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Zápisnica 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 31. 01. 2018 o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti Kláštora 

v Močenku na Školskej ul. č. 1690 
 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

    Ing. Veronika Kollárová  

    Ľuboslav Hipp 

    Ľuboš Blaţo 

    Mgr. Peter Sýkora 

    Ing. Marek Mesároš  

    Ing. Stanislav Šimko 

Ing. Jozef Šuvada 

Jozef Benčík 

 

Ospravedlnení:  Mgr. Andrea Benková 

    Ing. Ernest Vereš 

    Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

    

Neospravedlnený:  Juraj Lenický 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Lucia Hambalková, zapisovateľka 

    Vincent Lenčéš, občan 

 

1. Otvorenie 

 

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku otvoril a viedol PaedDr. Roman Urbánik, 

starosta obce. Na začiatku zasadnutia privítal prítomných poslancov a skonštatoval, ţe počet 

poslancov je 7, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce ospravedlnil 

poslanca Ing. Ernesta Vereša, poslankyňu Mgr. Andreu Benkovú a Ing. Ladislava Fúsku, 

hlavného kontrolóra. Poslanec Ing. Marek Mesároš sa ospravedlnil za meškanie  

a do rokovacej miestnosti prišiel v čase 18:10 hod v bode rokovania č.6 Rozpočet 

a financie. Konečný počet prítomných poslancov bol 8. Neospravedlnený bol poslanec Juraj 

Lenický.  

 

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

Jozef Benčík, Ľuboslav Hipp, Ing. Veronika Kollárová 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ľuboša Blaţa a Mgr. Petra Sýkoru. 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambalkovú. 

 

Poslanci Ľuboslav Hipp  a Ľuboš Blaţo ako overovatelia potvrdili správnosť zápisnice  

zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 29.11.2017. 

 

Uznesenie č. 1. – I./ OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zloţení:  

Jozef Benčík, Ľuboslav Hipp, Ing. Veronika Kollárová 

za overovateľov zápisnice: Ľuboša Blaţa, Mgr. Petra Sýkoru 

určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, ţe I. zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle 

schváleného plánu práce na rok 2018 a návrh programu I. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

bol zverejnený na úradnej tabuli, internetovej stránke a v káblovej televízii. Poslancom bol 

návrh programu doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

Následne prečítal hlavné body programu rokovania. 

 

Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu rokovania   

3. Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ v roku 2017  

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predloţené na rokovanie OZ 

5.1. Návrh VZN Obce Močenok č. ...../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 

O Obecnom prospechovom štipendiu 

5.2. Návrh a schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy 

Močenok 

5.3. Návrh a schválenie doplnenia sadzobníka poplatkov za prenájom priestorov a inzercie 

6. Rozpočet a financie 

6.1. Informácia o plnení rozpočtu k 31.12.2017 

6.2. Návrh na schválenie úveru  
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7. Hlavný kontrolór obce 

7.1. Správa z kontroly správnosti účtovania nájomného za kultúrny dom za vybrané 

mesiace v roku 2016 a 2017 a prenájom hrobového miesta v podmienkach obce 

Močenok 

7.2. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Močenok za rok 2017 

8. Majetkové prevody a nájmy 

8.1. Ţiadosť o predaj pozemku Vincent Lenčéš s manţelkou 

8.2. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku Anna Leššová 

8.3. Schválenie predaja obecných pozemkov pre Alexandra Pápaya s manţelkou 

8.4. Schválenie kúpy pozemku od manţelov Pápayových 

9. Správy komisií 

 Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť 

 Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok 

 Komisia pre sociálne veci, bytové otázky 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy  

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

10. Rôzne 

10.1. Správa o zrealizovaných projektoch a získaných finančných prostriedkoch v období 

2015 - 2017 

11. Diskusia 

 

Záver 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy k programu rokovania a starosta obce dal hlasovať 

o programe rokovania tak, ako bol predloţený. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili program rokovania. 

 

Uznesenie č. 2. – I./ OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

program rokovania tak, ako bol predloţený. 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Močenku pokračovalo podľa schváleného programu 

rokovania. 
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3. Kontrola plnenia uznesení  

 

Starosta obce prečítal pripravenú správu z kontroly plnenia uznesení schválených  

na VI. zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 29.11.2017 na miesto ospravedlneného  

Ing. Ladislava Fúsku, hlavného kontrolóra. Starosta obce skonštatoval, ţe na poslednom 

zasadnutí OcZ bolo schválených celkovo 33 uznesení z toho 10 uznesení malo ukladaciu 

povahu. 

 

Všetkých 10 ukladacích uznesení bolo splnených zverejnením schválených materiálov. 

 

Uznesenie 5.1 – schválené VZN č. 05/2017 zverejnené 01.12.2017 

Uznesenie 5.2 – schválené VZN č. 06/2017 zverejnené 01.12.2017 

Uznesenie 5.3 – schválené VZN č. 07/2017 zverejnené 01.12.2017 

Uznesenie 5.4 – schválené VZN č. 08/2017 zverejnené 01.12.2017 

Uznesenie 5.5 – schválené VZN č. 09/2017 zverejnené 01.12.2017 

Uznesenie 5.7 – Plán zasadnutí OcZ na rok 2018 zverejnený 07.12.2017 

Uznesenie 6.6 – Schválený rozpočet na rok 2018 zverejnený 01.12.2017 

Uznesenie 9.1 – Zámer predaja zverejnený 13.12.2017 

Uznesenie 9.2 – Kúpna zmluva zverejnená 15.12.2017 

Uznesenie 11.1 – Prospechové štipendium odovzdané 01.12.2017 

 

Starosta obce otvoril rozpravu ku kontrole uznesení zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v roku 2017. 

V rozprave nemali poslanci záujem vystúpiť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o kontrole plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 
 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení schválených na VI. zasadnutí OcZ  

zo dňa 29. 11. 2017 

 

Uznesenie č. 3. – I./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na VI. zasadnutí OcZ zo dňa 29.11.2017. 
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4. Interpelácie poslancov 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- na autobusovej zastávke na ul. B. Klucha (pri Hornom cintoríne) je veľký výškový rozdiel 

medzi úrovňou chodníka a cesty. Starším občanom sa horšie vystupuje z autobusu. Mohlo by 

sa pouvaţovať, ako cestu alebo chodník opraviť. 

- občania sa na obrátili na mňa s otázkou, či by bolo moţné pri predajoch pozemkov uvádzať, 

kde sa daná parcela nachádza, na akej ulici. Hlavne, keď schvaľujeme budúce zámery.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- čo sa týka autobusovej zastávky na ul. B. Klucha, pozrieme sa na moţnosť úpravy chodníka 

nakoľko cesta nie je obecná. 

- čo sa týka predaja pozemkov a uvádzania ulice v uznesení, kde sa daná parcela nachádza, 

budeme túto moţnosť konzultovať s katastrom nehnuteľností. 

 

 

 

5. Materiály predloţené na rokovanie a schválenie 

 

5.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok, ktorým  

sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 O Obecnom prospechovom štipendiu. Uviedol, ţe sa jedná 

o úpravy, ktoré vychádzajú z dvojročnej aplikačnej praxe tohto nariadenia. Návrh na úpravu 

nariadenia predloţila komisia pre školstvo, mládeţ a šport. Nakoľko ide o materiál  

na pripomienkovanie, starosta obce navrhol o materiály hlasovať bez rozpravy.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 
 

Poslanci zobrali na vedomie návrh VZN Obce Močenok č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 5/2015 O Obecnom prospechovom štipendiu. 

 

Uznesenie č. 5.1 – I./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 O 

Obecnom prospechovom štipendiu. 

Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 28. 02. 2018. 

 

 

 

5.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom na schválenie návrh Dodatku č. 1 

k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy. Ministerstvo školstva schválilo zriadenie 
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elokovaných pracovísk v Hornej Kráľovej a Hájskom, preto je potrebné doplniť zriaďovaciu 

listinu ZUŠ o tieto elokované pracoviská. 

 

Starosta obce otvoril k predloţenému materiálu rozpravu. 

 

Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci prerokovali a schválili Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej 

školy. 

 

Uznesenie č. 5.2 – I./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy 

b) schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, ul. Školská 1690,  

951 31  Močenok 

 
 

 

5.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na doplnenie sadzobníka poplatkov 

za prenájom priestorov a inzerciu. Odovzdal slovo poslancovi Mgr. Petrovi Sýkorovi,  

ktorý prečítal návrh na doplnenie sadzobníka na základe odporúčania hlavného kontrolóra, 

obecnej a mediálnej rady a komisie pre kultúru. 

 

Starosta obce uviedol, čo sa týka zliav a odpustenia nájomného za prenájom obecných 

priestorov, ţe nepôjde o veľký finančný výpadok.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému návrhu. 

 

Ing. Jozef Šuvada navrhol v texte pri zľavách, prípadne odpustení nájomného v kultúrnom 

dome, kláštore,... atď. slovo rozhoduje nahradiť slovom schvaľuje. 

Poslanci súhlasili s návrhom. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu na doplnenie sadzobníka poplatkov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 



7 

 

Poslanci schválili návrh na doplnenie Sadzobníka poplatkov za prenájom a inzerciu. 

 

Uznesenie č. 5.3 – I./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Návrh na doplnenie Sadzobníka poplatkov za prenájom priestorov a inzerciu 

nasledovne: 

• pri Poplatkoch za prenájom spoločenskej sály uviesť sumu za energie a to min.: 10,00 € 

a doplniť do sadzobníka nasledovný text: 

• Zľavy, prípadné odpustenie nájomného v kultúrnom dome, kláštore, spoločenskej sále, 

športovej hale a viacúčelového ihriska schvaľuje kultúrna komisia alebo v 

neodkladných prípadoch starosta obce. 

• Zadarmo sa bude kultúrny dom, kláštor, spoločenská sála, športová hala, viacúčelové 

ihrisko poskytovať záujemcom vtedy, ak budú akcie organizované v spolupráci s obcou. 

• O zľavách, prípadne odpustení ceny za inzerciu v časopise Močenok, Televízii 

Močenok, obecnom rozhlase a stránke obce Močenok rozhoduje Mediálna rada. 

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6.1 Starosta obce predloţil poslancom informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.12.2017,  

ktorá sa predkladá kaţdý štvrťrok. Materiálom sa zaoberala finančná komisia ako aj Obecná 

rada. Starosta obce skonštatoval, ţe s financiami sa narábalo v zmysle schváleného rozpočtu. 

Poslancov informoval, ţe niektoré investičné akcie sa presunuli do roku 2018, nakoľko sa ich 

nepodarilo zrealizovať na konci roka 2017. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Ing. Veronika Kollárová uviedla, ţe finančná komisia nemá pripomienky k predloţenému 

materiálu a poďakovala za dobrú prácu zamestnancov. 

Ing. Stanislav Šimko za obecnú radu skonštatoval, ţe čerpanie rozpočtu je v súlade  

so schváleným rozpočtom a zákonom. 

Ing. Jozef Šuvada poďakoval vedeniu obce, ţe rozumne hospodári s financiami o čom svedčí 

aj výška rezervy v rozpočte, t.j. skoro 263 000,- €. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

Poslanci berú na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.12.2017. 

 

Uznesenie č. 6.1 – I./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.12.2017. 
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Starosta obce privítal poslanca Ing. Mareka Mesároša, ktorý prišiel v čase 18:10 hod. 

V rokovacej miestnosti bolo od tejto chvíle prítomných 8 poslancov. 

 

 

 

6.2 Starosta obce predloţil poslancom návrh na schválenie úveru vo výške 250 000,-€. 

Uviedol, ţe bolo oslovených 5 bankových inštitúcií a ponuku poslala ČSOB a.s. a Slovenská 

záručná a rozvojová banka, a. s.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe finančná komisia odporúča schváliť ponuku Slovenskej 

záručnej a rozvojovej banky. 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe aj obecná rada súhlasí, aby sa zmluva uzatvorila  

so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou. 

 

Starosta obce dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

návrhy bánk na zabezpečenie úveru pre realizáciu projektu: „Rozšírenie kapacity 

Materskej školy Močenok“ 

b) schvaľuje 

zámer Obce Močenok zobrať si úver vo výške 250 000,-€ 

c) poveruje 

starostu obce podpísať so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. zmluvu  

o  úvere na základe indikatívnej ponuky zo dňa 19.01.2018. 

 

 

 

7. Hlavný kontrolór 

 

7.1 Starosta obce prečítal závery zo správy hlavného kontrolóra z kontroly správnosti 

účtovania nájomného za kultúrny dom za vybrané mesiace v roku 2016 a 2017 a prenájmu 

hrobového miesta v podmienkach obce Močenok. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanci nemali záujem vystúpiť v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiály. 
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Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly správnosti účtovania nájomného za kultúrny 

dom za vybrané mesiace v roku 2016 a 2017 a prenájom hrobového miesta v podmienkach 

obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 7.1 – I./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly správnosti účtovania nájomného za kultúrny dom za vybrané mesiace 

v roku 2016 a 2017 a prenájom hrobového miesta v podmienkach obce Močenok. 

 

 

 

7.2 Starosta obce prečítal vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017, 

ktoré predloţil obecnému zastupiteľstvu Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe hlavný kontrolór vykonáva svoju činnosť precízne  

a v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti. Vďaka jeho odborným pripomienkam  

sa zlepšuje kvalita práce verejného orgánu. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

Poslanci zobrali na vedomie vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 

2017. 

 

Uznesenie č. 7.2 – I./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017. 
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8. Majetkové prevody, nájmy 

 

8.1 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť o odpredaj pozemku pre pána Vincenta 

Lenčéša a manţelku Magdalénu Lenčéšovú, bytom ul. Školská 1709/26, 951 31  Močenok. 

Pripomenul poslancom, ţe spomínaný pozemok sa riešil aj na poslednom zastupiteľstve 

v roku 2017 a pozemok je vo vlastníctve obce. Manţelia Lenčéšoví si podali novú ţiadosť, 

nakoľko chcú vyriešiť situáciu medzi susedmi Leššovými v zmieri. 

Starosta obce uviedol, ţe v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, môţe obec predať 

majetok troma spôsobmi a to: obchodnou verejnou súťaţou, dobrovoľnou draţbou alebo 

priamym predajom. Priamym predajom podľa osobitného zreteľa môţe obec predať pozemok 

v tom prípade, ak ho ţiadateľ dlhodobo uţíva, má na ňom postavenú nehnuteľnosť a podobne. 

Manţelia Lenčéšoví ţiadaný pozemok o odkúpenie dlhodobo neuţívajú a z toho dôvodu sa 

nemôţe aplikovať predaj v zmysle priameho predaja podľa osobitného zreteľa. Pozemok 

desaťročia uţíva rodina Leššových. 

Danou ţiadosťou sa zaoberala aj Obecná rada. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenej ţiadosti. 

 

Poslanec Jozef Benčík uviedol, ţe nesúhlasí s predajom pozemku pre manţelov Lenčéšových, 

nakoľko vie, ţe daný pozemok niekoľko rokov uţíva rodina Leššových, ktorá tam má 

postavenú nehnuteľnosť. 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o ţiadosti manţelov Lenčéšových. 

 

Hlasovanie: 

Za schválenie: 0 

Proti schváleniu: 7 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef 

Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš 

Zdrţal sa: 1 

Ľuboslav Hipp 

 

Poslanci neschválili budúcu zámer odpredaja nehnuteľnosti pre manţelov Lenčéšových. 

 

Uznesenie č. 8.1 – I./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre 

ţiadateľov Vincenta Lenčéša s manţelkou Magdalénou Lenčéšovou, bytom ul. Školská 

1709/26, 951 31  Močenok, konkrétne časť z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“, vedená  

na LV č. 4274, k. ú. Močenok. 

 

Odôvodnenie: 

Pozemok nie je moţné predať v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ţiadatelia predmetný 

pozemok neuţívajú. Záujemcovia by mohli predmetný pozemok získať len  v prípade, 

ak by obec vyhlásila verejnú súťaţ alebo iný spôsob predaja, čo sa neuskutočnilo. 
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8.2 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť pani Anny Leššovej staršej, bytom ul. Školská  

1705/20, 951 31  Močenok, v ktorej odôvodňuje, prečo sa zaujíma o odpredaj pozemku 

v zmysle osobitného zreteľa, nakoľko ţiadaný pozemok uţíva viac ako 35 rokov a je na ňom 

postavená časť nehnuteľnosti.  

 

Starosta obec otvoril rozpravu k predloţenej ţiadosti. 

 

Poslanec Jozef Benčík uviedol, ţe súhlasí s odpredajom pozemku pre pani Annu Leššovú, 

staršiu. Pozemok uţíva a má na ňom postavenú nehnuteľnosť. 

 

Poslanec Ing. Šimko uviedol, ţe sa treba riadiť v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí. Treba určiť, akým spôsobom obecné zastupiteľstvo predá predmetný pozemok,  

či v zmysle §9a, ods. 8 písmena b) alebo písmena e) podľa osobitného zreteľa, ktorý sa 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa musí byť 

uvedené v uznesení. 

 

Poslanci súhlasili, aby sa predmetný pozemok predal v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa vzhľadom na to, ţe ţiadateľka dlhodobo uţíva predmetný 

pozemok. 

 

Starosta obce uviedol, ţe ţiadateľka bude musieť predloţiť geometrický plán a cena sa určí  

na základe platnej cenovej mapy v danej oblasti. 

 

Starosta obce dal hlasovať o ţiadosti pani Anny Leššovej staršej. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer predaja pozemku pre pani Annu Leššovú. 

 

 

 

Uznesenie č. 8.2 – I./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa 

pre ţiadateľku Annu Leššovú, bytom ul. Školská 1705/20, 951 31  Močenok, konkrétne 

časť z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok. 

 

Odôvodnenie: 

Obec Močenok sa rozhodla predať časť z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“ z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, ţe ţiadateľka predmetný 

pozemok dlhodobo uţíva. 
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8.3 Starosta obce predloţil poslancom návrh na predaj pozemku pre manţelov Pápayových, 

ktorým bol schválený predbeţný súhlas. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza na ul. Lúčky. 

Manţelia majú na obecnom pozemku postavenú garáţ a obec má na ich pozemku postavenú 

časť cesty. Po vzájomnom rokovaní sa obec a manţelia dohodli na vzájomnom odpredaji 

pozemkov za sumu 1,- €.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu, v ktorej poslanci nemali záujem vystúpiť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemku. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 8.3 – I./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje   3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľností – pozemkov vedených v k. ú. Močenok a to konkrétne:  

• novovytvorenú parcelu č. 434/12 vo výmere 23 m
2
,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: 

zastavaná plocha a 

• parcelu č. 434/9 vo výmere 94 m
2
, reg. „C“ – KN, druh pozemku: zastavaná plocha, 

ktoré vznikli rozdelením pôvodnej parcely č. 434/9 o výmere 117 m
2
 na základe 

Geometrického plánu č. 093/2017, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, 

katastrálnym odborom dňa 21. 12. 2017, pod číslom 593/2017, reg. „C-KN“, vedená na 

LV č. 2425 

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, ktorým je skutočnosť, ţe ide o pozemky, ktoré ţiadatelia uţívajú niekoľko 

rokov a na parcele č. 434/12 majú postavenú garáţ. Pričom kupujúci súhlasia  

s odpredajom časti z parcely č. 432, pod ktorou sa nachádza miestna komunikácia  

a je vedená na ich LV č. 6405. 

Kupujúci: Alexander Pápay, r. č. xxxxxxxx  a manţelka Monika Pápayová, rod. 

Szabová, r. č. xxxxxxx, bytom ul. Lúčky 1377, 951 31  Močenok 

 

Cena: 1 € 

 

 

 

8.4 Starosta obce predloţil poslancom návrh uznesenia na schválenie kúpy pozemku  

do vlastníctva obce od manţelov Pápayových, ktorý sa nachádza na ul. Lúčky a je na ňom 

postavená časť miestnej cesty. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu, v ktorej poslanci nemali záujem vystúpiť. 
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Starosta obce dal hlasovať o kúpe pozemku od manţelov Pápayových. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing.Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 8.4 – I./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje   

kúpu nehnuteľnosti - pozemku do vlastníctva obce Močenok a to parcelu č. 432/2  

vo výmere 255 m
2
, druh pozemku: záhrada, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok, ktorá vznikla 

rozdelením parcely č. 432 vo výmere 476 m
2
, reg. „C-KN“, vedenej na LV č. 6405,  

na základe Geometrického plánu č. 093/2017, úradne overeného Okresným úradom  

Šaľa, katastrálnym odborom dňa 21. 12. 2017, pod číslom 593/2017.  

 

Predávajúci: Alexander Pápay, r. č. xxxxxxxxxxx  a manţelka Monika Pápayová, rod. 

Szabová, r. č. xxxxxxxxxxx, bytom ul. Lúčky 1377, 951 31  Močenok  

 

Cena: 1 € 

 

b) poveruje 

Starostu obce podpísať kúpnu zmluvu medzi Obcou Močenok a manţelmi Pápayovými. 

 

 

 

9. Zápisnice z komisií 

 

Starosta obce predloţil poslancom správy o činnosti komisií od ostatného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva tak, ako ich predloţili predsedovia komisií. Vyzval predsedov 

komisií, ak potrebujú doplniť zápisnice, dáva im priestor. 

Poslanec Ľuboslav Hipp za komisiu územného plánovania a investičnú činnosť skonštatoval, 

ţe komisia sa zaoberala na svojom zasadnutí dvomi ţiadosťami, ktoré sa prerokovali  

aj na samotnom obecnom zastupiteľstve. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe sociálna komisia sa zaoberala ţiadosťou Monika, O.z. 

o dofinancovanie zariadenia a ţiadosťou Heleny Stojkovej. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora ako predseda komisie pre kultúru odovzdal slovo poslancovi 

Ľubošovi Blaţovi, ktorý poţiadal o zreparovanie sochy kríţa, ktorá sa nachádza na ul. 

Rokošová III. Socha je poškodená a naklonená do jednej strany. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiály. 
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Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie predloţené správy jednotlivých komisií. 

 

Uznesenie č. 9 – I./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

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

predsedovia komisií. 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

• Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok, 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy, 

• Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti. 

 

 

 

10. Rôzne 

 

10.1 Starosta obce predloţil poslancom správu o projektoch a získaných finančných 

prostriedkoch v období rokov 2015 – 2017. Uviedol, ţe ide o financie z projektov, ktoré 

príslušne štátne orgány skontrolovali a financie obec získala. Poslancov informoval,  

ţe v predloţenej správe ešte nie sú zahrnuté nové projekty, ktoré sú v štádiu posudzovania.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenej správe. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe obci sa podarilo za spomínané obdobie získať pribliţne 2 mil. 

eur, čo predstavuje polovicu obecného rozpočtu. Poďakoval vedeniu obci za jeho prácu, 

nakoľko je vidieť, ţe v obci sa toho veľa spravilo. 
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Starosta obce dal hlasovať o predloţenej správe. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blaţo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef 

Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 10.1 – I./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

Správu o  projektoch a získaných finančných prostriedkoch v období rokov 2015 - 2017 

b) berie na vedomie 

Správu o  projektoch a získaných finančných prostriedkoch v období rokov 2015 – 2017 

tak, ako bola predloţená. 

 

 

 

11. Diskusia 

 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

 

V diskusii poslanci nemali záujem vystúpiť. 

 

 

Záver 

 

V závere starosta obce poďakoval poslancom za konštruktívny prístup a účasť  

na I. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2018 a pozval poslancov na fašiangové 

popoludnie, ktoré sa bude konať 10.02.2018. 

 

 

 

 

 

                                                                                                          PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                                                                    starosta obce 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková 

Močenok, 31. 01. 2018 

 

Overovatelia:   Ľuboš Blaţo    ................................................. 

 

   Mgr. Peter Sýkora   ................................................. 


