
Zápisnica 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 30. 05. 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 

    Ing. Ernest Vereš 

    Mgr. Peter Sýkora 

    Ing. Stanislav Šimko 

Ing. Jozef Šuvada 

Ľuboš Blaţo  

 

Ospravedlnení:  Ľuboslav Hipp 

    Juraj Lenický 

Ing. Marek Mesároš 

Jozef Benčík 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Hambalková, zapisovateľka 

 

1. Otvorenie 

 

III. 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 z III. zasadnutia OcZ 

poslancov Ľuboslava Hippa, Juraja Lenického, Jozefa Benčíka a Ing. Mareka Mesároša.  

 

Ing. Stanislav Šimko a Mgr. Andrea Benková potvrdili správnosť zápisu z II. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Močenku konaného dňa 28. 03. 2018. 

 

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

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Petra Sýkoru a Ing. Jozefa Šuvadu.  

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambalkovú. 

 

 



Uznesenie č. 1. – III./ OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková 

za overovateľov zápisnice: Mgr. Petra Sýkoru, Ing. Jozefa Šuvadu 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

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

schváleného plánu práce na rok 2018 a návrh programu III. 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.  

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 II. zasadnutia OcZ v roku 2018 

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

5.1. Návrhy VZN Obce Močenok  

- Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018 O určení názvov ulíc a verejných priestranstiev 

na území obce Močenok 

- Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2017 

O organizácii miestneho referenda 

- Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018 O pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky sluţieb na území obce Močenok 

5.2. Návrh a schválenie Zásad odmeňovania niektorých samosprávnych činností v obci Močenok 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2018 

6.2. Návrh a schválenie II. zmeny rozpočtu 

7. Hlavný kontrolór 

7.1. Správa z kontroly výdajových poloţiek v Materskej škole v Močenku realizovaných v roku 

2017 – nákup za hotové 

7.2. Správa z kontroly vybraných výdajových poloţiek v Základnej škole v Močenku 

realizovaných cestou pokladne – nákup za hotové 

7.3. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 

8. Majetkové prevody, nájmy  

8.1. Ţiadosť o odpredaj obecných pozemkov – Ján Daniš 

8.2. Ţiadosť o odpredaj obecného pozemku – Jolana Szabóová 

8.3. Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva obce – Gabriela Nováková 

8.4. Schválenie predaja OP na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaţe 

8.5. Schválenie predaja OP pre Imricha Čvirika s manţelkou 

9. 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 kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

10. Rôzne 

10.1. Správa o činnosti obchodnej spoločnosti Kábel TV Močenok za rok 2017  

11. Diskusia 

 

Záver 

 

Poslanci voči predloţenému návrhu programu rokovania nemali pripomienky a starosta obce dal 

hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili predloţený program rokovania. 

 

Uznesenie č. 2. – III./ OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

 

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

skonštatoval, ţe na II. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku bolo dňa 28.03.2018 prijatých 

celkovo 28 uznesení, z toho 8 uznesení malo ukladaciu povinnosť pre obec. Ku dňu zasadnutia OcZ 

nebolo splnené uznesenie č. 9.4 – II./OZ/2018 – včas nebol doručený geometrický plán 

 

Starosta obce otvoril rozpravu ku kontrole plnenia uznesení. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení schválených na II. zasadnutí OcZ zo dňa 28. 03. 2018. 

 

Uznesenie č. 3. – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na II. zasadnutí OcZ zo dňa 28.03.2018. 

 



4. Interpelácie poslancov 

 

Ing. Jozef Šuvada  

– nájomníci obecných bytov sa mi sťaţovali, ţe niektorí obyvatelia bytoviek si neplnia svoje 

povinnosti, čo sa týka upratovania spoločných priestorov. V niektorých bytovkách nie sú ustanovení 

domovníci. Obec by mohla naplánovať spoločné stretnutie. 

 

Starosta obce uviedol, ţe poţiada bezpečnostného technika, aby skontroloval jednotlivé obecné 

bytovky. V prvom rade je na samotných nájomníkoch, aby si dohodli spoločné pravidlá (uprat. 

spoločných priestorov). Informáciu o výsledku bezpečnostnej kontroly podá starosta obce na ďalšom 

zastupiteľstve.  

 

Mgr. Peter Sýkora  

– oprava kríţa na ul. Rokošovej. Reštaurátor navrhuje kríţ demontovať, zrekonštruovať a umiestniť 

späť. Nakoľko je kríţ vo veľmi zlom stave, reštaurátor navrhuje promptné demontovanie. 

 

Starosta obce informoval poslancov, ţe v uplynulých dňoch bol na kontrole trhoviska riaditeľ 

Krajského pamiatkového úradu. Obec dostala odporúčania na dokončenie múru, ktorý spadol. 

Momentálne sa inštaluje konštrukcia na stánky.  

Taktieţ uviedol, ţe bude končiť výzva na opravu chodníka na ul. B. Klucha (autobusová zastávka  

pri kaplnke ) a výzva na vybudovanie parkoviska pri futbalovom ihrisku. Po vyhodnotení ponúk  

sa začne s prácami. 

 

 

 

5. Materiály predložené na rokovanie a schválenie 

 

5.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom tri návrhy VZN Obce Močenok, ktoré obec musí 

mať prijaté v zmysle novely zákona o obec. zriadení. Jednotlivé dokumenty navrhol prerokovať  

v komisiách. Nakoľko ide o materiál na pripomienkovanie, starosta obce navrhol o materiály hlasovať 

bez rozpravy. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko navrhol, aby sa z návrhu VZN O určení názvov ulíc a verejných 

priestranstiev na území obce Močenok vynechala príloha č. 1, v ktorej sú vymenované súčasné názvy 

ulíc, nakoľko nariadenie pojednáva o spôsobe a postupe pomenovávania ulíc a nie o tom, aké názvy 

ulíc sa v obci pouţívajú. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie návrhy VZN Obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 5.1 – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 



- Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018 O určení názvov ulíc a verejných priestranstiev  

na území obce Močenok, 

- Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2017 O organizácii 

miestneho referenda, 

- Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Močenok. 

Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 02. 07. 2018. 

 

 

 

5.2 – Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ladislavi Fúskovi - hlavnému kontrolórovi, ktorí predloţil 

poslancom návrh Smernice č. 01/2018 – Zásady odmeňovania niektorých samosprávnych činností 

v obci Močenok. Hlavný kontrolór vysvetlil poslancom, ţe vzhľadom na novelu zákona o obecnom 

zriadení sa mení systém odmeňovania za výkon funkcie zástupcu starostu. Doslova prečítal: 

„Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľneným zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu podľa  

§ 25 ods. 7 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, sa poskytne mesačná odmena vo výške 50 %  

platu starostu.“  

Hlavný kontrolór prijal návrh obecnej rady, aby sa smernica premenovala na Zásady odmeňovania 

niektorých samosprávnych činností v obci Močenok. 

 

Starosta obce uviedol, ţe obecná rada súhlasí s predloţeným návrhom smernice. 

 

Ing. Stanislav Šimko poďakoval hlavnému kontrolórovi, ţe akceptoval jeho pripomienku  

k pôvodnému názvu smernice. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu smernice. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili návrh Smernice č. 01/2018 - Zásady odmeňovania niektorých samosprávnych 

činností v obci Močenok. 

 

Uznesenie č. 5.2 – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Smernicu č. 01/2018 Zásady odmeňovania niektorých samosprávnych činností v obci Močenok. 

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6.1 – Starosta obce predloţil poslancom informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2018,  

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

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 



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

a hospodárenie je v súlade so schváleným rozpočtom. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe obecná rada odporúča zobrať predloţený materiál na vedomie. Taktieţ 

navrhol, aby sa v základnej škole častejšie organizoval zber papiera. Financie zo zberu papiera by boli 

ďalším príjmom pre základnú školu. 

 

Starosta obce túto moţnosť navrhne riaditeľovi základnej školy. 

 

Ing. Stanislav Šimko skonštatoval, ţe hospodárenie obce je zdravé a s financiami sa narába v zmysle 

zákona. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2018. 

 

Uznesenie č. 6.1 – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2018. 

 

 

 

6.2 – Starosta obce predloţil poslancom návrh II. zmeny rozpočtu obce na rok 2018. Materiálom  

sa zaoberala finančná komisia a obecná rada. Starosta obce prečítal poslancom jednotlivé návrhy  

na zmenu rozpočtu v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti.  

Okrem iného navrhol navýšiť sumu za údrţbu výpočtovej techniky, nakoľko obec pouţíva rôzne 

programy na svoju činnosť a je potrebné zakúpiť na ne licencie.  

Finančné prostriedky, ktoré boli určené na opravu múru starosta obce navrhol presunúť na základe 

ţiadosti pána farára na opravu organu v kostole. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe obecná rada odporúča schváliť II. zmenu. Ocenil snahu vedenia obce 

získavať finančné prostriedky z rôznych dotácií, k čomu sa pripojila aj Ing. Veronika Kollárová za 

finančnú komisiu. 

 

Starosta obce informoval poslancov, ţe z Fondu na podporu umenia obec dostane 1 200 ,-€ na nákup 

kníh. 

 

Mgr. Andrea Benková upozornila na skutočnosť, ţe v programe č. 6 Administratíva – podprogram 6.1 

Dotácie cudzie – Materská škola/prenesené kompetencie chýba suma 8 500,- €.  

 

Starosta obce odporučil schváliť II. zmenu rozpočtu s pozmeňovacím návrhom. 

 



Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili II. zmenu rozpočtu obce na rok 2018 s pozmeňovacím návrhom. 

 

Uznesenie č. 6.2 – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje s pozmeňovacím návrhom II. zmenu rozpočtu obce na rok 2018 

pozmeňovací návrh - v programe 6. Administratíva – podprogram 6.1. Dotácie cudzie – 

Materská škola – prenesené kompet. zmeniť z 0,- € na 8 500,- € 

 

 

 

7. Hlavný kontrolór 

 

7.1 Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, aby predloţil správu z kontroly výdajových 

poloţiek v Materskej škole v Močenku realizovaných v roku 2017 – nákup za hotové. Hlavný 

kontrolór skonštatoval, ţe nedošlo k nehospodárnemu nakladaniu s financiami. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie správu z kontroly výdajových poloţiek v Materskej škole v Močenku 

realizovaných v roku 2017 – nákup za hotové. 

 

Uznesenie č. 7.1 – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly výdajových položiek v Materskej škole v Močenku realizovaných v roku 2017 

– nákup za hotové 

 

 

 

7.2 Hlavný kontrolór predloţil poslancom správu z kontroly vybraných výdajových poloţiek  

v Základnej škole v Močenku realizovaných cestou pokladne – nákup za hotové. Pri tejto kontrole tieţ 

nebolo zistené nehospodárne nakladanie s financiami. Boli zistené len formálne nedostatky, ktoré po 

upozornení boli odstránené. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 



Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie správu z kontroly vybraných výdajových poloţiek  

v Základnej škole v Močenku realizovaných cestou pokladne – nákup za hotové. 

 

Uznesenie č. 7.2 – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly vybraných výdajových položiek v Základnej škole v Močenku realizovaných 

cestou pokladne – nákup za hotové 

 

 

 

7.3 Hlavný kontrolór Ing. Ladislav Fúska predloţil poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti 

Hlavného kontrolóra na II. polrok 2018. Skonštatoval, ţe návrh plánu bol riadne zverejnený a obecná 

rada ho odporúča prijať. 

 

V čase 18:43 hod odišiel z rokovacej miestnosti Mgr. Peter Sýkora. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika 

Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Neprítomný: 1 

Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2018. 

 

Uznesenie č. 7.3 – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 

 

 

 

8. Majetkové prevody, nájmy  

 

8.1 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť p. Daniša a jeho manţelky Anna, bytom ul. Školská 

1691/11, 951 31  Močenok na odkúpenie obecných pozemkov, konkrétne parc. č. 742/5 vo výmere 

189 m
2
 a 742/2 vo výmere 93 m

2
. Odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie  

pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia doporučuje predaj pozemkov na základe vyhotoveného 

znaleckého posudku, nakoľko ide o výmeru väčšiu ako 150 m
2
. 

 



V čase 18:45 hod bola vyhlásená krátka prestávka a rokovanie pokračovalo od 19:00 hod.  

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe obecná rada odporúča odpredaj spomínaných pozemkov.  

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľností pre manţelov Danišových. 

 

Uznesenie č. 8.1 – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľností – pozemkov, konkrétne parc. č. 742/5 vo výmere 189 m
2
 

a parc. č. 742/2 vo výmere 93 m
2
, reg. „C-KN“ vedená na LV č. 2425, k. ú. Močenok  

pre žiadateľov Jána Daniša s manželkou Annou, bytom ul. Školská 1691/11, 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: 

Pán Ján Daniš s rodinou uvedené pozemky užíva niekoľko rokov, pričom na parc. č. 742/2  

je postavený rodinný dom Danišových. 

 

 

Starosta obce privítal v rokovacej miestnosti vdp. Petra Michalova, farára Farnosti Močenok. 

 

 

 

8.2 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť p. Jolany Szabóovej, bytom, ul. Vinohradská 1613/32, 

951 31  Močenok na odkúpenie pozemku parc. č. 575/3, na ktorom sa nachádza starý novinový stánok.  

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

činnosť. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia nedoporučuje predaj pozemku. 

 

Starosta obce informoval poslancov, ţe pozemok sa nachádza na ul. Sv. Gorazda vedľa pizzerii  

a ţiadateľka tam nemá ţiadne vlastnícke právo.  

 

Ing. Stanislav Šimko skonštatoval, ţe obecná rada nedoporučuje odpredaj pozemku. 

 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Proti: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

 

Poslanci neschválili predaj pozemku pre ţiadateľku Jolanu Szabóovú. 

 



Uznesenie č. 8.2 – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 575/3, ktorý sa nachádza na ul. Sv. 

Gorazda, k. ú. Močenok, vedený na LV č. 287 (spoluvlastnícky podiel obce) pre žiadateľku 

Jolanu Szabóovú, bytom ul. Vinohradská 1613/32, 951 31  Močenok 

 

 

 

8.3 Starosta obce predloţil poslancom ponuku od p. Gabriely Novákovej, rod. Malchovej  

na odkúpenie pozemkov, ktoré sa nachádzajú na ul. Sv. Gorazda. Pozemky uvedené v ţiadosti susedia 

s obecnými pozemkami. Odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie pre územné 

plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Ing. Ernest Vereš za komisiu uviedol, ţe obec môţe získať nehnuteľnosť na základe vypracovaného 

znaleckého posudku, a preto odporúčajú rokovať s rodinou. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe moţnou kúpou spomínaných nehnuteľností by obec mohla riešiť 

centrum obce, nakoľko v okolí sa nachádzajú aj obecné pozemky. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Poslanci poverili starostu obce rokovať s pani Gabrielou Novákovou o moţnom odpredaji 

nehnuteľností na základe vypracovaného znaleckého posudku. 

 

Uznesenie č. 8.3 – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

ponuku pani Gabriely Novákovej, rod. Malchovej, bytom A. Hlinku 486/16, 951 31  Močenok na 

odkúpenie nehnuteľností konkrétne: 

• parc. č. 570/1 vo výmere 676 m
2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

• parc. č. 570/2 vo výmere 530 m
2
, druh pozemku: záhrady, 

• parc. č. 572 vo výmere 759 m
2
, druh pozemku: záhrady, k. ú. Močenok, reg. „C-KN“, 

vedené na LV č. 1870 a nachádzajú sa na ul. Sv. Gorazda. Uvedené nehnuteľnosti vlastní rod. 

Malchová. 

 

b, poveruje    

Starostu obce rokovať s pani Gabrielou Novákovou, rod. Malchovou o možnom odpredaji 

nehnuteľností na základe vyhotoveného znaleckého posudku. 

 

 

 

8.4 Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, ktorého určil za predsedu komisie  

na vyhodnotenie súťaţných návrhov obchodnej verejnej súťaţi, ktorá bola vyhlásená na odpredaj 

pozemkov parc. č. 153/11 a 153/12, k. ú. Močenok, vedené na LV č. 2425.  



Ing. Ernest Vereš prečítal zápisnicu z otvárania obálok, skonštatoval, ţe na obecný úrad bola doručená 

jedna ponuka, ktorá spĺňala všetky náleţitosti vyhlásenej súťaţe. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe obecná rada na základe splnených podmienok OVS odporúča 

schváliť predaj pozemkov pre výhercu súťaţného návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili prevod vlastníctva majetku obce na základe výsledkov OVS pre Ľudovíta Hochela. 

 

Uznesenie č. 8.4 – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

prevod vlastníctva majetku obce 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, 

vedené na LV č. 2425, pričom celková  výmera je 123 m² na základe výsledkov obchodnej 

verejnej súťaže za cenu  2 286,- € za celú výmeru pre kupujúceho: 

Ľudovíta Hochela, rod. Hochel 

rod. č. 600505/6211, dát. nar. 05. 05. 1960 

trvale bytom: Veľké Orvište 433, 922 01  Veľké Orvište 

 

 

 

8.5 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť manţelov Čvirikových na odpredaj pozemkov  

č. 1747/237, č. 1747/238 a č. 1747/239. Budúci zámer odpredaja bol manţelom schválený  

na predchádzajúcom zastupiteľstve. Ţiadatelia predloţili geometrický plán a návrh znenia kúpnej 

zmluvy.  

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe obecná rada súhlasí so znením textu kúpnej zmluvy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili predaj pozemkov pre manţelov Čvirikových. 

 

Uznesenie č. 8.5 – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov 

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

• novovytvorenú parcelu č. 1747/237 vo výmere 100 m
2
,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: 

zastavaná plocha, 

• novovytvorenú parcelu č. 1747/238 vo výmere 36 m
2
,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: 

zastavaná plocha a 



• novovytvorenú parcelu č. 1747/239 vo výmere 11 m
2
,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: 

zastavaná plocha, pričom spoločná výmera pozemkov je 147 m
2
. 

Parcely vznikli oddelením z parcely č. 1747/1, k. ú. Močenok,  reg. „E-KN“, vedenej na LV  

č. 4274 na základe Geometrického plánu č. 053/2018, úradne overeného Okresným úradom  

Šaľa, katastrálnym odborom dňa  10. 05. 2018, pod číslom 211/2018. 

 

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, že manželia majú na vyššie uvedených parcelách niekoľko rokov 

postavené oplotenie a chcú si vysporiadať majetkovoprávne vzťahy. 

 

Kupujúci: Imrich Čvirik, rodený Čvirik, rodné číslo: 48-04-25/156, narodený  25.04.1948  

a manželka Anna Čviriková, rodená Karlubiková, rodné číslo: 47-59-27/767, narodená 

27.09.1947, bytom ul. Párovce č. 1835/1, 951 31  Močenok 

 

Cena: 5,85 €/m
2
 

 

b) schvaľuje 

text kúpnej zmluvy medzi Obcou Močenok a kupujúcimi 

 

 

 

9. Zápisnice z komisií 

 

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

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva niečo dodať. 

 

Predsedovia jednotlivých komisií nemali potrebu doplniť zápisnice z komisií. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

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

 

Uznesenie č. 9 – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

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

komisií. 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,  

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 

 

 



10. Rôzne 

 

10.1 Starosta obce odovzdal slovo Ing. Stanislavovi Šimkovi – konateľovi spoločnosti Kábel TV 

Močenok, ktorý prítomným poslancom prečítal správu o činnosti obchodnej spoločnosti za rok 2017. 

Skonštatoval, ţe postúpenie práv na spoločnosť Slovanet a.s. sa preukazuje ako ekonomicky výhodný 

krok.  

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe dlhšie obdobie neeviduje problémy s vysielaním káblovej televízie. Za 

dobrú spoluprácu patrí všetkým stranám vďaka.  

 

Starosta obce poďakoval zamestnancom, ktorí tvoria vysielaciu štruktúru televízie Močenok, za ich 

prácu. Uviedol, ţe obec by si nemohla dovoliť investovať toľko finančných prostriedkov  

do technológie, a preto je dobré, ţe tieto náklady znáša iná spoločnosť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie správu o činnosti obchodnej spoločnosti Kábel TV Močenok za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 10.1 – III./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu o činnosti obchodnej spoločnosti Kábel TV Močenok za rok 2017 

 

 

 

V bode rokovania č. 10 Rôzne starosta obce odovzdal slovo vdp. Petrovi Michalovovi, farárovi 

Farnosti Močenok, ktorý prítomným poslancom prezentoval históriu močenského kostolného organu 

a spôsob jeho opravy/reštaurovania. Zároveň poďakoval, ţe farnosť môţe opraviť kostolný organ aj za 

pomoci finančných prostriedkov od obce. Do roku 2020 má byť zreštaurovanie kostolného organu 

dokončené. 

Pán farár informoval prítomných poslancov o duchovnej časti festivalu Gorazdov Močenok,  

ktorý bude prebiehať v dňoch 25. - 29.7.2018. Duchovná časť festivalu začína uţ od pondelka.  

Vo štvrtok bude slúţiť sv. omšu dp. Igor Hanko, v piatok dp. Marian Šuráb, v sobotu privítame 

Trnavského arcibiskupa pána Mons. Jána Oroscha z Trnavy a v nedeľu bude mať sv. omšu náš rodák 

otec biskup vojenský ordinár Mons. František Rábek. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe medzi farnosťou a obcou panuje veľmi dobrá spolupráca, hlavne  

na rôznych podujatiach. Ostatní poslanci tieţ poďakovali za dobrú spoluprácu a Ing. Ernest Vereš 

poďakoval pánovi farárovi za jeho prácu a starostlivosť o kostol. 

 

 

 

 

 

 

 



11. Diskusia 

 

Starosta obce informoval poslancov o projektovom zámere spoločnosti BERTMAN s.r.o. Nitra, ktorá 

má záujem o vybudovanie súkromnej kompostárne (biologicky rozloţiteľných odpadov) v lokalite 

Gorazdov. Pre lepšiu predstavu o projektovom zámere starosta obce navrhol dohodnúť spoločné 

pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti a prejsť si projektový zámer.   

 

Ing. Stanislav Šimko podporil myšlienku zrealizovania kompostárne a Ing. Ernest Vereš by uvítal 

návštevu uţ jestvujúcej prevádzky, na zhodnotenie technológie kompostovania a vplyvu na okolie. 

 

Ing. Stanislav Šimko sa informoval na budovanie káblovej optickej sieti v obci. 

 

Starosta obce uviedol, ţe sa pravidelne stretáva so zhotoviteľmi optickej sieti. Rozpočet projektu  

je na úrovni 4,5 mil. eur. a investorom je Telekom. Pribliţne 1,5 mesiaca ešte bude trvať pokladie 

káblov. Predaj sluţieb bude robiť telekom koncom kalendárneho roka. Z jednej napájacej skrinky 

môţu byť pripojené 4 domácnosti . 

 

Ing. Ernest Vereš poţiadal o úpravu plochy za športovou halou (ako je spol. miestnosť), aby sa tam 

mohlo vytvoriť posedenie v letných mesiacoch. Tieţ upozornil, ţe veľa občanov má na chodníkoch  

pri rodinných domoch stavebný odpad. 

 

Starosta obce poţiada obecnú políciu, aby upozornili občanov, ktorí majú pred domom stavebný 

odpad, aby ho odstránili. 

 

 

 

Záver 

 

V závere starosta obce poďakoval poslancom za konštruktívny prístup a účasť  

na III. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                                                                    starosta obce 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková 

Močenok, 30. 05. 2018 

 

Overovatelia:   Mgr. Peter Sýkora    ................................................. 

 

  Ing. Jozef Šuvada    ................................................. 


