
Zápisnica 

zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 24. 07. 2018 o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti Kláštora  

v Močenku na ul. Školskej č. 1690 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

    Ing. Veronika Kollárová  

    Mgr. Andrea Benková 

    Ľuboslav Hipp 

    Ing. Ernest Vereš 

    Ľuboš Blažo 

    Ing. Stanislav Šimko 

Ing. Jozef Šuvada 

 

Ospravedlnení:  Mgr. Peter Sýkora 

    Ing. Marek Mesároš  

 

Neospravedlnení:  Juraj Lenický 

    Jozef Benčík 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Hambalková, zapisovateľka 

 

1. Otvorenie 

 

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

obce. Na začiatku zasadnutia privítal prítomných poslancov a skonštatoval, že počet poslancov je 7,  

t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce ospravedlnil poslancov Mgr. Petra 

Sýkoru a Ing. Mareka Mesároša. Neospravedlnili sa poslanci Juraj Lenický a Jozef Benčík. 

 

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

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Jozefa Šuvadu a Ing. Stanislava Šimka. 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambalkovú. 

 



Poslanec Ing. Jozef Šuvada potvrdil správnosť zápisnice z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo 30. mája 2018. Ďalším overovateľom bol Mgr. Peter Sýkora, za ktorého správnosť 

zápisnice skonštatovala Ing. Lucia Hambálková. 

 

Poslanci Mgr. Andrea Benková a Ľuboslav Hipp potvrdili správnosť zápisnice z I. zasadnutia mimo 

plánu práce OcZ v roku 2018, ktoré sa konalo 26. júna 2018. 

 

Uznesenie č. 1. – IV./ OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp 

za overovateľov zápisnice: Ing. Jozefa Šuvadu, Ing. Stanislava Šimka 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, že IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle 

schváleného plánu práce na rok 2018 a návrh programu IV. 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 následne prečítal hlavné body programu rokovania. 

 

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

2. Schválenie programu rokovania   

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

plánu práce v roku 2018 

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

5.1 Schválenie VZN Obce Močenok č. 02/2018 O určení názvov ulíc a verejných priestranstiev na 

území obce Močenok 

5.2 Schválenie VZN Obce Močenok č. 03/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2017 O 

organizácii miestneho referenda 

5.3 Schválenie VZN Obce Močenok č. 04/2018 O pravidlách času predaja v obchode  

a času prevádzky služieb na území obce Močenok 

5.4 Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022 

5.5 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018 - 2022 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2018 

6.2. Žiadosť o dobudovanie IS v ul. Párovce – Jozef Hipp a HP Transport 

6.3. Žiadosť o financovanie preložky rozvod. skrine – p. Peter Kollár 

6.4. Výročná správa DD Močenok za rok 2017 a správa nezávislého audítora ku výročnej správe 

6.5. Schválenie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: ,,Vodozádržné opatrenia  

v obci Močenok“ 

6.6. Informácia a schválenie  prác naviac na projekte: Technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice 

v obci Močenok“  



6.7. Informácia a schválenie  prác naviac na projekte: Rozšírenie kapacity Materskej školy 

Močenok 

7. Hlavný kontrolór 

7.1.  Správa z kontroly vybraných výdajových položiek v ZUŠ v Močenku realizovaných v roku 

2017, nákup za hotové, odmeny, vykonávanie finančnej kontroly 

7.2. Správa z kontroly ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva Močenok  

za rok 2017 a I. polrok 2018  

8. Majetkové prevody, nájmy  

8.1. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na existujúce IS – manž. Móryioví 

8.2. Žiadosť o zámenu pozemkov p. Simona Mesárošová  

8.3. Žiadosť o odkúpenie OP na ul. Družstevná – manželia Lenickí 

8.4. Žiadosť o odkúpenie OP na ul. Nitrianska – p. Emília Straňáková 

8.5. Schválenie zámeru predaja obecných pozemkov priamym predajom na základe žiadostí 

8.6. Schválenie predaja obecného pozemku pre Mgr. Evu Lukačovičovú 

8.7. Schválenie kúpy nehnuteľností od pani Kataríny Lohyňovej 

9. Zápisnice z komisií 

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

 Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku, 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 

10. Rôzne 

10.1. Schválenie návrhov ocenenia Cena obce Močenok 2018 

10.2. Návrh na ocenenie Cena starostu obce Močenok 2018 

11. Diskusia 

 

Záver  

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili program rokovania. 

 

Uznesenie č. 2. – IV./ OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

 

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

skonštatoval, že na III. zasadnutí OcZ bolo prijatých celkovo 19 uznesení z toho 5 uznesení malo 

ukladaciu povahu. Všetky ukladacie uznesenia boli splnené do IV. zasadnutia OcZ v Močenku.  



Na I. zasadnutí mimo plánu práce v roku 2018 boli celkovo prijaté 4 uznesenia a žiadne nemalo 

ukladaciu povinnosť. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu ku kontrole uznesení z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2018. 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení. 

 

Uznesenie č. 3. – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na III. zasadnutí OcZ zo dňa 30. 05. 2018 a I. zasadnutia 

OcZ mimo plánu práce v roku 2018 zo dňa 26. 06. 2018. 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Ing. Jozef Šuvada  

– občania majú pripomienky na úpravu terénu po výkopových prácach optickej siete.  

Hlavne sa občania sťažovali na zahrnuté rigoly, niektoré mostíky k rodinným domom sú zasypané.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- v obci ešte budú prebiehať terénne úpravy a na nedostatky upozorníme vedúceho zamestnanca 

výkopových prác. Na jeseň sa skontroluje ešte raz celá obec. 

 

Ľuboslav Hipp 

– niektoré lokality v Močenku nie sú do projektu zapojenia optickej siete zahrnuté, ako sa bude toto 

riešiť? (napr. ul. Švábska, Párovce atď.) 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

– zhotoviteľ optickej siete Slovak Telekom spracováva projekt, aby vyriešil problém s poskytovaním 

služieb v lokalitách, kde sa prípojky optickej siete nespravili. 

 

 

 

5. Materiály predložené na rokovanie a schválenie 

 

5.1 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 02/2018  

O určení názvov ulíc a verejných priestranstiev na území obce Močenok. Predloženým návrhom VZN 

sa zaoberali jednotlivé komisie ako aj Obecná rada. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, že OR doporučila prijať VZN ako aj sociálna komisia. 

 



Ing. Ernest Vereš  

– komisia územnému plánovania, investičnej výstavby nemala pripomienky k predloženému 

materiálu.   

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 02/2018 O určení názvov ulíc a verejných priestranstiev  

na území obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 5.1 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 02/2018 O určení názvov ulíc a verejných priestranstiev  

na území obce Močenok 

 

 

 

5.2 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 03/2018,  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2017 O organizácii miestneho referenda. Starosta obce 

skonštatoval, že k predloženému materiálu zo strán komisií a OR neboli pripomienky. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 03/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2017  

O organizácii miestneho referenda. 

 

Uznesenie č. 5.2 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

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

miestneho referenda 

 

 

 

5.3 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 04/2018  

O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Močenok. 

V predloženom  materiály boli zakomponované návrhy na úpravu textu VZN zo strany sociálnej 

komisie a OR. 

 

Ing. Jozef Šuvada  

– jedná sa o drobné úpravy v slovíčkach. Komisia navrhla predĺžiť zatváraciu dobu v zariadeniach 

poskytujúcich  pohostinské služby v prípadoch, keď pôjde o rodinné oslavy, svadby a pod. Nesmie 

byť však  rušený nočný kľud. 

 



Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 04/2018 O pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 5.3 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 04/2018 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území obce Močenok 

 

 

5.4 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh uznesenia na určenie počtu volebných 

obvodov a počtu poslancov vo volebnom období 2018-2022. Predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky vyhlásil voľby do orgánov samospráv obcí na sobotu 10. novembra 2018. 

Starosta obce uviedol aj za OR, aby sa v obci  určil jeden volebný obvod a počet poslancov (vzhľadom 

na počet obyvateľov obce Močenok) sa určil na 11. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 5.4 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

určuje  

a) na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022   1 volebný obvod 

b) počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Močenok na 11 

 

 

 

5.5 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh uznesenia na určenie úväzku starostu obce 

Močenok na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022. Starosta obce uviedol aj za OR,  

ktorá vychádzala z predchádzajúcich skúseností, aby sa určil úväzok starostu vo výške 100 %. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 5.5 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

určuje 

na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022  úväzok starostu obce Močenok vo výške 100 % 



 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6.1 – Starosta obce predložil poslancom informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2018. Skonštatoval, 

že príjmy a výdavky sú v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2018. Materiál bol poslancom 

doručený v elektronickej podobe. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2018. 

 

Uznesenie č. 6.1 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2018. 

 

 

 

6.2 Starosta obce predložil poslancom žiadosť HP Transport-Logistik spol. s r. o., so sídlom  

ul. Školská 1701/14, 951 31  Močenok a p. Jozefa Hippa, bytom ul. Čingov 780, 951 31  Močenok, 

ktorí žiadajú dobudovanie inžinierskej siete (ďalej skratka „IS“) – konkrétne plynového radu na ul. 

Párovce (smer Horná Kráľová). Príslušnými žiadosťami sa zaoberala komisia územného plánovania, 

investičnej činnosti ako aj Obecná rada. Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, 

predsedovi komisie. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, že komisia doporučuje dobudovanie IS. 

 

Starosta obce uviedol, že obecné zastupiteľstvo sa v minulosti zaoberalo podobnou žiadosťou. 

Žiadatelia potrebujú, aby sa v danej lokalite dobudoval plynový rad. O takúto službu musí požiadať 

obec. 

 

Ing. Stanislav Šimko súhlasil a doporučil, aby sa OcZ priklonilo k stanovisku komisie. 

 

Ing. Jozef Šuvada skonštatoval, že OR tiež súhlasí s dobudovaním IS – plynu v danej lokalite.  

Zo strany žiadateľov je ochota spoluúčasti. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo,  

Zdržal sa: 1 

Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 



 

Poslanci súhlasili s dobudovaním inžinierskych sietí v rozsahu uvedených žiadostí v lokalite ul. 

Párovce smer Horná Kráľová. 

 

Uznesenie č. 6.2 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo  

žiadosti HP Transport-Logistik spol. s r. o. so sídlom ul. Školská 1701/14, 951 31  Močenok  

a Jozefa Hippa, bytom Čingov 780, 951 31  Močenok o dobudovanie inžinierskych sietí  

na ul. Párovce 

b) súhlasí    

s dobudovaním IS v rozsahu vyššie uvedených žiadostí v lokalite ul. Párovce smer Horná 

Kráľová 

 

 

 

6.3 Starosta obce predložil poslancom žiadosť p. Petra Kollára, bytom ul. Balajka 2017/17,  

951 31  Močenok o financovanie preloženia rozvodovej skrine SR 46-89. Žiadosťou sa zaoberala 

komisia územného plánovania, investičnej činnosti ako aj Obecná rada. Starosta obce odovzdal slovo 

Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, že rozvodová skriňa nebráni v prístupe do rodinného domu s motorovými 

vozidlami ani peši. Komisia neodporučila financovanie preloženia rozvodovej skrine. 

 

Starosta obce uviedol, že rozvodová skriňa neobmedzuje prístup pešo ani motorovým vozidlám a ani 

nenarúša estetickú stránku rodinného domu  – tým pádom nedošlo k naplneniu klauzuly z rozhodnutia 

stavebného úradu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Proti: 6 

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

Kollárová, Ľuboslav Hipp 

Zdržal sa: 1 

Ľuboš Blažo 

 

Poslanci nesúhlasili s financovaním preloženia rozvodovej skrine SR 46-89. 

 

Uznesenie č. 6.3 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo  

žiadosť Petra Kollára, bytom ul. Balajka 2017/17, 951 31  Močenok o financovanie preložky 

rozvodovej skrine SR 46-89 v sume približne 2 500,- € 

b) nesúhlasí   

s financovaním preložky rozvodovej skrine na ul. Balajka 

 

 

 

6.4 Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu Domova dôchodcov v Močenku za rok 2017 

a správu nezávislého audítora. Starosta obce skonštatoval, že audit bol urobený v zmysle zákona. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženým materiálom. 



 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Výročnú správu Domova dôchodcov v Močenku za rok 2017 a Správu 

nezávislého audítora. 

 

Uznesenie č. 6.4 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

prerokovalo a berie na vedomie 

Výročnú správu Domova dôchodcov v Močenku za rok 2017 a Správu nezávislého audítora 

 

 

 

6.5 Starosta obce predložil poslancom návrh uznesenia na schválenie žiadosti o NFP na projekt 

s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Močenok“. Výzva sa zameriava na zadržiavanie dažďovej 

vody v prostredí. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- obec plánuje v projekte vybudovať zariadenie, ktoré bude zadržiavať vodu  zo strechy kultúrneho 

domu (kina) a vedľa KD sa vybuduje jazierko. Touto výzvou by sa zrekonštruovala strecha kina 

a postupne by sa pristúpilo k rekonštrukcii celej budovy. V projekte sa počíta aj so stavebným 

konaním. Výmer, výkaz celého projektu je vyčíslený na sumu 174 514,90 € a 5% obec zabezpečí 

v rozpočte sumou 8 726,-€. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, že projekt je dobre vypracovaný a zhodnotí sa ním obecný majetok.  

OR odporúča schváliť podanie žiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci 

Močenok“ a spoluúčasť na projekte vo výške 5 %. 

 

Uznesenie č. 6.5 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje    

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na projekt s názvom 

„Vodozádržné opatrenia v obci Močenok“  kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40. 

 

schvaľuje  

výšku maximálneho celkového spolufinancovania vyššie uvedeného projektu zo stany obce  

vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, ktoré podľa projektovej dokumentácie 

predstavujú 174 516,90 €, pričom výška neoprávnených výdavkov projektu je 0 €. 



 

 

 

6.6 Starosta obce predložil poslancom cenovú ponuku spoločnosti ESTA NITRA s r.o. so sídlom 

Cabajská 42, 949 12  Nitra na práce naviac k projektu: „Technologické zhodnotenie hasičskej 

zbrojnice v obci Močenok“.  

 

PaedDr Roman Urbánik 

- z dotácie, ktorú obec získala vo výške 30 000,- €, sa pristavila garáž k hasičskej zbrojnici.  

Ako sa začalo pracovať na budove hasičskej zbrojnici sa zistilo, že strecha už nie je v dobrom 

technickom stave. V projekte sa so strechou nepočítalo a napr. sa v ňom rátalo s plechovou garážovou 

bránou, pričom tam musí byť iná. Predkladáme obecnému zastupiteľstvu najvýhodnejšiu cenovú 

ponuku na dokončenie prác na hasičskej zbrojnici. 

- peniaze na práce na viac obec získa z ušetrených finančných prostriedkov na rekonštrukciu cesty  

na ul. Mlynská, nakoľko sa verejným obstarávaním podarilo dosiahnuť lepšiu cenu. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, že komisia doporučuje, aby sa cenová ponuka schválila. Rekonštrukciou 

strechy, brán a atď. sa zhodnotí celá budova.  

 

Ing. Stanislav Šimko skonštatoval, že práce naviac sú vyvolané zo zlého technického stavu budovy 

a nie z pochybenia dodávateľa. Súhlasil so stanoviskom komisie. Navrhol, aby sa v budúcnosti 

myslelo aj na opravu oplotenia pri hasičskej zbrojnici. 

 

Ing. Jozef Šuvada  uviedol, že OR tiež odporúča schváliť CP a súhlasí, aby sa v budúcom roku riešila 

zadná časť plotu od hasičskej zbrojnice. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili cenovú ponuku spoločnosti ESTA NITRA s .r.o. so sídlom Cabajská 42, 949 12 

Nitra. 

 

Uznesenie č. 6.6 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

cenovú ponuku č. 2018/237 od spoločnosti ESTA NITRA s.r.o. so sídlom Cabajská 42,  

949 12  Nitra, IČO: 47 037 334, na práce naviac k projektu: „Technologické zhodnotenie 

hasičskej zbrojnice v obci Močenok“ 

 

b) schvaľuje 

cenovú ponuku č. 2018/237 na práce naviac v sume 26 168,- € s DPH 

 

 

 

 

 

6.7 Starosta obce predložil poslancom cenové ponuky od spoločnosti MENERT s.r.o., so sídlom 

Hlboká 3, 927 01  Šaľa na práce na viac k projektu: „Rozšírenie kapacity Materskej školy Močenok“  

 



PaedDr. Roman Urbánik 

- požiadal som projektanta o zhodnotenie a o stanovisko k prácam na viac. Práce na viac uznal  

aj sám projektant (napr. natieranie pôvodných radiátorov, zárubní, vymaľovanie stien s umývateľnou 

farbou a pod.), 

- hrubá stavba novej budovy MŠ sa dokončuje. V starom objekte MŠ sú už dokončené rozvody. Stále 

sme v harmonograme. Predpokladáme, že sa podarí škôlku dokončiť k 1. polovici mesiaca september. 

Pri každej stavbe sa nájdu veci, na ktoré sa v projekte zabudne. 

- financie na práce naviac získame z ušetrených financií z verejného obstarávania. Podarilo sa nám 

vysúťažiť nižšiu sumu  napr. na vybavenie kuchyne. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, že súhlasí, aby sa cenové ponuky schválili, nakoľko treba spraviť 

rekonštrukciu materskej škôlky poriadne a na prvýkrát. 

 

Hlavný kontrolór skonštatoval, že pri rekonštrukciách v takomto rozsahu nikdy nie je možné presne 

určiť finančné nároky. Obec Močenok ušetrila peniaze napr. aj pri rekonštrukcii futbalovej 

infraštruktúry. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili cenové ponuky od spoločnosti MENERT s.r.o., so sídlom Hlboká 3, 927 01  Šaľa. 

 

Uznesenie č. 6.7 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

cenovú ponuku č. 29062018/1SK a cenovú ponuku č. 30052018/SK od spoločnosti  

MENERT s. r.o., sídlom Hlboká 3, 927 01  Šaľa, IČO: 17 330 165 na práce naviac k projektu: 

„Rozšírenie kapacity Materskej školy Močenok“ 

 

b) schvaľuje 

• cenovú ponuku č. 29062018/1SK na práce naviac v sume 3 448,23 € bez DPH a 

• cenovú ponuku č. 30052018/SK na práce naviac v sume 6 830,45 € bez DPH 

 

 

 

7. Hlavný kontrolór  

 

7.1 Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ladislavovi Fúskovi, hlavnému kontrolórovi, aby predložil 

Správu z kontroly vybraných výdajových položiek v ZUŠ v Močenku realizovaných v roku 2017, 

nákup za hotové, odmeny, vykonávanie finančnej kontroly. Prečítal hlavné body zo svojej správy.  

Skonštatoval, že kontrola prebehla v poriadku a neboli zistené nedostatky. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 



Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly vybraných výdajových položiek v ZUŠ v Močenku 

realizovaných v roku 2017, nákup za hotové, odmeny, vykonávanie finančnej kontroly. 

 

Uznesenie č. 7.1 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly vybraných výdajových položiek v ZUŠ v Močenku realizovaných v roku 2017, 

nákup za hotové, odmeny, vykonávanie finančnej kontroly 

 

 

 

7.2 Hlavný kontrolór predložil poslancom Správu z kontroly ukladacích uznesení Obecného 

zastupiteľstva v Močenku za rok 2017 a I. polrok 2018. Kontrolu ukladacích uznesení vykonáva  

od 1. júla 2016 vždy v rámci bodu 3 v programoch rokovania obecného zastupiteľstva. Každý pol rok 

robí celkové kontroly. Hlavný kontrolór skonštatoval, že neboli splnené uznesenia, ktoré sa týkali 

predaja pozemku pre COOP Jednota, spotrebné družstvo Nitra.  

Na základe diskusie, ktorá prebehla na OR, hlavný kontrolór venoval pozornosť ukladacím 

uzneseniam, nakoľko si v nedávnej dobe občan nárokoval na splnenie uznesenia, ktoré bolo staré  

2 roky. Na základe toho navrhol hlavný kontrolór schváliť uznesenie, ktorým sa zrušia všetky 

uznesenia, ktorým plnenie nezačalo k 31.08.2018. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že sa to týka uznesení k majetkovoprávnym vzťahom, prevodom 

a nájmom, ktorým nezačalo plnenie po ich prijatí. 

 

Ing. Stanislav Šimko podporil návrh hlavného kontrolóra. Odporučil  schváliť jednotlivé návrhy  

zo správy hlavného kontrolóra jednotlivo. 

 

Starosta obce dal najskôr hlasovať o samotnej správe hlavného kontrolóra. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva  

v Močenku za rok 2017 a I. polrok 2018. 

 

Uznesenie č. 7.2 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva v Močenku za rok 2017  

a I. polrok 2018 

 

 

Starosta obce uviedol, že z diskusie k správe hlavného kontrolóra vyplynulo, že vystávajú otázky 

k uzneseniam týkajúcich sa  majetkovoprávnych vzťahov, prevodov a nájmov. Ide o vyriešenie 

problémov s plneným uznesení, ktorým nezačalo plnenie do 6 mesiacov. 

 

Vystali 3 návrhy uznesení a to uznesenia č. 7.2.1., 7.2.2. a 7.2.3. o ktorých dal jednotlivo hlasovať: 

 

 



Uznesenie č. 7.2.1 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

ukladá 

hlavnému kontrolórovi dňom 01. 09. 2018 písomne vyznačovať plnenie prijatých uznesení  

zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 7.2.2 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

ruší 

k 31. 08. 2018 všetky prijaté uznesenia k majetkovoprávnym vzťahom, prevodom a nájmom, 

ktorým nezačalo plnenie v lehote 6 mesiacov od prijatia uznesení 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 7.2.3 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Uznesenia prijaté po 01. 08. 2018 strácajú platnosť, ak nebude začaté plnenie v lehote  

6 mesiacov od ich prijatia a lehota na splnenie nebude súčasťou prijatého uznesenia  

k majetkovoprávnym vzťahom, prevodom a nájmom. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

 

 

8. Majetkové prevody, nájmy 

 

8.1 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Jozefa a Evy Móryiových z Hornej Kráľovej  

o zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve žiadateľov na používanie a údržbu kanalizačnej 

prípojky a bleskozvodového zemnenia pre budovu pre obchod a služby na ul. Mlynská. Žiadosťou  

sa zaoberala komisia územného plánovania, investičnej činnosti ako aj Obecná rada. Starosta obce 

odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, že komisia nedoporučuje schválenie zriadenia vecného bremena, nakoľko 

ani jedna prípojka vedená cez obecný pozemok nemá zriadené vecné bremeno. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, že OR sa stotožňuje so stanoviskom komisie a doporučuje neschváliť 

zriadenie vecného bremena. 

 

 

 



Hlasovanie: 

Za: 0 

Proti: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

 

Poslanci neschválili zriadenie vecného bremena v prospech žiadateľov Jozefa Móryho a Evy 

Móryovej. 

 

Uznesenie č. 8.1 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

zriadenie vecného bremena v prospech žiadateľov Jozefa Móryho, rod. Móry a Evy Móryovej, 

rod. Lenčéššovej spočívajúceho v práve žiadateľov na používanie a údržbu kanalizačnej 

prípojky, ktorá vedie cez pozemok parc. č. 1749/57, k. ú. Močenok, vedená na LV č. 2425 a 

bleskozvodového zemnenia pre budovu pre obchod a služby vybudovanej na pozemkoch parcele 

č. 147/4 o výmere 85 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 2679, 

parcele č. 147/9 o výmere 12 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a parcele č. 147/13 

o výmere 34 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vedené na LV č. 2679,  

k. ú. Močenok, reg. „C-KN“. 

 

 

 

8.2 Starosta obce predložil poslancom žiadosť pani Simony Mészárošovej, bytom ul. Rímska 2137/1, 

927 05  Šaľa o zámenu pozemkov, konkrétne parcelu č. 149/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky  

za rovnakú časť pozemku parcela č. 1749/84, ktorá je vo vlastníctve obce a nachádza  

sa na ul. Sv. Gorazda. Obe parcely sa nachádzajú vedľa predajne Optiky. Žiadateľka v žiadosti 

uviedla, že žiada o zámenu pozemkov z dôvodu, že parcelu č. 149/1 užíva obec (časť verejnej zelene 

pri fontáne v centre obce) a z toho dôvodu by mala náklady spojené so zámenou znášať obec. 

Žiadosťou sa zaoberala komisia územného plánovania, investičnej činnosti ako aj Obecná rada. 

Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, že komisia doporučuje zámenu pozemkov, ale len v prípade, že žiadateľka 

sa bude podieľať na nákladoch spojených so zámenou pozemkov (t. j. náklady na vypracovanie 

geometrického plánu a návrh na vklad do katastra nehnuteľností). 

 

Z diskusie vyplynulo, že z podkladov v žiadosti nie je zrejmé, akú časť pozemku žiadateľky obec 

reálne využíva, a preto bude najlepšie dať vypracovať geometrický plán s tým, že žiadateľka musí 

súhlasiť s podieľaním sa na nákladoch. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili zámer zámeny nehnuteľností pre žiadateľku Simonu Mészárošovú. 

 

Uznesenie č. 8.2 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 



budúci zámer zámeny nehnuteľností - pozemkov, konkrétne časť z parcely č. 149/1, reg. „C-

KN“, vedená na LV č. 6251 za rovnakú časť z obecného pozemku, parcely č. 1749/84, reg. „C-

KN“, vedená na LV č. 2425, k. ú. Močenok. 

 

 

 

8.3 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Romana Lenického a jeho manželky Soni, bytom  

ul. Školská 1683/2, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku na ul. Družstevnej, 

konkrétne časť z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“, k. ú. Močenok. Žiadosťou sa zaoberala komisia 

územného plánovania, investičnej činnosti ako aj Obecná rada. Starosta obce odovzdal slovo  

Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, že komisia doporučuje odpredaj pozemku na základe spresnenia výmery 

geometrickým plánom.  

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, že OR doporučuje odpredaj pozemku.  

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku pre Romana Lenického a jeho 

manželku. 

 

Uznesenie č. 8.3 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku, konkrétne časť z parcely č. 1747/1 o výmere 

cca 44 m
2
, reg. „ E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok (ul. Družstevná) pre žiadateľov 

Soňu a Romana Lenických, bytom ul. Školská 1683/2, 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: 

Žiadatelia dlhodobo pozemok užívajú a kúpou pozemku si chcú vysporiadať majetkovoprávne 

vzťahy. 

 

 

 

8.4 Starosta obce predložil poslancom žiadosť p. Emílie Straňákovej, bytom ul. Čingov 785/21, 951 31  

Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku na ul. Nitrianska, konkrétne časť z parcely č. 6914/100 

reg. „E-KN“, k. ú. Močenok. Žiadosťou sa zaoberala komisia územného plánovania, investičnej 

činnosti ako aj Obecná rada. Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi 

komisie. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, že sa jedná o predzáhradku, ktorá nezasahuje do chodníka. Komisia 

doporučuje odpredaj pozemku na základe spresnenia výmery geometrickým plánom. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, že OR doporučuje odpredaj pozemku.  

 



Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku pre žiadateľku p. Emíliu 

Straňákovú. 

 

Uznesenie č. 8.4 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku, konkrétne časť z parcely č. 6914/100  

o výmere cca 100 m
2
, reg. „ E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre žiadateľku Emíliu 

Straňákovú, zastupujúcu vlastníkov nehnuteľnosti parcely č. 6908/43, reg. „C-KN“, vedenej  

na LV č. 1927 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona  

č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí. 

 

Odôvodnenie: 

Žiadatelia dlhodobo pozemok užívajú ako predzáhradku  a kúpou pozemku si chcú vysporiadať 

majetkovoprávne vzťahy. 

 

 

 

8.5  Starosta obce predložil poslancom žiadosť Ing. Miloša Kútneho, bytom ul. Sv. Cyrila a Metoda 

1336/11, 951 31  Močenok a Ľudovíta Hochela, bytom Veľké Orvište 433, 922 01  Veľké Orvište 

o odkúpenie častí pozemkov z parcely č. 1749/, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok. 

Pozemky sa nachádzajú na ul Sv. Gorazda (centrum obce), nezasahujú do miestnej komunikácie 

a bude ponechaná aj časť verejnej zelene. Žiadosťami sa zaoberala komisia územného plánovania, 

investičnej činnosti ako aj Obecná rada. Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, 

predsedovi komisie. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, že  komisia doporučuje odpredaj pozemkov na základe spresnenia výmery 

geometrickým plánom buď verejnou súťažou, alebo priamym predajom. 

 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti odpredaja pozemkov formou priameho predaja s čím 

poslanci súhlasili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie žiadosť Ing. Miloša Kútneho a Ľudovíta Hochela a schválili spôsob 

prevodu majetku priamym predajom. 

 

Uznesenie č. 8.5 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) berie na vedomie  



žiadosti Ing. Miloša Kútneho, bytom ul. Sv. Cyrila a Metoda 1336/11, 951 31  Močenok   

a Ľudovíta Hochela, bytom Veľké Orvište 433, 922 01  Veľké Orvište o odpredaj častí pozemkov 

z parcely č. 1749, reg. „E-KN“, ktorá je vedená na LV č. 4274 

 

b) schvaľuje    

spôsob prevodu majetku priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí a zverejnenie zámeru priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej 

hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (t. j. na základe vypracovaného 

znaleckého posudku), pričom Obec dá vypracovať geometrický plán na presné označenie 

nehnuteľností a zverejní zámer predať majetok obce vyššie uvedeným spôsobom najmenej  

15 dní vopred. 

Vo zverejnenom zámere presne označí nehnuteľnosti podľa kat. územia, listu vlastníctva, 

registra ( C-KN alebo E-KN ), parc. čísla, druhu pozemku, výmery pozemku  a termín  

na prekladanie cenových ponúk. 

 

 

 

8.6 Starosta obce predložil poslancom žiadosť Mgr. Evy Lukačovičovej, bytom ul. Narcisová  

č. 1945/8, 927 05  Šaľa na odpredaj pozemku č. 1783/535 vo výmere 44 m
2
. Budúci zámer odpredaja 

bol žiadateľke schválený na II. zasadnutí OcZ konaného dňa 28. 03. 2018. Žiadateľka predložila 

geometrický plán a návrh znenia kúpnej zmluvy.  

 

Poslanci k žiadosti nemali pripomienky. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili odpredaj pozemku pre žiadateľku Mgr. Evu Lukačovičovú. 

 

Uznesenie č. 8.6 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľnosti – pozemku vedeného v k. ú. Močenok a to konkrétne:  

• novovytvorenú parcelu č. 1783/535 vo výmere 44 m
2
,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: 

zastavaná plocha. 

Parcela vznikla oddelením z parcely č. 1783/96, k. ú. Močenok,  reg. „E-KN“, vedenej  

na LV č. 4274 na základe Geometrického plánu č. 13/2018, úradne overeného Okresným 

úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  23. 05. 2018, pod číslom 236/2018. 

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

neskorších predpisov.  

 

Odôvodnenie: 

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

ktorým je skutočnosť, že žiadateľka má na žiadanej časti pozemku niekoľko rokov vybudovanú 

predzáhradku, ktorá je aj oplotená. Kúpou pozemku si chce vysporiadať majetkovoprávne 

vzťahy. 

 

Kupujúci: Mgr. Eva Lukačovičová, rod. Mršková, nar. 13.03.1973, r. č. 735313/6527, bytom  

ul. Narcisová č. 1945/8, 927 05  Šaľa 

 



Cena: 5,85 €/m
2
 

 

b) schvaľuje 

text kúpnej zmluvy medzi Obcou Močenok a kupujúcou 

 

 

 

8.7 Starosta obce predložil poslancom vypracovaný znalecký posudok na odkúpenie nehnuteľností  

od navrhovateľky pani Kataríny Lohyňovej, bytom ul. Sv. Gorazda 688/110, 951 31  Močenok,  

ktoré by nadobudla obec Močenok do svojho vlastníctva. Starosta obce oboznámil poslancov 

s informáciou, že majiteľka súhlasila s cenou zo znaleckého posudku. Obec po odsúhlasení obecným 

zastupiteľstvom môže nadobudnúť poslednú stavbu v obci, ktorá má dedinský charakter. Naskytuje  

sa obci možnosť na vybudovanie skanzenu dobového charakteru a zachovali by sa tradície v obci.  

Obec oslovila architekta, ktorý sa zaoberá pôvodnými dedinskými stavbami. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, že pre obec je to potrebný krok a odporúča uvedené nehnuteľnosti 

kúpiť. 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, že OR tiež súhlasí s kúpou nehnuteľností za účelom  vybudovania 

obecného domu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili kúpu nehnuteľností od pani Kataríny Lohyňovej. 

 

Uznesenie č. 8.7 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

Znalecký posudok č. 93/2018 vypracovaný znalcom Ing. Jozefov Račekom, číslo znalca 912 885 

 

b) schvaľuje   

kúpu nehnuteľností, ktoré sú predmetom znaleckého posudku č. 93/2018, a to rodinný dom  

so súpisným č. 682 nachádzajúci sa na parcele č. 1749/7, studňu na parc. č. 1749/7, predný plot, 

vonkajšie úpravy a samotný pozemok parc. č. 1749/7 o výmere 808 m
2
, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok, zapísané na LV č. 2156 za cenu spolu 

36 300,- € stanovenú znaleckým posudkom 

 

Predávajúci: Lohyňová Katarína r. Mikačová, dátum narodenia: 08.12.1973, r. č. 736208/6776, 

bytom Sv. Gorazda 688/110, 951 31  Močenok.  

 

c) poveruje  

starostu obce uzatvoriť kúpnu zmluvu medzi p. Katarínou Lohyňovou a Obcou Močenok 

 

 

 

 

 

 

 



9. Zápisnice z komisií 

 

Starosta obce predložil poslancom správy o činnosti komisií od ostatného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva tak, ako ich predložili predsedovia komisií. Vyzval predsedov komisií, ak potrebujú 

doplniť zápisnice, dáva im priestor. 

 

Ing. Jozef Šuvada  

– komisia pre sociálne veci a bytové otázky prehodnotila stav bytov na ul. Rokošova a navrhujeme, 

aby sa uvoľnené byty neponúkali schváleným žiadateľom na pridelenie bytu. Odporúčame,  

aby sa byty na ul. Rokošova zrekonštruovali. 

- komisia zohľadnila odmietnutie bytu na ul. Rokošova p. Benjamínom Lenčéšom, ktorý aj naďalej 

zostáva v poradovníku schválenom obecným zastupiteľstvom 26. 06. 2018. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, že všetky byty v spomínanej bytovke sú vo veľmi zlom stave. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že bola vykonaná bezpečnostná kontrola v obecných bytovkách. 

Žiadatelia byty v danej bytovke odmietajú, lebo sú z technického a hygienického  hľadiska 

nevyhovujúce.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie predložené správy jednotlivých komisií. 

 

Uznesenie č. 9 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

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

komisií. 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

• Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku, 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 

 

 

 

10. Rôzne 

 

10.1 Starosta obce predložil poslancom návrh Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné 

vzťahy a návrh Obecnej rady pri OcZ v Močenku na udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2018.  

Pri návrhoch sa vychádzalo z platného VZN, kde sa hovorí, že by malo ísť o občanov, ktorí sa pričinili 

významným spôsobom v sociálnej a kultúrnej oblasti, v hospodárskom rozvoji obce a v športe – 

propagácie obce vo svete.  

 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

 



Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2018 pre Štefana Lenčéša, Ivana Sklenára 

a Annu Hanákovú. 

 

Uznesenie č. 10.1 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy a návrhu 

Obecnej rady pri OcZ v Močenku udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2018 pre 

1. Štefana Lenčéša – za dlhoročnú prácu a vedenie MSS Močenskí speváci  

a za zachovávanie ľudových tradícií a zvykov, 

2. Ivana Sklenára - za podnikateľskú oblasť a podporu kultúrnych, športových  

a spoločenských podujatí v obci, 

3. Annu Hanákovú - za dlhoročnú prácu vo vedení ZO JDS v Močenku a v Klube 

dôchodcov v Močenku. 

 

 

 

10.2 Starosta obce oboznámil poslancov o svojom návrhu na udelenie ocenenia Cena starostu obce 

Močenok 2018. O návrhu sa radil s poslancami a s poslancami Obecnej rady. Prečítal svoj návrh. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Kollárová, Ľuboš Blažo, Ľuboslav Hipp 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 

2018 pre Štefana Bleha, Ladislava Žembera a Petra Pápaya. 

 

Uznesenie č. 10.2 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2018 pre 

1. Štefana Bleha – za dlhoročnú aktívnu činnosť v stolnom tenise, reprezentáciu obce Močenok 

na seniorských športových olympiádach a za prednes poézie a prózy, 

2. Ladislava Žembera – za dlhoročnú činnosť v DH Močenská kapela, 

3. Petra Pápaya – za udržiavanie vinohradníckej tradície v obci Močenok a reprezentáciu obce 

na vinárskych súťažiach. 

 

 



 

 

11.Diskusia  

 

Poslanci v rámci bodu č. 11 Diskusia nevystúpili. 

 

 

 

 

 

Záver 

 

V závere starosta obce poďakoval poslancom za konštruktívny prístup a účasť  

na IV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2018 a pozval poslancov XXVI. ročník 

festivalu Gorazdov Močenok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                                                                    starosta obce 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková 

Močenok, 24. 07. 2018 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Jozef Šuvada   ................................................. 

 

 

 

 

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

 


