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Zápisnica 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 28. 03. 2018 o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti Kláštora  

v Močenku na ul. Školskej č. 1690 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce 

Ing. Veronika Kollárová  

Mgr. Andrea Benková 

    Ľuboslav Hipp 

    Ing. Ernest Vereš 

    Mgr. Peter Sýkora 

    Ing. Marek Mesároš  

    Ing. Stanislav Šimko 

Ing. Jozef Šuvada 

Jozef Benčík 

 

Ospravedlnení:  Ľuboš Blaţo 

    Juraj Lenický 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Hambalková, zapisovateľka 

2 občania 

 

     

1. Otvorenie 

 

II. 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. Poslankyňa Ing. Veronika Kollárová a Ing. Marek Mesároš  

sa ospravedlnili za meškanie. Starosta obce ospravedlnil z II. zasadnutia OcZ poslancov Ľuboša Blaţa a Juraja 

Lenického.  

 

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

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

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Andreu Benkovú a Ing. Stanislava Šimka. 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambalkovú. 

 

Uznesenie č. 1. – II./ OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zloţení: Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada 

za overovateľov zápisnice: Mgr. Andreu Benkovú, Ing. Stanislava Šimka 
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b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú 
 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, ţe II. zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle schváleného plánu práce 

na rok 2018 a návrh programu II. 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.  

 

V čase 17:37 hod. prišla do rokovacej miestnosti poslankyňa Ing. Veronika Kollárová. V rokovacej miestnosti bolo od 

tejto chvíli prítomných 8 poslancov. 

 

Starosta obce prečítal hlavné body programu rokovania. 

 

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

2. Schválenie programu rokovania   

3. Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ v roku 2018 

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predloţené na prerokovanie a schválenie 

5.1. Schválenie VZN Obce Močenok č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 O obecnom 

prospechovom štipendiu  

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečného účtu Obce Močenok za rok 2017 

6.2. Správa audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2017 

6.3. Záverečný účet Obce Močenok za rok 2017 

6.4. Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2017 

6.5. Návrh a schválenie I. zmeny rozpočtu na rok 2018 

6.6. Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2017 

6.7. Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2017 

6.8. Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2017 

6.9. Návrh a schválenie pouţitia finančných prostriedkov z fondu opráv 

7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2017 

7.1. Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 

7.2. Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2017 

7.3. Zápisnica z vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2017 a Protokol o návrhu na 

vyradenie majetku za rok 2017 

8. Hlavný kontrolór 

8.1 Správa z kontroly úhrad nájomného za byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce Močenok k 31.12.2017 

9. Majetkové prevody, nájmy  

9.1. Ţiadosť o predaj RD pre Jolanu Szabóovú 

9.2. Ţiadosť o predaj RD pre Helenu Stojkovú 

9.3. Ţiadosť o predaj OP pre Imricha Čvirika s manţelkou 

9.4. Ţiadosť o predaj OP pre Mgr. Evu Lukačovičovú 

9.5. Schválenie odpredaja obecného pozemku pre Annu Leššovú, rod. Vavrincovú 

9.6. Odsúhlasenie zriadenia vjazdu z ul. M. R. Štefánika na súkromný pozemok 

9.7. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaţe – predaj obecných pozemkov 

9.8. Schválenie prenájmu poľovných pozemkov a udelenie plných mocí na zastupovanie  

9.9. Návrh na zámenu/resp. uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s Biskupským úradom Nitra 

10. Správy o činnosti komisií za rok 2017 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

 Komisia pre školstvo, mládeţ a šport 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

 Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejného poriadku 
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 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára 

11. Zápisnice z komisií 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

 Komisia pre školstvo, mládeţ a šport 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára 

 

12. Diskusia 

 

Záver 

 

Starosta obce navrhol doplniť program rokovania o bod 6.10 – Schválenie blankozmenky pre SZaR banku, a. s., 

nakoľko takéto uznesenie je potrebné predloţiť k úveru na rekonštrukciu MŠ v Močenku. Ozrejmil, ţe banka 

potrebuje mať potvrdenie, ţe úver bude krytý blankozmenkou. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko upozornil na novelu zákona o obecnom zriadení, ktorá pojednáva o zmene 

schvaľovania programu rokovania, ktorý sa má dopĺňať alebo meniť.  

Starosta obce skonštatoval, ţe poslanec Ing. Stanislav Šimko má pravdu, avšak novela zákona je účinná  

od 1.apríla 2018 a program rokovania sa mohol schváliť aj s pozmeňujúcim návrhom o doplnenie. 

 

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

rokovania o bod 6.10. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili doplnený program. 

 

Uznesenie č. 2. – II./ OZ/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

program rokovania s pozmeňujúcim návrhom - doplnenie bodu 6.10 Schválenie blankozmenky na krytie úveru 

od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Močenku pokračovalo podľa schváleného programu rokovania. 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

 

Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ladislavovi Fúskovi, hlavnému kontrolórovi. Ing. Fúska skonštatoval,  

ţe na I. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku bolo dňa 31.01.2018 prijatých celkovo 16 uznesení, z toho 5 

uznesení malo ukladaciu povinnosť pre obec. Všetky ukladacie uznesenia boli do II. zasadnutia OcZ splnené.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu ku kontrole plnenia uznesení. 

 

Poslanci nemali vôľu vystúpiť v rozprave. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová 
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Proti: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení schválených na I. zasadnutí OcZ zo dňa 31. 01. 2018. 

 

Uznesenie č. 3. – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na I. zasadnutí OcZ zo dňa 31.01.2018. 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Starosta obce odpovedal na interpelácie poslancov z I. zasadnutia OcZ. Informoval poslancov, ţe obec začala riešiť 

opravu chodníka na ul. B. Klucha (autobusová zastávka pri Hornom cintoríne). Momentálne sa vyhodnocujú cenové 

ponuky na rekonštrukciu chodníka. Taktieţ informoval poslancov, ţe parkovisko pri Hornom cintoríne je opravené.  

 

Ing. Jozef Šuvada 

- poďakoval, ţe sa v obci rozmiestnili pred Veľkou nocou kontajneri na zber zeleného odpadu zo záhrad. Chcel 

vedieť, či by bolo moţné umiestnenie kontajnerov v obci aj po sviatkoch. 

 

Starosta obce uviedol, ţe v tom nie je problém, nakoľko kontajneri aj auto obec vlastní. 

 

Ľuboslav Hipp 

- informoval sa na reštaurovanie sochy v ul. Rokošova. Informoval poslancov, ţe aj  p. Kompas má v záhrade sochu, 

o ktorú sa stará. 

 

Zástupca starostu Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe v priebehu pár dní má prísť reštaurátor. Zhodnotí stav jednotlivých 

sôch a určí spôsob ich opravy.  

Starosta obce uviedol, ţe obec sa bude snaţiť zreštaurovať sochy, ktoré sú v najhoršom technickom stave. 

 

Jozef Benčík 

- zaujímal sa, ako postupujú práce na novom trhovisku. 

 

Starosta obce informoval poslancov, ţe momentálne na trhovisku prebiehajú betónovacie práce. Následne začnú práce 

na nadstavbe múru, betónovaní základov na predajné stánky a ukladanie dlaţby.  

 

 

 

5. Materiály predloţené na rokovanie a schválenie 

 

5.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 01/2018, ktorým  

sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 O Obecnom prospechovom štipendiu. Návrh na úpravu nariadenia predloţila komisia 

pre školstvo, mládeţ a šport. Odovzdal slovo poslankyni Mgr. Andrei Benkovej, ktorá je predsedníčka komisie. 

 

Poslankyňa Mgr. Benková uviedla návrhy na úpravu VZN: 

- študenti budú musieť predloţiť potvrdenie, ţe navštevujú denné štúdium na VŠ,  

- ţiadosť si budú môcť podať len študenti, ktorí mali trvalý pobyt v obci Močenok v čase navštevovania ZŠ Močenok 

a majú trvalý pobyt v obci v čase škol. roku, za ktorý si podávajú ţiadosť, 

- okrem výpisu známok z indexu môţu študenti predloţiť elektronický výpis známok z akademického informačného 

systému. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 
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Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 01/2018. 

 

Uznesenie č. 5.1 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 01/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 O Obecnom prospechovom štipendiu. 

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6.1 Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ladislavi Fúskovi - hlavnému kontrolórovi, aby predloţil svoje stanovisko 

k záverečnému účtu obce za rok 2017. Ing. Fúska prečítal hlavné body svojho stanoviska, v ktorom okrem iného 

pozitívne vyzdvihol postupne klesajúcu zadlţenosť obce. Odporučil poslancom schváliť záverečný účet obce  

bez výhrad. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanci nemali vôľu vystúpiť v rozprave. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra. 

 

Uznesenie č. 6.1 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Močenok k záverečnému účtu Obce Močenok za rok 2017. 

 

 

 

6.2 Starosta obce predloţil poslancom Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia 

účtovníctva k 31.12.2017, ktorú spracovala akreditovaná audítorka. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Ing. Veronika Kollárová uviedla za finančnú komisiu, ţe nemajú pripomienky k záverečnému účtu a odporúčajú  

ho prijať tak, ako bol predloţený. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol pre neho dôleţitú časť zo stanoviska audítorky Ing. Palatickej, ktorá vo svojej správe 

konštatuje, ţe obec Močenok koná v zmysle zákona o rozpočtových pravidiel. Zhodnotil, ţe je to dobrý výsledok 

vedenia obce. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 



6 
 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva 

k 31.12.2017. 

 

Uznesenie č. 6.2 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2017. 

 

 

 

6.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2017. Materiálom  

sa zaoberala finančná komisia a obecná rada.  

 

V rokovacej miestnosti privítal Ing. Mareka Mesároša, od tejto chvíli bolo v rokovacej miestnosti prítomných  

9 poslancov. 

 

Ing. Jozef Šuvada za obecnú radu uviedol, ţe sa OR stotoţňuje so stanoviskom hlavného kontrolóra a audítorky  

Ing. Palatickej. OR skonštatovala, ţe Záverečný účet odporúča schváliť. Uviedol, ţe vedenie obce dobre hospodárilo 

v roku 2017 a  do roku 2018 si obec prenáša prebytok finančných prostriedkov. 

 

Ing. Marek Mesároš skonštatoval, ţe finančná komisia odporúča schváliť záverečný účet bez výhrad.  

 

Ing. Veronika Kollárová poďakovala pracovníčke obce za vypracovanie Záverečného účtu, ktorý je vypracovaný 

vecne a prehľadne. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe sa s financiami narába nie len v súlade so zákonom, ale aj v súlade s potrebami, ktoré 

obec má. 

 

Starosta obce zhodnotil, ţe záverečný účet je transparentný. Obec narába s financiami odborne a nie politicky. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili Záverečný účet Obce Močenok za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 6.3 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo    

Záverečný účet Obce Močenok za rok 2017 

 

b) potvrdzuje 

prebytok beţného rozpočtu                    vo výške       655 903,71 EUR 

schodok kapitálového rozpočtu              vo výške       745 118,38 EUR  

Schodok beţného a kapitálového                  - 89 214,67 EUR 

Prebytok finančných operácií             vo výške             352 232,03 EUR 

 

c) schvaľuje 

pouţitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 263 017,36 EUR 
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d) schvaľuje 

pouţitie  rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov a istín úveru v r. 2018 vo výške  

263 017,36 EUR 

 

e) schvaľuje bez výhrad    

Celoročné hospodárenie v zmysle Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2017 

 

 

 

6.4 Starosta obce predloţil poslancom materiál o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2017. Informoval,  

ţe v prevaţnej miere ide o dlhy z predchádzajúceho volebného obdobia. Za rok 2017 sú v materiáli uvedené dlhy, 

ktoré sú ku dňu konania II. zasadnutia OcZ v prevaţnej miere uhradené.  

 

Ing. Ernest Vereš poznamenal, ţe je potrebné sa venovať dlhom fyzických osôb. 

 

Poslanec Ľuboslav Hipp uviedol, ţe obec eviduje aj staršie dlhy, napr. za rok 2014, 2015. Nie je to dobrý signál  

pre občanov. 

 

Starosta obce uviedol, ţe ide najmä o dlhy, ktoré vznikli na nájomnom za obecné byty. Jeden súdny spor o nájomné 

skončil nedávno po 7 rokoch. Niektorým dlţníkom obec nevie doručiť výzvu na zaplatenie dlhu, nakoľko nepozná  

ich adresu. Taktieţ informoval poslancov, ţe niektorých dlţníkov rieši obec pomocou právnika, ale dlhy za roky 2006 

a podobne sú pre obec veľmi ťaţko vymáhateľné. 

 

Hlavný kontrolór uviedol, ţe pohľadávky obce tvoria 27 % za rok 2017 a 73% tvoria pohľadávky z predchádzajúceho 

obdobia. Dôkladne sa tejto problematike venuje vo svojej správe, ktorá je súčasťou bodu 8.1. Navrhuje,  

aby sa pohľadávky zo staršieho obdobia odpísali, nakoľko sú veľmi ťaţko vymáhateľné. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe obec tento problém tlačí pred sebou. Obec má dve moţnosti: buď sa tieto dlhy budú 

aj naďalej evidovať, alebo poveríme hlavného kontrolóra, aby dal návrh na vymazanie pohľadávok z evidencie 

v zmysle platných zákonov. 

 

Ing. Jozef Šuvada navrhol, aby sa vytvorila komisia, ktorá by prehodnotila vymáhateľnosť jednotlivých pohľadávok.  

Niektoré dlhy si môţu napr. občania odpracovať. Najlepšie je dlhy vymáhať hneď ako vznikajú. 

 

Starosta obce uviedol, ţe cieľom nie je dlhy neriešiť a odpúšťať ich. Finančná komisia a hlavný kontrolór môţu prísť 

s návrhom ako riešiť dlhy. Napr. dlhy za vývoz komunálneho odpadu si môţu občania odpracovať v zmysle platného 

VZN Obce Močenok.  

 

Rozprava k bodu 6.4 skončila a starosta dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2017. 

 

Uznesenie č. 6.4 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2017. 

 

 

 

6.5 Starosta obce predloţil poslancom návrh I. zmeny rozpočtu obce na rok 2018. Materiálom sa zaoberala finančná 

komisia a obecná rada. Starosta obce prečítal poslancom jednotlivé návrhy na zmenu rozpočtu. 
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Okrem iného navrhol navýšiť sumu na poskytovanie opatrovateľskej sluţby v obci Močenok, nakoľko koncom apríla 

končí projekt na opatrovateľskú sluţbu a je predpoklad, ţe občania, ktorí vyuţívali iné zariadenia  

sa budú uchádzať o opatrovateľskú sluţbu od obce. Tieţ navrhol doplatiť finančné prostriedky na 2 klientov Domova 

dôchodcov v Močenku, ktorí nemajú dostatoční príjem a nemajú ţiadnych rodinných príslušníkov, ktorí by im 

finančne pomáhali. S jedným z nich bude podpísaná zmluva, ţe obec sa v rámci prípadného dedičského konania bude 

uchádzať o časť poskytnutých prostriedkov. 

Starosta obce navrhol príspevok na sociálnu sluţbu vo výške 50 000,- €.  Návrh vychádza z novely zákona 

o sociálnych sluţbách, ktorá je účinná od 01. januára 2018. Financie by mali byť uhradené neverejným 

poskytovateľom sociálnych sluţieb v obci Močenok. 

 

Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe finančná komisia odporúča schváliť I. zmenu rozpočtu. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe obecná rada tieţ odporúča schváliť I. zmenu rozpočtu. Poďakoval finančnej komisii 

a obci, ţe sa rozhodla dofinancovať sociálne sluţby. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili I. zmenu rozpočtu na rok 2018. 

 

Uznesenie č. 6.5 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

I. zmenu rozpočtu obce na rok 2018 tak, ako bola predloţená 

 

 

 

6.6 Starosta obce predloţil poslancom Správu o hospodárení ZŠ Močenok. Správou sa zaoberala komisia pre školstvo, 

mládeţ a šport a Mgr. Andrea Benková uviedla, ţe komisia odporúča správu schváliť. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanci nemali vôľu vystúpiť v rozprave. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 6.6 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2017. 

 

 

 

6.7 Starosta obce predloţil poslancom Správu o hospodárení MŠ Močenok. Správou sa zaoberala komisia  

pre školstvo, mládeţ a šport a Mgr. Andrea Benková uviedla, ţe komisia odporúča správu schváliť. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 
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Poslanci nemali vôľu vystúpiť v rozprave. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 6.7 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2017. 

 

 

 

6.8 Starosta obce predloţil poslancom Správu o hospodárení ZUŠ Močenok. Správou sa zaoberala komisia  

pre školstvo, mládeţ a šport a Mgr. Andrea Benková uviedla, ţe komisia odporúča správu schváliť. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanci nemali vôľu vystúpiť v rozprave. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 6.8 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2017. 

 

 

 

6.9 Starosta obce predloţil poslancom návrh uznesenia na schválenie pouţitia finančných prostriedkov z fondu opráv 

na nákup nového ohrevného čerpadla v 33 b. j. na ul. M. R. Štefánika. V zmysle platného VZN č. 6/2015 je potrebné 

schváliť pouţitie finančných prostriedkov z fondu opráv nad sumu vyššiu ako 1 660,- € obecným zastupiteľstvom. 

Starosta obce uviedol, ţe 33 b. j. má pribliţne 14 rokov a v poslednej dobe dochádza k častým poruchám ohrevného 

čerpadla a obec sa rozhodla zakúpiť nové. 

 

Poslanci nemali vôľu vystúpiť v rozprave. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili návrh pouţitia finančných prostriedkov z fondu opráv. 

 

Uznesenie č. 6.9 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
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schvaľuje 

Návrh pouţitia finančných prostriedkov z fondu opráv na nákup nového ohrevného čerpadla v 33 b. j. na ul. 

M. R. Štefánika v zmysle VZN č. 6/2015 – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údrţby a opráv 

nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s pouţitím verejných prostriedkov na účely podpory 

sociálneho bývania, článku IV. Pouţitie fondu opráv, bod 2 tohto VZN. 

 

 

 

6.10 Starosta obce predloţil poslancom návrh uznesenia na schválenie zabezpečenia investičného úveru vo výške 

250 000,- € od SZaR banky a.s. blankozmenkou obce. Uviedol, ţe takéto uznesenie je potrebné predloţiť banke. 

 

Poslanci nemali vôľu vystúpiť v rozprave. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili zabezpečenie investičného úveru blankozmenkou obce. 

 

Uznesenie č. 6.10 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

zabezpečenie investičného úveru vo výške 250 000,- € od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.  

na financovanie vlastných zdrojov a neoprávnených výdavkov projektu "Rozšírenie kapacity Materskej školy  

v Močenku"   blankozmenkou obce. 

 

 

 

7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2017 

 

7.1 Starosta obce predloţil poslancom zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

k 31. 12. 2017. Uviedol, ţe na poslednom novembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017 boli 

schválené inventarizačné komisie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe sa vyraďuje veľké mnoţstvo krojov – pribliţne 40 súčastí krojov ako sú nohavice, 

blúzky a podobne. Navrhol, aby sa konkrétne toto vyradenie prehodnotilo. Zabránilo sa tomu. aby nešli pouţiteľné 

veci do zberu. 

 

Starosta obce navrhol, aby sa spomínané predmety vyradili z evidencie majetku, nebudú sa likvidovať a pouţijú  

sa v múzeu. Spraví sa nová inventárna kniha s obstarávacou sumou s nulovou hodnotou. Pôjde len o evidovanie počtu 

kusov. 

 

Poslanci Ľubomír Hipp a Ing. Ernest Vereš súhlasili s návrhom starostu obce.  

 

Ing. Stanislav Šimko spomenul, ţe dané veci sa nachádzajú v inventári a tieţ súhlasí s návrhom starostu obce. 

Poďakoval členom inventarizačných komisií. 

 

Ing. Jozef Šuvada navrhol spraviť podrobnú revíziu krojov, aby sa odčlenili veci - materiály, ktoré sa dajú pouţívať 

ďalej. Označiť tento materiál ako majetok obce. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 
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Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017. 

 

Uznesenie č. 7.1 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2017 

 

 

 

7.2 Starosta obce predloţil poslancom zápis z inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s. .r. o. 

k 31.12.2017, kde bola tieţ stanovená inventarizačná komisia. Odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, ktorý bol 

predsedom komisie. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe inventarizáciou neboli zistené ţiadne rozdiely v majetku. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o.  

so stavom k 31.12.2017. 

 

Uznesenie č. 7.2 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2017 

 

 

 

7.3 Starosta obce predloţil poslancom zápisnicu z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok  

k 31. 12. 2017 a protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2017. Zopakoval, ţe pri vyraďovaní krojov a ich 

súčastí sa bude postupovať osobitne a táto časť majetku nebude určená na likvidovanie, ale bude sa ešte raz 

posudzovať a zapíše sa do inventárnej knihy ako majetok s nulovou hodnotou.  

 

Poslanci nemali vôľu vystúpiť v rozprave. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie zápisnicu z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31.12.2017 a súhlasia 

s návrhom vyraďovacej komisie na vyradenie prebytočného majetku. 

 

Uznesenie č. 7.3 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) berie na vedomie 

Zápisnicu z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2017 

b) prerokovalo 

protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2017 
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c) súhlasí 

s návrhom vyraďovacej komisie na vyradenie prebytočného majetku obce v zmysle predloţeného protokolu 

 

 

 

8. Hlavný kontrolór 

 

8.1 Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, aby predloţil správu z kontroly úhrad nájomného za byty  

a nebytové priestory vo vlastníctve obce Močenok k 31.12.2017. Prečítal hlavné body svojej správy a uviedol, ţe obec 

vedie pohľadávky aj z roku 2005. Navrhol, aby sa s neplatičmi spísal splátkový kalendár do termínu 30.06.2018.  

Po tomto termíne navrhuje neplatičov zverejniť. Taktieţ navrhol, aby sa individuálne prehodnotili pohľadávky a tam, 

kde nie je šanca na ich vymáhanie, sa následne odpísali/vyňali z účtovníctva. 

 

Poslanci nemali vôľu vystúpiť v rozprave. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie správu z kontroly včasnosti a správnosti úhrad nájomného za byty a nebytové priestory 

vo vlastníctve obce Močenok za rok 2017 so stavom k 31.12.2017 a odporúčajú na základe návrhu Hlavného 

kontrolóra a Obecnej rady riešiť odpis pohľadávok na nájomnom za byty z predchádzajúceho volebného obdobia. 

Termín realizácie je do 31. 08. 2018. 

 

Uznesenie č. 8.1 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) berie na vedomie 

Správu z kontroly včasnosti a správnosti úhrad nájomného za byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce 

Močenok za rok 2017 so stavom k 31.12.2017. 

b) odporúča 

na základe návrhu Hlavného kontrolóra a Obecnej rady riešiť odpis pohľadávok na nájomnom za byty  

z predchádzajúceho volebného obdobia. Termín realizácie je do 31. 08. 2018. 

 

 

 

9. Majetkové prevody, nájmy  

 

9.1 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť p. Jolany Szabóovej a navrhol tento bod prerokovať spolu s bodom  

č. 9.2, t. .j. so ţiadosťou p. Heleny Stojkovej, nakoľko obidve chcú odkúpiť od obce nehnuteľnosť – rodinný dom, 

ktorý sa nachádza na ul. Sv. Gorazda, parcele č. 575/8. Spomínanú nehnuteľnosť obec kúpila v roku 2017  

od p. Heleny Stojkovej. Starosta obce uviedol, ţe obec neplánovala danú nehnuteľnosť predať a má v súčasnosti 

právoplatné búracie povolenie.  

 

Otvoril rozpravu k bodu 9.1 ako aj k bodu 9.2. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť prerokovala na svojom zasadnutí 

spomínané ţiadosti. Komisia nedoporučuje predaj nehnuteľnosti pre ţiadateľky. 

 

Starosta obce dal hlasovať o bode 9.1 

 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Proti: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 
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Uznesenie č. 9.1 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – rodinného domu, ktorý sa nachádza na ul. Sv. Gorazda č. 598, 

konkrétne na parcele č. 575/8, k. ú. Močenok pre ţiadateľku Jolanu Szabóovú, bytom ul. Vinohradská 1613/32, 

951 31  Močenok 

 

Starosta obce dal hlasovať o bode 9.2 

 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Proti: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

 

Uznesenie č. 9.2 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – rodinného domu, ktorý sa nachádza na ul. Sv. Gorazda č. 598, 

konkrétne na parcele č. 575/8, k. ú. Močenok pre ţiadateľku  Helenu Stojkovú, bytom ul. Chalupy č. d. 103,  

951 31  Močenok 

 

 

 

9.3 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť manţelov Čvirikových, bytom ul. Párovce č. 1835/1, 951 31  Močenok. 

Odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia doporučuje predať časť z parcely č. 1747/1. Výmera sa spresní geometrickým 

plánom.  

 

Starosta obce uviedol, ţe si ţiadatelia chcú vysporiadať majetkové vzťahy. Majú plot postavený na obecnom 

pozemku, tzv. v zelenom páse. Odpredá sa im súčasný stav. Pri výmere nad 150 m
2
 dá obec vypracovať znalecký 

posudok. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku pre ţiadateľov manţelov Čvirikových. 

 

Uznesenie č. 9.3 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne časť z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“ vo výmere 

cca  150 m
2
 vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre ţiadateľov Imrich Čvirik a manţelka Anna, bytom ul. 

Párovce č. 1835/1, 951 31  Močenok 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb.  

o majetku obcí. 

Odôvodnenie: 

Manţelia majú na ţiadanej časti pozemku niekoľko rokov postavené oplotenie a chcú si vysporiadať 

majetkovoprávne vzťahy. 

 

 

 

9.4 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť Mgr. Evy Lukačovičovej, bytom ul. Narcisová č. 1975/8, 927 05  Šaľa. 

Odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 
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Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia doporučuje predať časť z parcely č. 1783/96. Výmera sa spresní geometrickým 

plánom. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza na Rokošovej I. Je to predzáhradka. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe tieţ sa bol osobne pozrieť na tvare miesta a doporučuje odpredaj. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku pre ţiadateľku Mgr. Evu Lukačovičovú. 

 

Uznesenie č. 9.4 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne časť z parcely č. 1783/96, reg. „E-KN“ vo 

výmere cca  27 m
2
, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre ţiadateľku Mgr. Evu Lukačovičovú, bytom ul. 

Narcisová č. 1945/8, 927 05  Šaľa 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o 

majetku obcí. 

Odôvodnenie: 

Ţiadateľka má na ţiadanej časti pozemku niekoľko rokov vybudovanú predzáhradku, ktorá je aj oplotená. 

Kúpou pozemku si chce vysporiadať majetkovoprávne vzťahy. 

 

 

 

9.5 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť pani Anny Leššovej, rod. Vavrincovej na odpredaj pozemku č. 587/9. 

Budúci zámer odpredaja jej bol schválený na predchádzajúcom zastupiteľstve. Pani Leššová predloţila geometrický 

plán a návrh znenia kúpnej zmluvy.  

 

Poslanci nemali vôľu vystúpiť v rozprave. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková,   

Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Zdrţal sa: 1 

Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili predaj obecného pozemku pre ţiadateľku Annu Leššovú, rod. Vavrincovú. 

 

Uznesenie č. 9.5 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne: 

• LV 4274 - parcela č. 587/9 o výmere 67 m
2
, reg. „C-KN“, druh pozemku: zastavané plochy, ktorá  

sa odčlenila Geometrickým plánom č. 37/2017, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym 

odborom dňa 18. 07. 2017 pod číslom 298/2017 z parcely č. 1747/1, reg. „E-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 predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým  

je skutočnosť, ţe ide o pozemok, ktorý ţiadateľka uţíva niekoľko rokov.  
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Kupujúci: Anna Leššová, rodená Vavrincová, nar. 24.12.1961, rod. č. 616224/7014, bytom Školská 1705/20,  

951 31  Močenok 

 

Cena: 7,31 €/m
2
 

 

b) schvaľuje 

text kúpnej zmluvy medzi Obcou Močenok a Annou Leššovou, rod. Vavrincovou 

 

9.6 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť p. Márie Blehovej, bytom ul. Sv. Gorazda č. 561/71, 951 31  Močenok, 

ktorá ţiada o vydanie súhlasu na zriadenie vjazdu z ul. M. R. Štefánika na jej pozemok. Odovzdal slovo Ing. Ernestovi 

Verešovi, predsedovi komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe sa komisia bola pozrieť na tvare miesta a doporučuje vydať súhlas na zriadenie vjazdu. 

Ţiadateľka tam má vybudovanú bránu a tento vjazd pouţívajú. Nie je tam ţiadny výškový rozdiel a nevzniknú  

tam ţiadne problémy. 

 

Ing. Ernest Vereš na premietnutej mape presne ukázal, kde sa vjazd bude nachádzať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci súhlasili s vydaním súhlasu na zriadenie vjazdu z ul. M. R. Štefánika na pozemok p. Márie Blehovej. 

 

Uznesenie č. 9.6 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

vydáva 

súhlas na zriadenie vjazdu z ul. M. R. Štefánika na pozemok - parcelu č. 125/3 k. ú. Močenok, ktorý  

je vo vlastníctve ţiadateľky  Márie Blehovej, bytom ul. Sv. Gorazda č. 561/71, 951 31  Močenok. 

 

 

Starosta obce vyhlásil krátku prestávku. Ing. Ernest Vereš sa ospravedlnil, ţe musel odísť zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. V rokovacej miestnosti bolo prítomných od tejto chvíli 8 poslancov. 

 

 

 

9.7 Starosta obce predloţil poslancom návrh uznesenia na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe na predaj 

nehnuteľností – pozemkov. Informoval poslancov, ţe obec dostala ţiadosť od p. Ľudovíta Hochela, ktorý chce  

od obce kúpiť pozemky – parcely č. 153/11 a 153/12, ktoré sa nachádzajú na ul. Sv. Gorazda za fontánou.  

Odovzdal slovo poslancovi Ľuboslavovi Hippovi ako členovi komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Poslanec Hipp uviedol, ţe komisia odporúča predať pozemky verejnou súťaţou, nakoľko ţiadateľ pozemky 

nevyuţíval. 

 

Starosta obce uviedol, ţe spoločná výmera pozemkov je 123 m
2
. 

 

Ing. Stanislav Šimko sa pýtal na dôvod odpredaja. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe pozemky sa nachádzajú medzi pozemkami rôznych vlastníkov. Z pohľadu uţívania týchto 

pozemkov ich obec nevie vyuţiť. Nakoľko ich ţiadateľ nevyuţíva, preto navrhujeme vyhlásiť verejnú obchodnú 

súťaţ. 

 

Ing. Marek Mesároš poznamenal, ţe v minulosti sa riešil podobný odpredaj pozemkov v tejto lokalite a v tom období 

sa predaj neschválil, nakoľko by tam vznikol problém s výjazdom a zásobovaním. 
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Starosta obce odpovedal, ţe v tejto chvíli to nevie upresniť, nakoľko nepozná presný zámer ţiadateľa. Normatívom  

je územný plán, ktorý limituje, aká stavba sa môţe v obci postaviť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe. 

 

Uznesenie č. 9.7 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaţ na prevod vlastníctva majetku, konkrétne 

a) pozemok, parcela reg. „C-KN“ č. 153/11, druh pozemku: záhrady o výmere 9 m²,  

b) pozemok parcela reg. „C-KN“ č. 153/12, druh pozemku: záhrady o výmere 114 m²,   

pričom celková  predávaná výmera je 123 m².  

Minimálna cena je 2 285,34 € za celú výmeru. 

 

 

 

9.8 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť Poľovníckeho zdruţenia Zálesie. V novembri 2018 im končí zmluva  

na výkon poľovného práva a PZ si chce obnoviť nájomnú zmluvu na poľovný revír Močenok. Zástupcom by bol  

Ing. Miroslav Pápay. 

 

Poslanec Hipp uviedol, ţe komisia doporučuje schváliť splnomocenstvo. 

 

Starosta obce uviedol, ţe aj obecná rada má rovnaký názor ako komisia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci súhlasili s udelením plnej moci pre Ing. Miroslava Pápaya. 

 

Uznesenie č. 9.8 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

súhlasí 

pre Poľovnícke zdruţenie Zálesie, Močenok 311/65, 951 31 Močenok, IČO: 0035593571 - s postúpením práva 

poľovníctva na poľovných pozemkov podľa ţiadosti poľovného zdruţenia na pozemky v katastrálnom území 

Močenok podľa priloţeného súpisu v celkovej výmere 511 192 m
2
. 

 

a. Výšku nájmu v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. v platnom znení 

b.  S udelením plnej moci pre Ing. Miroslava Pápaya, Nitrianska 1294/126, 951 31 Močenok, nar. 

12.09.1962 na konania v zmysle §4, §5, §9, §10 a §11 zákona č. 274/2009 Z. z. v platnom znení, bez moţnosti 

postúpenia plnej moci na inú osobu. 

 

 

 

9.9 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra o zámenu alebo uzatvorenie 

novej nájomnej zmluvy na pozemky reg. „C-KN“ č. 1769/19, 1778/188 a 1785/5 evidované na LV č. 3154, k. ú. 

Močenok so spoločnou výmerou 224 m
2
. Vedenie obce sa osobne stretlo so zástupcom Rímskokatolíckej cirkvi 

Biskupstvo Nitra. 

Starosta obce uviedol, ţe takto predloţený návrh nie je pre obec Močenok prijateľný. Ich zástupca uviedol,  

ţe predloţia nový návrh. 
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Poslanec Hipp uviedol, ţe komisia nedoporučuje zámenu. 

 

Hlasovanie o nesúhlase so zámenou: 

Za: 8 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 9.9 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra o zámenu alebo uzatvorenie novej nájomnej zmluvy  

na pozemky reg. „C-KN“ č. 1769/19, 1778/188 a 1785/5 evidované na LV č. 3154, k. ú. Močenok so spoločnou 

výmerou 224 m2 

b) nesúhlasí 

so zámenou pozemkov v zmysle predloţenej ţiadosti Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra zo dňa  

02. 02. 2018 

 

 

 

10. Správy o činnosti komisií za rok 2017 

 

Starosta obce odovzdal postupne slovo jednotlivým predsedom komisií, aby zhodnotili činnosť komisií za rok 2017. 

 

Ing. Marek Mesároš – komisia sa zaoberala návrhmi rozpočtu, kontrolou vyúčtovania dotácie pre HK Junior Močenok 

a FK Močenok ako aj rôznymi ţiadosťami, 

Ľuboslav Hipp – komisia sa zaoberala ţiadosťami o odkúpenie obecných pozemkov, 

Mgr. Andrea Benková – komisia sa zaoberala správami, ktoré v priebehu roka predkladali školské zariadenia, plánmi 

kontinuálneho vzdelávania v školských zariadeniach a návrhmi VZN, 

Mgr. Peter Sýkora – komisia sa zaoberala kultúrnymi podujatiami a zahraničnou spoluprácou, 

Jozef Benčík – komisia sa zaoberala ţiadosťami od občanov,  

Ing. Jozef Šuvada – komisia prejednávala návrhy VZN, prideľovanie bytov, sociálne výpomoci pre občanov a pod., 

Ing. Stanislav Šimko – komisia má za úlohu kontrolovať dodrţiavanie zákona 357/2007 o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Skonštatoval za komisiu, ţe starosta splnil všetky podmienky v zmysle 

spomínaného zákona. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie predloţené správy o činnosti komisií v roku 2017. 

 

Uznesenie č. 10 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správy o činnosti komisií v roku 2017 tak, ako ich predloţili predsedovia komisií. 

• Komisia financovania, správy majetku, podnikateľskej činnosti, 

• Komisia územného plánovania, investičnej činnosti, 

• Komisia pre školstvo, mládeţ, šport, 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy, 

• Komisia pre sociálne veci, bytové otázky, 

• Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejného poriadku, 

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

 

 



18 
 

 

11. Zápisnice z komisií 

 

Starosta obce umoţnil prítomným poslancom/predsedom komisií, či chcú k zápisniciam z komisií od posledného 

zasadnutia obecného zastupiteľstva niečo dodať. 

 

Ing. Stanislav Šimko skonštatoval, ţe starosta obce splnil svoju povinnosť v zmysle čl. 7 ods. 1 a 2 zákona  

č. 357/2004 a do 31.03.2018 predloţil potrebné dokumenty.  

 

Ing. Jozef Šuvada zhodnotil jednotlivé ţiadosti, ktoré riešila sociálna komisia. 

  

Hlasovanie: 

Za: 8 

Ľuboslav Hipp, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, 

Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie správy o činnosti od ostatného zasadnutia OcZ. 

 

Uznesenie č. 11 – II./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

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

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,  

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

 Komisia pre školstvo, mládeţ a šport, 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára. 

 

 

 

12. Diskusia 

 

Mgr. Andrea Benková poďakovala starostovi obce, zástupcovi starostu a pracovníkom obce, ktorí sa podieľali  

na projekte rekonštrukcie MŠ Močenok. Uţ začali menšie práce v areáli škôlky a je si vedomá vynaloţeného veľkého 

úsilia. 

 

Starosta obce informoval poslancov, ţe stavenisko škôlky bolo odovzdané zhotoviteľovi diela, ktorým je Menert s.r.o. 

Šaľa. Plán prác je nastavený do 15. septembra 2018. 

 

Ing. Stanislav Šimko navrhol, aby sa viac propagovala činnosť Komunitného centra Kláštor fungujúceho od 1.marca 

2018. Činnosť komunitného centra môţe byť v rôznych oblastiach veľmi nápomocná pre občanov obce. 

 

Starosta obce uviedol, ţe v súčasnej dobe si môţu nájsť občania informácie o komunitnom centre na web stránke obce 

Močenok a v káblovej televízii je vysielaná upútavka. 

 

Mgr. Peter Sýkora informoval poslancov, ţe aj Pastoračné centrum stále funguje a prebiehajú v ňom aktivity Farnosti 

Močenok.  So zamestnankyňami komunitného centra bol v KC v Nesvadoch, kde im ochotne poskytli cenné rady 

a  nápady na rôzne aktivity (letné tábory a podobne). 
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Záver 

 

V závere starosta obce poďakoval poslancom za konštruktívny prístup a účasť  

na II. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                                                                    starosta obce 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková 

Močenok, 28. 03. 2018 

 

Overovatelia:   Mgr. Andrea Benková    ................................................. 

 

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

 


