kúpiť stand up stoly, aby si ľudia mohli poloţiť jedlo a pitie pri 

rozhovoroch. Zabezpečiť tieţ viacero predajcov s rôznym sortimentom, napr. predaj plnených lokší 

a podobne. V sobotu večer na vianočných trhoch nemali ţemľu ani pečenú cibuľu, mäso im dali medzi 

chleba.  

 

Poslankyňa PaedDr. Lucia Tóthová uviedla, ţe na vianočných trhoch by mohli napr. predávať  

aj futbalisti, aby si privyrobili. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe keď chodia predávať ţeny z Klubu tvorivosti, tak môţu prísť predávať 

napr. aj futbalisti, len sa treba nahlásiť. Uviedol, ţe jemu osobne sa viac pozdáva priestor pri obecnom 

úrade, nakoľko je tam adventný veniec, betlehem a osvetlený vianočný stromček. A či majú 

predajcovia dostatok jedla a sortimentu, tak to ja na nich, obec to nevie ovplyvniť. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš poznamenal, ţe títo predajcovia cigánskej pečienky nemali dostatok 

materiálu ani cez Dni obce. Keď sa na nich nedá spoľahnúť, tak treba osloviť niekoho iného 

a upozorniť ich, ţe bol takýto problém a majú si na to dávať pozor. 
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13. Záver 

 

V závere starosta obce poďakoval poslancom za konštruktívny prístup a účasť na I. zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022 - 2026. Prítomným poslancom a poslankyniam, 

ako aj občanom poprial pekné sviatky. 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 14.12. 2022 

 

 

Overovatelia:    Ing. Lukáš Minár ......................................................... 

 

 Bc. Ľuboš Blaţo ......................................................... 


