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Zápisnica 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 26. 09. 2018 o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti Kláštora  

v Močenku na ul. Školskej č. 1690 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

    Mgr. Peter Sýkora 

    Ing. Veronika Kollárová  

    Mgr. Andrea Benková 

    Ľuboslav Hipp 

    Ing. Ernest Vereš 

    Juraj Lenický 

    Ing. Marek Mesároš 

    Ľuboš Blaţo 

    Ing. Stanislav Šimko 

Ing. Jozef Šuvada 

 

Neospravedlnený:  Jozef Benčík   

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Hambalková, zapisovateľka 

klient Komunity Kráľovnej pokoja 

 

1. Otvorenie 

 

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

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

v zasadacej miestnosti je 8, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za meškanie  

sa ospravedlnil poslanec Ing. Marek Mesároš, ktorý prišiel do zasadacej miestnosti v bode rokovania 

č. 5. Z rokovania sa neospravedlnil poslanec Jozef Benčík. 

 

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

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

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Veroniku Kollárovú a Mgr. Andreu Benkovú. 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambalkovú. 
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Poslanci Ing. Jozef Šuvada a Ing. Stanislav Šimko potvrdili správnosť zápisnice zo IV. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24. júla 2018. 

 

Uznesenie č. 1. – V./ OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ľuboš Blažo 

za overovateľov zápisnice:  

Ing. Veroniku Kollárovú, Mgr. Andreu Benkovú 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

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

schváleného plánu práce na rok 2018 a návrh programu V. 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 zo IV. zasadnutia OcZ v roku 2018  

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

5.1.  VZN Obce Močenok č. 05/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o spôsobe určenia 

úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sluţby poskytované  

v rámci opatrovateľskej sluţby 

5.2. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 

5.3. Návrh a schválenie Zriaďovacej listiny Domova dôchodcov Močenok 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Návrh III. zmeny rozpočtu Obce Močenok na rok 2018 

6.2. Konsolidovaná výročná správa Obce Močenok za rok 2017 

6.3. Prerokovanie ţiadostí o odpustenie úrokov z omeškania  nájomného za byt Koppa a Koppová 

6.4. Prekovanie ţiadosti o napojenie na verejné osvetlenie NKP Kaštieľ – správcom: Komunita 

kráľovnej pokoja 

6.5. Prerokovanie a schválenie zmluvy o spolupráci medzi Obcou Močenok a Slovak Telekomom 

7. Hlavný kontrolór 

7.1. Správa z kontroly jednej vybranej investičnej akcie realizovanej v roku 2018, výber 

dodávateľa, financovanie diela, zmluvný vzťah so zhotoviteľom diela, fakturácia  

8. Majetkové prevody, nájmy  

8.1. Prerokovanie kúpy nehnuteľností od navrhovateľky p. Gabriely Novákovej 

8.2. Schválenie predaja obecných pozemkov pre manţelov Danišových  

8.3. Schválenie predaja obecných pozemkov pre manţelov Lenických 

8.4. Schválenie predaja obecných pozemkov pre p. Emíliu Straňákovú  

8.5. Schválenie predaja obecných pozemkov na základe vyhodnotenia cenových ponúk priameho 

predaja  

8.6. Budúci zámer odpredaja obecného pozemku pre Jakuba Peca 
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8.7. Budúci zámer odpredaja obecného pozemku pre manţelov Móryiových,  

resp.  prehodnotenie zriadenie VB 

8.8. Budúci zámer zámeny pozemkov manţelia Mikušoví 

8.9. Prerokovanie zriadenia vecného bremena manţelia Mikušoví 

9. Zápisnice z komisií 

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

 Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok. 

10. Rôzne 

10.1. Petícia za zachovanie detského ihriska pri 14 b. j. M. R. Štefánika 

10.2. Záznam o výsledku kontroly sociálnych sluţieb pre seniorov – Domov dôchodcov 

Močenok 

11. Diskusia 

 

Záver 

Starosta obce navrhol, aby sa neprerokoval bod programu č. 5.2 - Program odpadového hospodárstva 

na roky 2016 – 2020 nakoľko bola obec mylne informovaná, ţe najskôr obec musí schváliť POH  

a aţ potom ho predloţiť Okresnému úradu ţivotného prostredia na schválenie. Postup je presne 

opačný, POH musí schváliť OÚ ŢP.  Poslanci s daným postupom súhlasili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o programe rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili program rokovania. 

 

Uznesenie č. 2. – V./ OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

program rokovania 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

 

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

skonštatoval, ţe na IV. zasadnutí OcZ bolo prijatých celkovo 30 uznesení z toho 13 uznesení malo 

ukladaciu povahu. Do najbliţšieho obecného zastupiteľstva nebolo splnené uznesenie č. 8.2 – zámena 

pozemkov pred predajňou optiky medzi Obcou Močenok a p. Meszárošovou. Uviedol, ţe pani 

Meszárošová nereagovala na výzvu obecného úradu. Čo sa týka uznesenia č. 8.7 – odkúpenie 

nehnuteľností od p. Lohyňovej. P. Lohyňová obdrţala návrh kúpnej zmluvy. 

Starosta obce informoval poslancov o uznesení č. 6.5 – IV./OZ/2018, ktorým sa schválilo podanie 

ţiadosti o NFP na projekt s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Močenok“ a schválila sa ním  

aj výška 5% -ného spolufinancovania zo strany obce. Obec bola upozornená, ţe schválené uznesenie 

nie je správne sformulované, musí byť v uznesení jasne definovaná suma spoluúčasti. 



4 
 

 

Starosta obce predloţil poslancom preformulované uznesenie podľa pripomienok a dalo ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili preformulované Uznesenie č. 6.5 – IV./OZ/2018 a jeho nové znenie je nasledovné: 

 

Uznesenie č. 6.5 – IV./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje    

• zapojenie obce Močenok do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  

v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy - 

OPKZP-PO2-SC211-2018-40 s projektom: „Vodozádržné opatrenia v obci Močenok“ ,  

• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške  

max. 9 212,31 € z celkových oprávnených výdavkov projektu max. 184 246,22 € v súlade  

s podmienkami poskytnutia pomoci, 

• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

   

 

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

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

V čase 17:44 hod prišiel do zasadacej miestnosti poslanec Juraj Lenický a počet prítomných poslancov 

bol 9. 

 

Starosta obce dal hlasovať o kontrole uznesení zo IV. zasadnutia. 

  

Hlasovanie: 

Za: 9 

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

Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení. 

 

Uznesenie č. 3. – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na IV. zasadnutí OcZ zo dňa 24. 07. 2018 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- obrátili sa na mňa občania s problémom odvodnenia daţďových vôd zo strechy bytovky za 

zdravotným strediskom, 
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- dostal som list od pána Ing. Stanislava Szaba, štatutára Penziónu seniorov Orlík, v ktorom uvádza 

problémy s výrubom dane za nehnuteľnosť v roku 2016 zo strany obce. Postup Obce bol podľa listu 

2 x zamietnutý Finančným riaditeľstvom SR.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- obec konala v súlade so zákonom a v súlade vtedy platným Všeobecne záväzným nariadením. 

Umoţnil som poslancom nahliadnuť do spisu týkajúceho sa tejto problematiky a celý spis obec poslala 

Finančnému riaditeľstvu SR, aby vo veci dalo rozhodnutie. FR SR dalo za pravdu obci, ţe postupovala 

správne a v zmysle zákona. Jedinú vec, ktoré FR vytklo bolo, ţe v rozhodnutí o výrube nemá byť 

uvedené spojenie „Dodatočný...“.Voči rozhodnutiu Finančného riaditeľstva nie je moţné podať 

odvolanie. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- povaţujem za správne, ţe starosta obce pred všetkými ozrejmil celú problematiku a výsledok 

rozhodnutia.  

 

Poslanec Juraj Lenický sa pýtal poslancov o akú výšku dane sa jednalo. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe išlo o dve roviny daného problému a to o výšku dane a samotný 

výrub dane. Nakoľko v tom období (do roku 2016) neboli v obci súkromné zariadenia poskytujúce 

sociálne sluţby pre seniorov. Súkromné zariadenia neboli v tom období vo VZN od dane oslobodené, 

čo sa na základe ţiadosti pána Szaba v ďalšom roku vo VZN upravilo a dané zariadenia sa oslobodili.  

 

Starosta obce poznamenal, ţe pre neho je najdôleţitejšie, ţe aj Finančné riaditeľstvo dalo za pravdu 

obci. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- vrátil by som sa k problematike bytoviek za zdravotným strediskom, kde majitelia bytov majú po 

intenzívnych daţďoch problémy s odvádzaním daţďovej vody. Dochádza k narušeniu statiky 

bytoviek. Problém by podľa mňa mohla skúsiť vyriešiť aj obec s vytvorením nových rigolov 

a oslovením odborníkov na danú problematiku. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- touto problematikou sa zaoberala aj komisia územného plánovania a investičnej činnosti. Podľa 

môjho názoru nie je problém s daţďovou vodou ale so spodnou vodou. Obec môţe vybudovať 

vsakovacie jamy, ale voda z prostredia musí niekam odvádzať. Oslovíme aj odborníkov na danú 

problematiku. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- komisia sa bola pozrieť priamo na mieste a podľa nášho názoru strecha 33 b. j. nemôţe dané 

problémy spôsobovať, nakoľko plocha strechy je menšia ako bárs ktorá plocha strechy inej bytovky.  

 

Ing. Jozef Šuvada 

- chcel by som pripomenúť problematiku rigolov po výkopových prácach na budovaní optickej siete 

v obci. Taktieţ by pracovníci mali dať do pôvodného stavu betónové chodníky a rozkopané časti. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- termín na dokončenie prác a terénnych úprav majú stanovený do polovice mesiaca október. 

- časti obce, kde nie je ešte vybudovaná optická sieť, sa budú riešiť novým projektom. Hlavná 

projektantka priniesla novú dokumentáciu a ţiadajú o nové územné a stavebné povolenie. Ak budú 

splnené všetky podmienky, optická sieť sa začne dobudovávať od marca 2019. 
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5. Materiály predložené na rokovanie a schválenie 

 

5.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 05/2018, ktorým  

sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady  

za sluţby poskytované v rámci opatrovateľskej sluţby. Uviedol, ţe v návrhu VZN je vyčíslená výška 

za hodinu poskytovanej opatrovateľskej sluţby v sume 1,50 €, čo je pre občanov cenovo výhodnejšie. 

Túto sadzbu budú musieť dodrţiavať aj ostatné zariadenia. Odovzdal slovo Ing. Jozefovi Šuvadovi, 

predsedovi komisie pre sociálne veci a bytové otázky.     

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe členovia komisie pozitívne hodnotia zníţenie ceny za hodinu 

poskytovanej opatrovateľskej sluţby a komisia odporúča návrh VZN schváliť. 

 

Ing. Veronika Kollárova za finančnú komisiu a Ing. Stanislav Šimko za obecnú radu tieţ odporučili 

schváliť predloţený návrh VZN. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

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

Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili  VZN Obce Močenok č. 05/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 

o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sluţby poskytované v rámci 

opatrovateľskej sluţby. 

 

Uznesenie č. 5.1 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok 05/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o spôsobe určenia úhrady,  

výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby 

 

 

 

5.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh Zriaďovacej listiny Domova dôchodcov 

Močenok. Návrh predloţila Mgr. Edita Lovásová, riaditeľka DD Močenok vzhľadom na fakt,  

ţe pôvodná zriaďovacia listina nie je v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

sluţbách.   

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Ing. Jozef Šuvada navrhol, aby sa do názvu doplnilo pomenovanie: Domov dôchodcov Milosrdného 

samaritána, nakoľko je to zauţívaní názov. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili. 

 

Poslanec Juraj Lenický pripomenul, aby sa v zmysle zákona o sociálnych sluţbách uvádzalo 

v zriaďovacej listine, ţe je to zariadenie pre seniorov. Kontrolou materiálu bolo zistené, ţe tento druh 

zariadenia je uvedený v zriaďovacej listine. 

 

V čase 18:35 hod prišiel do zasadacej miestnosti poslanec Ing. Marek Mesároš a počet prítomných 

poslancov bol 10. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiály. 
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Hlasovanie: 

Za: 7 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, , 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš 

Proti: 0 

Neprítomní: 3 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

 

Uznesenie č. 5.3 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

Návrh Zriaďovacej listiny Domova dôchodcov Močenok 

b) schvaľuje 

Zriaďovaciu listinu Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok,  

Sv. Gorazda č. 569/30, 951 31  Močenok 

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh III. 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.  

Starosta obce informoval poslancov, ţe kompostéry na biologicky rozloţiteľný odpad bude obec 

zaobstarávať prostredníctvom obchodného vestníka vzhľadom na vysokú hodnotu zákazky. Opätovne 

sa robí verejné obstarávanie na detské ihrisko pri Kláštore z dôvodu zrušenia prvého verejného 

obstarávania Úradom vlády SR.  

Vzhľadom na dopytovanie od občanov, prečo obec neprenajíma spoločenskú sálu, starosta obce 

informoval poslancov, ţe obec neprenajíma priestory spoločenskej sály na rok 2019 z dôvodu,  

ţe Obec podala ţiadosť o NFP za účelom zníţenia energetickej náročnosti budovy obecného úradu 

a stále nie je zrejmý výsledok. Ozrejmil, ţe ak bude projekt úspešný, bude nutné vyprázdniť celú 

budovu a nebude moţné prenajímať sálu za účelom konania svadobných hostín a osláv. 

 

Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe finančná komisia odporúča schváliť návrh III. zmeny rozpočtu. 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe aj obecná rada odporúča predloţený návrh schváliť. 

 

Poslanec Juraj Lenický sa informoval ohľadom navýšenia výdavkov za miestne trhovisko, nakoľko 

suma sa navýšila o 15 000,- €. 

 

Starosta obce ozrejmil poslancom, ţe výdavky za miestne trhovisko sa navýšili z dôvodu, ţe padol 

pôvodný múr pri trhovisku a bolo potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu, statický 

posudok, spraviť nové základy a dať múr vybudovať z pôvodného materiálu.  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu III. zmeny rozpočtu na rok 2018. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

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

Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš 

Zdrţal sa: 1 

Juraj Lenický 

Proti: 0 



8 
 

Poslanci schválili III. zmenu rozpočtu obce na rok 2018. 

 

Uznesenie č. 6.1 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

III. zmenu rozpočtu obce na rok 2018 

 

 

 

6.2 Starosta obce predloţil poslancom na prerokovanie Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok 

za rok 2017. Správa obsahuje údaje o čerpaní finančných prostriedkov obce ako aj organizácií,  

ktoré sú zriadené obcou (Kabel TV, s.r.o., ZŠ, MŠ a ZUŠ Močenok). 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Ing. Marek Mesároš za finančnú komisiu a Ing. Stanislav Šimko za obecnú radu odporučili materiál 

zobrať na vedomie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 6.2 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2017  

 

 

 

6.3 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť pani Renáty Koppovej, bytom A. Hlinku 480/3,  

951 31  Močenok a Radovana Koppu, ul. Timravy 1830/2, 974 01  Banská Bystrica o odpustenie 

úrokov z omeškania dlhu na nájomnom za byt na základe rozsudku č. 10C/68/2014-111 Okresného 

súdu Galanta. Spoločný dlh  úrokov z omeškania je vyčíslený na sumu 1 367,22 €. Starosta obce 

informoval poslancov, ţe prvotný dlh na nájomnom ţiadatelia riadne uhradili na bankový účet obce. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţeným ţiadostiam. 

 

Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe finančná komisia po dlhšom zvaţovaní odporúča obecnému 

zastupiteľstvu odpustiť dlh ţiadateľov. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe obecná rada neodporúča odpustiť dlh ţiadateľov, nakoľko by sa 

mohlo jednať v budúcnosti o precedens a prichádzalo by viac ţiadostí o odpustenie dlhov. 

 

Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe tento problém vznikol ešte v minulosti a súčasné vedenie nastavilo 

podmienky nájomných vzťahov tak, aby uţ k takejto situácii nedošlo.  
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Starosta obce dal hlasovať o predloţených ţiadostiach o odpustení úrokov z dlhu z omeškania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

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

Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš 

Zdrţal sa: 1 

Juraj Lenický 

Proti: 0 

 

Poslanci odsúhlasili odpustenie spoločného dlhu na úrokoch. 

 

Uznesenie č. 6.3 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo  

žiadosť Renáty Koppovej, bytom A. Hlinku 480/3, 951 31  Močenok a Radovana Koppu,  

ul. Timravy 1830/2, 974 01  Banská Bystrica o odpustenie úrokov z omeškania dlhu  

na nájomnom na základe rozsudku č. 10C/68/2014-111 Okresného súdu Galanta vo výške spolu 

1 367,22 € 

b) súhlasí   

s odpustením úrokov z omeškania dlhu na nájomnom pre Renátu Koppovú a Radovana Koppu 

 

 

 

6.4 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť o napojenie zdrojov osvetlenia NKP Kaštieľ na verejné 

osvetlenie od  ThLic. PhDr. PaedDr. Branka Tupého, PhD. moderátora KKP, ul. Svätého Gorazda 

553/28, 951 31 Močenok. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenej ţiadosti. 

 

Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe finančná komisia neodporúča schváliť ţiadosť vzhľadom  

na skutočnosť, ţe objekt nie je vo vlastníctve obce a nie je ani verejne prístupný. V zmysle zákona  

č .583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nemôţe obec vynakladať finančné 

prostriedky na cudzí majetok. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe  komisia územného plánovania a investičnej činnosti neodporúča 

schváliť ţiadosť. 

 

Ing. Jozef Šuvada namietal, ţe nie je pravda, ţe by objekt Kaštieľa nebol prístupný verejnosti,  

len je potrebné si vopred dohodnúť termín návštevy, čo potvrdil aj poslanec Ing. Ernest Vereš. 

Taktieţ uviedol, ţe v dôvodovej správe nie je podľa neho správne uvedená suma za spotrebu elektriny. 

Podľa jeho výpočtov ročné náklady na osvetlenie Kaštieľa sa pohybujú v rozmedzí do 600,- €. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora zhodnotil, ţe obec a poslanci majú záujem pomôcť s financovaním 

osvetlenia Kaštieľa, pričom by mohla Komunita Kráľovnej pokoja ako správca NKP viac sprístupniť 

objekt pre verejnosť. 

 

Hlavný kontrolór prečítal, ţe ţiadateľ ţiada o napojenie na verejné zdroje osvetlenia, pričom 

neuviedol, aké sú náklady na osvetlenie. 

 

Ing. Marek Mesároš podal procedurálny návrh, aby sa o ţiadosti v tomto znení nehlasovalo. Navrhol, 

aby Obec od ţiadateľa zistila, aké sú ročné náklady na osvetlenie a ako by sa technicky zabezpečilo 
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prepojenie. Ak by to bolo do 600,- €, ako uviedol poslanec Ing. Jozef Šuvada, zastupiteľstvo by mohlo 

zváţiť poskytnutie príspevku. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu poslanca Ing. Mareka Mesároša. 

 

Hlasovanie za stiahnutie a doplnenie ţiadosti: 

Za: 6 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Marek Mesároš 

Zdrţali sa: 2 

Ing. Stanislav Šimko, Ľuboš Blaţo 

Proti: 2 

Juraj Lenický, Ing. Jozef Šuvada 

 

Poslanci odsúhlasili odloţenie ţiadosti do najbliţšieho zastupiteľstva kvôli doplneniu potrebných 

informácií. 

 

Uznesenie č. 6.4 – V./OZ/2018 

a) prerokovalo  

žiadosť o napojenie zdrojov osvetlenia NKP Kaštieľ na verejné osvetlenie  

od  ThLic. PhDr. PeadDr. Branka Tupého, PhD. moderátora KKP, ul. Svätého Gorazda 553/28,  

951 31 Močenok 

b) poveruje 

vedenie obce zistením technických a finančných nárokov napojenia zdrojov osvetlenia NKP 

Kaštieľ na verejné osvetlenie do najbližšieho zastupiteľstva 

 

 

 

6.5 Starosta obce predloţil poslancom návrh Zmluvy o spolupráci medzi spoločnosťou Slovak 

Telekom, a. s.  a Obcou Močenok. Spolupráca bude spočívať v tom, ţe obec umoţní spoločnosti robiť 

výkopové práce na budovanie optickej siete na obecných pozemkoch a Slovak Telekom ponechá 

v sieti jedno optické vlákno, ktoré bude môcť vyuţívať len obec. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Ing. Marek Mesároš súhlasil s uzatvorením zmluvy a poţiadal, aby Obec rokovala so spoločnosťou  

o termíne, kedy musia skončiť práce a uviesť terén do pôvodného stavu. 

 

Starosta obce informoval poslancov, ţe do polovice októbra majú byť všetky práce dokončené.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili uzatvorenie zmluvy o spolupráci. 

 

Uznesenie č. 6.5 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
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a) prerokovalo 

návrh zmluvy o spolupráci medzi Obcou Močenok a spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.  

so sídlom Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

b) súhlasí 

s uzatvorením zmluvy o spolupráci   

 

 

 

7. Hlavný kontrolór 

 

7.1 Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ladislavovi Fúskovi, hlavnému kontrolórovi, ktorý prečítal 

hlavné body zo svojej správy z kontroly vybranej investičnej akcie realizovanej v roku 2018 a to 

konkrétne IA „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v obci Močenok“.  

Išlo o zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 

V čase 19:35 hod poslanec Mgr. Peter Sýkora odišiel zo zasadacej miestnosti. 

 

Starosta obce uviedol, ţe neboli pouţité len vlastné zdroje. Obec získala dotáciu zo Slovenského 

futbalového zväzu, Bratislava.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,  

Neprítomný: 1 

Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali správu z kontroly na vedomie. 

 

Uznesenie č. 7.1 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly jednej vybranej investičnej akcie realizovanej v roku 2018, výber dodávateľa, 

financovanie diela, zmluvný vzťah so zhotoviteľom diela, fakturácia 

 

 

 

8. Majetkové prevody, nájmy 

 

8.1 Starosta obce predloţil poslancom ponuku pani Gabriely Novákovej, ktorá dala vypracovať 

znalecký posudok na nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na ul. Sv. Gorazda, v blízkosti pizzerie Papas. 

Navrhovateľka ponúka obci na predaj dom spolu s okolitými pozemkami za sumu 37 700,- €, pričom 

uviedol, ţe dom je neobývateľný, skôr určený na zbúranie a obec momentálne nemá v rozpočte 

financie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenej ponuke. 

 

V čase 19:41 sa vrátil do zasadacej miestnosti poslanec Mgr. Peter Sýkora. 
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Ing. Ernet Vereš navrhol, aby sa navrhovateľke preplatili náklady za znalecký posudok, nakoľko  

na predchádzajúcom zastupiteľstve bol schválený budúci zámer, ţe obec by mala záujem odkúpiť 

nehnuteľnosti, len je potrebné dať vypracovať znalecký posudok, a teraz obec záujem nemá. 

 

Ing. Marek Mesároš navrhol, aby vedenie obce rokovalo s pani Novákovou o niţšej cene  

za nehnuteľnosti, nakoľko sa jedná o pozemky v centre obce, ktoré by sa v budúcnosti mohli zcelovať 

s okolitými pozemkami a centrum obce by sa začalo zveľaďovať. 

 

Starosta dal hlasovať o návrhu poslanca Ing. Mareka Mesároša, aby sa o predloţenom materiály 

nehlasovalo a rokovalo sa s pani Novákovou ďalej. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili odloţenie ponuky p. Novakej na ďalšie rokovanie s ňou. 

 

 

 

8.2 Starosta obce predloţil poslancom návrh na predaj pozemkov pre manţelov Danišových, ktorým 

bol schválený predbeţný súhlas. Ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú na ul. Školská. Manţelia majú na 

obecnom pozemku postavený rodinný dom. Manţelia si dali vypracovať znalecký posudok vzhľadom 

na výmeru väčšiu ako 150 m
2
 a predloţili návrh kúpnej zmluvy. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu, v ktorej poslanci nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemkov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili predaj pozemkov pre manţelov Danišových. 

 

Uznesenie č. 8.2 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľností – pozemkov vedených v k. ú. Močenok a to konkrétne parcelu č. 742/5  

vo výmere 189 m
2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie a parcelu č. 742/2 vo výmere  

93 m
2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie, obe reg. „C-KN“, zapísané na LV č. 2425  

za cenu spolu 1 720,- € stanovenú znaleckým posudkom č. 131/2018 spracovaným znalcom  

Ing. Jozefom Račekom, číslo znalca 912 885. 

 

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

neskorších predpisov.  
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Odôvodnenie: 

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

ktorým je skutočnosť, že manželia Danišoví uvedené pozemky užívajú niekoľko rokov, pričom 

na parc. č. 742/2 je postavený rodinný dom Danišových. 

 

Kupujúci:  

Ján Daniš, rod. Daniš, nar. 26.05.1938, r.č. 380526/784 a Anna Danišová, rod. Straňáková,  

nar. 01.07.1964, r.č. 465701/768 obaja bytom Školská 1691/11, 951 31  Močenok 

 

b) schvaľuje 

text kúpnej zmluvy medzi Obcou Močenok a kupujúcimi 

 

 

 

8.3 Starosta obce predloţil poslancom návrh na predaj pozemkov pre manţelov Lenických, ktorým bol 

schválený predbeţný súhlas. Ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú na ul. Druţstevná. Manţelia uvedené 

pozemky niekoľko rokov uţívajú, sú oplotené. Dali si vypracovať geometrický plán a predloţili návrh 

kúpnej zmluvy, čím splnili všetky potrebné náleţitosti. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu, v ktorej poslanci nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemkov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schváli predaj pozemkov pre manţelov Lenických. 

 

Uznesenie č. 8.3 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľností – pozemkov vedených v k. ú. Močenok a to konkrétne parcelu č. 1747/240 

vo výmere 20 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a parcelu č. 1747/241 vo výmere 

24 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, obe reg. „C-KN“, zapísané na LV č. 2425. 

 

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

neskorších predpisov.  

 

Odôvodnenie: 

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

ktorým je skutočnosť, že manželia Lenickí uvedené pozemky užívajú niekoľko rokov,  

sú oplotené a chcú si vysporiadať majetkovoprávne vzťahy. 

 

Kupujúci:  

Soňa Lenická, rod. Kučerová, nar. 25.02.1977, r. č. 775225/6787 a Roman Lenický, rod. Lenický, 

nar. 28.09.1972, r. č. 720928/6524 obaja bytom ul. Školská 1683/2, 951 31  Močenok 

 

Cena: 7,31 €/m
2
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b) schvaľuje 

text kúpnej zmluvy medzi Obcou Močenok a kupujúcimi 

 

8.4 Starosta obce predloţil poslancom návrh na predaj pozemkov pre pani Emíliu Straňákovú, ktorej 

bol schválený predbeţný súhlas. Ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú na ul. Nitrianska. Rodina pani 

Straňákovej uvedené pozemky niekoľko rokov uţíva, sú oplotené. Na jednom z pozemkov je 

postavená garáţ. Pani Straňáková si dala vypracovať geometrický plán a predloţila návrh kúpnej 

zmluvy, čím splnila všetky potrebné náleţitosti. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu, v ktorej poslanci nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemkov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 8.4 –V./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. 6914/19 vo výmere 64 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha, 

• novovytvorenú parcelu č. 6914/20 vo výmere 15 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a 

• novovytvorenú  parcelu č. 6914/21 vo výmere 5 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha,  

reg. „C-KN“, ktoré sa odčlenili z parcely č. 6914/100, reg. „E-KN“ vedenej na LV č. 4274  

na základe Geometrického plánu č. 108/2018, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, 

katastrálnym odborom dňa  07. 09. 2018, pod číslom 424/2018. 

 

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 rodina žiadateľky dlhodobo pozemky užíva ako predzáhradku   

a na parcele č. 6914/20 má postavenú garáž. Kúpou pozemku si chcú vysporiadať 

majetkovoprávne vzťahy. 

 

Kupujúci:  

Emília Straňáková, rod. Gombášová, dát. nar.: 25.12.1949, rod. č. 496225/271, č. OP: EC492796, 

bytom ul. Čingov 785/21, 951 31  Močenok 

Cena: 5,85 €/m
2
 

 

b) schvaľuje 

text kúpnej zmluvy medzi Obcou Močenok a kupujúcou 

 

 

 

8.5 Starosta obce predloţil poslancom návrh uznesenia sa odpredaj pozemkov na ul. Sv. Gorazda  

na základe vyhodnotenia cenových ponúk priamym predajom. Odovzdal slovo Ing. Ernestovi 
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Verešovi, predsedovi komisie, ktorá vyhodnocovala ponuky. Ing. Ernest Vereš prečítal zápisnicu 

z otvárania obálok s cenovými ponukami. Informoval poslancov, ţe sa predávali 3 pozemky  

a na obecný úrad do stanoveného termínu prišla jedna ponuka a to od pána Ľudovíta Hochela   

na odkúpenie 2 pozemkov. Komisia zhodnotila, ţe ponuka spĺňala všetky náleţitosti a odporúča 

obecnému zastupiteľstvu schváliť odpredaj pozemkov pre p. Ľudovíta Hochela. 

 

Starosta obce informoval poslancov, ţe cena za pozemky bola stanovená znaleckým posudkom 

a uchádzač musel zloţiť finančnú zábezpeku. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu, v ktorej poslanci nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemkov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 8.5 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje  

prevod vlastníctva majetku obce konkrétne: 

• parcelu registra „C-KN“ č. 1749/108, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 55 m
2
 a 

• parcelu registra „C-KN“ č. 1749/110, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 32 m
2
, 

ktoré sa odčlenili z parcely č. 1749, reg. „E-KN“, zapísanej na LV č. 4274 na základe 

geometrického plánu č. 100/2018, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym 

odborom dňa  14. 08. 2018, pod číslom 393/2018. 

 

Na základe vyhodnotenia cenových ponúk za nasledovnú cenu: 

• parcelu č. 1749/108 vo výmere 55 m
2
 za sumu 1 650,- €, 

• parcelu č. 1749/110 vo výmere 32 m
2
 za sumu 950,- € 

 

pre kupujúceho: 

Ľudovíta Hochela, rod. Hochel 

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

trvale bytom: Veľké Orvište 433, 922 01  Veľké Orvište 

 

b) schvaľuje    

text kúpnej zmluvy medzi Obcou Močenok a kupujúcim 

 

 

 

8.7. Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť Jakuba Peca, bytom ul. Čingov 771/3,  

951 31  Močenok, ktorý ţiada odkúpenie časti z parcely č. 1747/1, vedenej na LV č. 4274, k. ú. 

Močenok. Pozemok sa nachádza na ul. D. Ščasného. Odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, 

predsedovi komisie územného plánovania a investičnej činnosti. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia odporúča odpredaj pozemku na základe spresnenia výmery 

geometrickým plánom. Podľa výmery sa určí cena buď znaleckým posudkom, alebo platnou cenovou 

mapou. 
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Starosta obce dal hlasovať o budúcom zámere odpredaja pozemku pre ţiadateľa Jakuba Peca. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja obecného pozemku pre ţiadateľa Jakuba Peca. 

 

Uznesenie č. 8.6 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

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

cca 48 m
2
, reg. „ E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na ul. D. Ščasného pre žiadateľa 

Jakuba Peca, bytom ul. Čingov 771/3, 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: 

Rodina žiadateľa pozemok dlhodobo užívala a kúpou pozemku si chce vysporiadať 

majetkovoprávne vzťahy. 

 

 

 

8.7 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť pána Jozefa Móryho a jeho manţelky Evy Móryiovej 

o odpredaj časti pozemku, parcela č. 1749/57, k. ú. Močenok, vedená na LV č. 2425. Ţiadatelia chcú 

odkúpiť časť obecného pozemku, cez ktorý vedie ich kanalizačná prípojka, nakoľko sa obávajú,  

ţe ak obec predá pozemok niekomu inému, prídu o svoje uţívateľské práva a majetok. V ţiadosti 

okrem iného uvádzajú, ţe ak by obec nechcela predať pozemok, ţiadajú obecné zastupiteľstvo, 

aby prehodnotilo svoje stanovisko k zriadeniu vecného bremena. Starosta obce odovzdal slovo  

Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie územného plánovania a investičnej činnosti. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia nedoporučuje pozemok odpredať. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora poznamenal, ţe obec daný pozemok neplánuje predať osobe,  

ktorú ţiadatelia uvádzajú v ţiadosti a ani nikomu inému. Zriadenie vecného bremena má význam 

v situácii, ak by pozemok vlastnil niekto iný a manţelia Mórýioví by aţ v tomto prípade potrebovali 

zriadenie vecného bremena.  

 

Starosta obce pripomenul poslancom, ţe ţiadna prípojka v obci nemá zriadené vecné bremeno 

a daný pozemok obec doteraz nikdy neplánovala predať. Ak obec predáva pozemky, ktoré nie sú 

dlhodobo v uţívaní alebo nie sú zastavané, oplotené, tak musí predávať pozemky obchodnou súťaţou 

alebo priamym predajom. 

 

Ing. Stanislav Šimko sa pýtal, či sa nejedná o časť pozemku, na ktorom ţiadatelia v minulosti chceli 

postaviť parkovisko. 

 

Starosta obce mu odpovedal, ţe v zmysle nájomnej zmluvy si nájomníci majú vybudovať parkovisko 

pred svojou nehnuteľnosťou/obchodom. To je na priečelí budovy. 

 

Starosta obce dal hlasovať o odpredaji časti obecného pozemku pre manţelov Móryiových. 
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Hlasovanie: 

Za: 0 

Proti: 8 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blaţo, Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš,  

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

Zdrţali sa: 2 

Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp 

 

Poslanci neschválili budúci zámer odpredaja časti obecného pozemku pre manţelov Móryiových. 

 

Uznesenie č. 8.7 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku, konkrétne časť z parcely č. 1749/57 o výmere 

cca 30 m
2
, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, k. ú. Močenok na ul. Mlynskej pre žiadateľov 

Jozefa Móryho a manželku Evu Móryovú, bytom ul. Nad Humnami 677, 951 32  Horná Kráľová 

 

 

 

8.8 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť Paulíny Mikušovej a manţela Jána Mikuša, bytom ul. 

Sv. Gorazda č. 534/37, 951 31  Močenok, ktorí ţiadajú o zámenu pozemkov, konkrétne parcelu č. 95/3 

vo výmere 181 m
2
, druh pozemku: záhrady, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 6452 za rovnakú časť  

z obecného pozemku, parcely č. 90/2, druh pozemku: záhrady, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425,  

k. ú. Močenok. 

Nakoľko aj ďalší bod rokovania č. 8.9 – zriadenie vecného bremena pre manţelov Mikušových sa týka 

tých istých pozemkov, navrhol o oboch bodoch rokovať spoločne. 

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

a investičnej činnosti. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia nedoporučuje zámenu pozemkov ani zriadenie vecného bremena 

pre manţelov Mikušových, nakoľko obecný pozemok, parcela č. 90/2 je podľa územného plánu 

určená na výstavbu bytového domu. 

 

Starosta obce sa stotoţnil so stanoviskom komisie, nakoľko spomínaná parcela je jedna z mála 

v takejto výmere a bola by škoda časť z nej zameniť/odpredať. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš tieţ súhlasil so stanoviskom komisie územného plánovania a investičnej 

činnosti. 

 

Starosta obce dal hlasovať o bode č. 8.8 – ţiadosť o zámenu pozemkov: 

 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Proti: 10 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

 

Poslanci neschváli zámer zámeny pozemkov pre manţelov Mikušových. 
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Uznesenie č. 8.8 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

budúci zámer zámeny nehnuteľností pozemkov, konkrétne parcelu č. 95/3 vo výmere 181 m
2
, 

druh pozemku: záhrady, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 6452 za rovnakú časť z obecného 

pozemku, parcely č. 90/2, druh pozemku: záhrady, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, k. ú. 

Močenok. 

Zámenu žiadali: Paulína Mikušová a manžel Ján Mikuš bytom ul. Sv. Gorazda č. 534/37,  

951 31  Močenok 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o bode č. 8.9 – zriadenie vecného bremena: 

 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Proti: 10 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

 

Poslanci neschválili zriadenie vecného bremena pre manţelov Mikušových. 

 

Uznesenie č. 8.9 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech žiadateľov Paulíny Mikušovej,  

a Jána Mikuša, bytom ul. Sv. Gorazda č. 534/37, 951 31  Močenok spočívajúcom v práve 

prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami cez pozemky - parcelu č. 90/2 

druh pozemku: záhrada o výmere 1 411 m
2
, parcelu č. 113/2 druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 4 391 m
2
 a parcelu č. 113/27 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 13 m
2
, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok, vedené na LV č. 2425. 

 

 

 

9. Zápisnice z komisií 

 

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

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

doplniť zápisnice, dáva im priestor. 

 

Ing. Marek Mesároš za finančnú komisiu a Ing. Ernest Vereš za komisiu územného plánovania 

a investičnej činnosti uviedli, ţe všetky ţiadosti, o ktorých rokovali komisie boli prekované  

na zastupiteľstve a nepotrebujú doplniť svoje zápisnice. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe komisia pre sociálne veci a bytové otázky okrem návrhu VZN 

prerokovala aj ţiadosť o finančnú výpomoc pre matku s dieťaťom na školskú tašku a školské potreby. 

Nakoľko ţiadateľka poţiadala ÚPSVaR Šaľa o dotáciu na stravu v školskej jedálni a školské 

pomôcky, komisia jej navrhla, aby sa obrátila na komunitné centrum, ktoré jej pomôţe v otázke 

hospodárenie s peniazmi a taktieţ zohnať zachovalé oblečenie a školskú tašku pre maloletého. 

 

Starosta obce dal hlasovať o správach z komisií. 
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Hlasovanie: 

Za: 10 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

Poslanci zobrali správy z komisií na vedomie. 

 

Uznesenie č. 9 – V./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 financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

 Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku 

(zo dňa 14. 08. 2018 a 18. 09. 2018). 

 

 

 

10. Rôzne 

 

10.1 Starosta obce predloţil poslancom petíciu za zachovanie detského ihriska od občanov, 

obyvateľov 14. bytovky na ul. M. R. Štefánika, ktorá súvisela s prípadným odpredaj pozemku parc.  

č. 90/2 pre manţelov Mikušových. Nakoľko obec daný pozemok nebude predávať, povaţuje túto 

petíciu za bezpredmetnú. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu, v ktorej poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali petíciu od občanov na vedomie. 

 

Uznesenie č. 10.1 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

prerokovalo a berie na vedomie 

Petíciu občanov za zachovanie detského ihriska pri 14 b. j. na ul. M. R. Štefánika 

 

 

 

10.2 Starosta obce predloţil poslancom Záznam o výsledku kontroly sociálnych sluţieb pre seniorov – 

Domov dôchodcov Močenok. Kontrolu v Domove dôchodcov Močenok vykonal NKÚ, pobočka Nitra. 

Zo záznamu vyplýva, ţe neboli kontrolou zistené ţiadne nedostatky, ktoré by bolo potrebné odstrániť. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu, v ktorej poslanci nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiály. 
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Hlasovanie: 

Za: 10 

Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blaţo, Ľuboslav Hipp, 

Juraj Lenický, Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Mgr. Peter Sýkora 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie záznam z kontroly v DD Močenok. 

 

Uznesenie č. 10.2 – V./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

prerokovalo a berie na vedomie 

Záznam o výsledku kontroly sociálnych služieb pre seniorov – Domov dôchodcov Močenok 

 

 

 

11. Diskusia 

 

Poslanci v rámci bodu č. 11 Diskusia nevystúpili. 

 

 

Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková 

Močenok, 26. 09. 2018 

 

 

 

 

Overovatelia:  Ing. Veronika Kollárová   ....................................................... 

 

 

 

 

Mgr. Andrea Benková    ....................................................... 


