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Zápisnica 

zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 31. 10. 2018 o 18:00 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 

    Mgr. Juraj Lenický 

    Ľuboš Blažo 

    Ing. Stanislav Šimko 

Ing. Jozef Šuvada 

 

Neospravedlnení:  Jozef Benčík  

Ing. Marek Mesároš  

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Hambalková, zapisovateľka 

 

 

1. Otvorenie 

 

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

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

v zasadacej miestnosti je 7, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za meškanie  

sa ospravedlnil poslanec Ľuboš Blažo, ktorý prišiel do rokovacej miestnosti na konci hlasovania 

v bode č. 1 a poslankyňa Ing. Veronika Kollárová, ktorá prišla do zasadacej miestnosti v bode 

rokovania č. 5. Konečný počet prítomných poslancov v rokovacej miestnosti bol 9.  

Z rokovania obecného zastupiteľstva sa neospravedlnili poslanci Jozef Benčík a Ing. Marek Mesároš. 

 

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

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Juraj Lenický  

Proti: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Andreu Benkovú a Ľuboslava Hippa. 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie: 

Za: 7 

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

Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Juraj Lenický  

Proti: 0 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambalkovú. 

 

V čase 18:05 hod prišiel do rokovacej miestnosti poslanec Ľuboš Blažo, počet prítomných poslancov 

v rokovacej miestnosti bol 8. 

 

Poslankyňa Mgr. Andrea Benková potvrdila správnosť zápisnice z V. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26. septembra 2018. Ďalšou overovateľkou bola Ing. Veronika 

Kollárová, za ktorú správnosť zápisnice skonštatovala Ing. Lucia Hambálková. 

 

Uznesenie č. 1. – VI./ OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zloţení:  

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš 

za overovateľov zápisnice:  

Mgr. Andreu Benkovú, Ľuboslava Hippa 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

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

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

4. Interpelácie poslancov 

5. Školstvo 

5.1. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok v školskom 

roku 2017/2018 

5.2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Močenok 

v školskom roku 2017/2018 

5.3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Močenok 

v školskom roku 2017/2018 

5.4. Plán Kontinuálneho vzdelávania ZŠ Močenok pre školský rok 2018/2019 

5.5. Plán Kontinuálneho vzdelávania MŠ Močenok pre školský rok 2018/2019 
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5.6. Plán Kontinuálneho vzdelávania ZUŠ Močenok pre školský rok 2018/2019 

6. Materiály predloţené na prerokovanie a schválenie 

6.1. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 

6.2. Schválenie podanie žiadosti o NFP na projekt Wifi free pre Teba 

6.3. Schválenie poradovníka na nájomné byty postavené s podporou  štátu v obci Močenok 

7. Ekonomika a majetok 

7.1. Stanovisko HK k Programovému rozpočtu Obce Močenok 2019 - 2021 

7.2. Návrh Programového rozpočtu Obce Močenok 2019 – 2021 

7.3. Informácia o výsledkoch hospodárenia Obce Močenok 

7.4. Správa o zrealizovaných projektoch a získaných finančných prostriedkoch v období rokov 

2015 - 2018 

7.5. Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce 

Močenok k 31. 12. 2018 

8. Hlavný kontrolór 

8.1. Správa z kontroly predaja majetku v obci Močenok, stanovenie ceny a formy predaja, súlad 

zmluvy s prijatým uznesením. Zverejňovanie zmlúv. 

8.2. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019 

9. Zápisnice z komisií 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy  

 Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

 

10. Rôzne 

 

11. Diskusia 

 

Záver 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom programe rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Juraj Lenický, Ľuboš Blažo  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili predložený program rokovania. 

 

Uznesenie č. 2. – VI./ OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predloţený program rokovania 
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3. Kontrola plnenia uznesení  

 

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

skonštatoval, že na V. zasadnutí OcZ bolo prijatých celkovo 31 uznesení z toho 9 uznesení malo 

ukladaciu povahu. Skonštatoval, že k 25. 10. 2018 neboli splnené uznesenia č 8.2. a 8.6. týkajúce  

sa nakladania s majetkom. Zastupiteľstvo po mesiaci je krátky čas na plnenie uznesení týkajúcich  

sa predaja. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Ing. Jozef Šuvada  

- na Obecnej rade sme sa rozprávali o uznesení č. 6.4 – V./OZ/2018, ktoré sa týka vyriešenia 

pripojenia osvetlenia NKP Kláštor na verejné osvetlenie. Obec mala prísť s riešením do ďalšieho 

zasadnutia OcZ. 

 

Mgr. Peter Sýkora  

- osobne som navštívil správcu Komunity Kráľovnej pokoja s elektrikárom a sú dve možnosti. Obec 

môže finančne podporovať KKP formou dotácie, ročné náklady na osvetlenie Kaštieľa sa pohybujú  

vo výške 500,-€ alebo druhá možnosť je napojenie zdrojov osvetlenia Kaštieľa na verejné osvetlenie.  

Finančné náklady by sa pohybovali na úrovni 130,-€ s tým, že obec by hradila materiál a samotné 

napojenie a Komunita Kráľovnej pokoja spraví výkopové práce. Komisia pre kultúru, kultúrne 

pamiatky a zahraničné vzťahy navrhuje, aby sa napojili na verejnú sieť. 

 

Mgr. Juraj Lenický  podporil návrh komisie, aby sa osvetlenie napojilo na verejnú sieť osvetlenia. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, že aj OR podporuje návrh komisie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o kontrole uznesení z V. zasadnutia OcZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Juraj Lenický, Ľuboš Blažo  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu uznesení schválených na V. zasadnutí OcZ. 

 

Uznesenie č. 3. – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na V. zasadnutí OcZ zo dňa 26. 09. 2018 

 

Starosta obce vyzval Mgr. Petra Sýkoru, aby sformuloval návrh uznesenia k napojeniu zdrojov 

osvetlenia NKP Kaštieľ. 

 

Mgr. Peter Sýkora navrhol nasledovné znenie uznesenia: 
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Obecné zastupiteľstvo v Močenku súhlasí s napojením zdrojov osvetlenia NKP Kaštieľ, ktorej 

správcom je Komunita Kráľovnej pokoja, ul. Svätého Gorazda 553/28, 951 31 Močenok na verejné 

osvetlenie. 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu uznesenia.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predložením návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Juraj Lenický, Ľuboš Blažo  

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 3.1 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

súhlasí  

s napojením zdrojov osvetlenia NKP Kaštieľ, ktorej správcom je Komunita Kráľovnej pokoja, 

ul. Svätého Gorazda 553/28, 951 31 Močenok na verejné osvetlenie 

 

 

 

4. Interpretácie poslancov 

 

Mgr. Juraj  Lenický  

- vraj bolo plánované predstavovanie kandidátov na 29. októbra v kultúrnom dome, ktoré sa nakoniec 

zrušilo. Zaujíma ma dôvod zrušenia a  na danú vec som sa pýtal aj prostredníctvom e-mailu, ktorý som 

posielal na sekretariát starostu obce a neprišla mi žiadna odpoveď. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- obec si ohľadom možnosti organizovania verejného predstavovania kandidátov dala vypracovať 

právne stanovisko a boli sme upozornení, že by tým obec porušila zákon č.181/2014, ktorý bol v roku 

2017 novelizovaný. Obec podľa novely zákona nemôže organizovať verejné predstavovanie 

kandidátov. 

 

Mgr. Juraj Lenický  

- možno by stálo za uváženie, aby sa kandidáti spojili a spoločne zorganizovali verejné predstavovanie 

kandidátov. Občania by boli informovaní o kandidátoch a ich programoch. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- každého kandidáta sme informovali o danej situácii ako aj o možnosti, že si môžu zorganizovať 

vlastné predstavovanie. 

 

Mgr. Peter Sýkora 

- plánované predstavovanie kandidátov dňa 29. októbra som mal na starosti ja a vychádzal som 

z predchádzajúcich volieb, keď bola možnosť verejného predstavovania kandidátov. Pôvodne sme 

chceli zverejniť aj fotografie kandidátov, ale v zmysle novely zákona č. 181/2014 nemôžeme.  

Kandidát na starostu p. Ing.  Szabo situáciu pochopil a nakoniec si objednal kinosálu a zorganizoval  

si predvolebný míting. .  

- oslovil som kandidátov na poslancov, či by mali záujem o spoločné verejné predstavovanie. 
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Ing. Jozefa Šuvada 

- mňa osobne tiež rozčarovala novela zákona, ktorú však musíme rešpektovať. Ak sa nebude 

organizovať predstavovanie kandidátov, bude to skôr nevýhoda pre nových kandidátov, nakoľko  

ich občania nemusia poznať. 

 

Ing. Stanislav Šimko  

- Obec nesmie zasahovať do volebnej kampane a priebehu volieb. Je právo kandidátov, aby sa 

prezentovali. V káblovej televízii môže prebiehať len beseda kandidátov na starostu obce, ktorú je 

televízia povinná ohlásiť Rade pre vysielanie a retransmisiu. Zákon je tvrdý a prísny, ale musíme ho 

rešpektovať. 

 

Ing. Ernest Vereš  

- zákon nepamätá na starších ľudí, ktorí nezisťujú informácie na internete a podobne. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- zoznam registrovaných kandidátov bude zverejnený v močenských novinách. 

 

Ing. Jozef  Šuvada  

- ako budú otvorené cintoríny cez Sviatok všetkých svätých? 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- oba cintoríny budú cez sviatky otvorené nonstop.  

 

 

 

5. Školstvo 

 

V čase 18:39 hod prišla do rokovacej miestnosti poslankyňa Ing. Veronika Kollárová. V rokovacej 

miestnosti bolo prítomných 9 poslancov. 

 

5.1. Starosta obce predložil prítomným poslancom správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti ZŠ, MŠ a ZUŠ v školskom roku 2017/2018. Starosta obce uviedol, že správy  

sú riaditelia škôl povinní predložiť zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka na schválenie..  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k bodu č. 5.1 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok v školskom roku 2017/2018. 

 

Mgr. Andrea Benková uviedla, že komisia pre školstvo, mládež a šport nestihla prerokovať predložené 

správy, ale za seba zhodnotila, že správy obsahujú všetko to, čo podľa zákona majú. 

 

Ing. Stanislav Šimko považuje výsledky ZŠ Močenok za veľmi dobré. Dvanásti žiaci z 9.ročníka  

sa prihlásili na gymnázium a boli prijatí. Veľmi dobre dopadla základná škola, čo sa týka celoplošného 

monitorovania žiakov 9. ročníka. Poďakoval za prácu pedagogických zamestnancov. 

 

Ing. Jozef Šuvada skonštatoval, že úspechy ZŠ sú citeľné, počet prvákov je každý rok vyšší 

a doporučuje predložený materiál schváliť. Obecná rada tiež odporúča materiál schváliť.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 
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Hlasovanie: 

Za: 9 

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

Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Juraj Lenický, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok  

v školskom roku 2017/2018. 

 

Uznesenie č. 5.1 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok v školskom 

roku 2017/2018. 

 

 

 

5.2 Starosta obce predložil poslancom správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti MŠ Močenok v školskom roku 2017/2018. K predloženému materiálu otvoril rozpravu. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, že je členom rady MŠ a na jej zasadnutí prerokovali predloženú správu. 

Výsledky MŠ hodnotí ako dobré. Členovia rady MŠ si spoločne pozreli priestory novej prístavby 

a vyjadrili veľkú spokojnosť. Do budúcnosti by sa mohli vymeniť postieľky a niektoré skrinky, 

spraviť zateplenie, fasádu a opraviť strechu. Uviedol, že veľký problém je nedostatočné parkovisko 

a problémy s parkovaním ráno a poobede. 

 

Starosta obce poďakoval všetkým, čo sa podieľali na zrekonštruovaní škôlky. Informoval poslancov, 

že prebehla už aj finančná kontrola, ktorá bola v poriadku. Obec pripravuje projekt aj na zateplenie 

budovy. Takto zrekonštruovaná škôlka bude spĺňať parametre 21. storočia. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, že materská škola je veľmi významná inštitúcia. V minulosti boli 

myšlienky, že v obci nie je škôlka potrebná. Materská škôlka vytvára prostredie a priestor pre detičky, 

ktoré tam rady chodia. Poďakovanie patrí aj kolektívu MŠ. Učiteľky sa na úkor svojho času podieľali 

na upratovaní škôlky.  

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, že obecná rada odporúča predložený materiál schváliť. 

 

Starosta obce poďakoval pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom materskej škôlky za jej 

výsledky a upratovanie budovy po rekonštrukcii. 

 

Hlavný kontrolór Ing. Ladislav Fúska skonštatoval, že v 3 obciach dostali dotáciu na rekonštrukciu 

materských škôl  a len naša obec  rekonštrukciu začala a aj dokončila. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

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

Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Juraj Lenický, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  
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Proti: 0 

 

Poslanci schválili Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Močenok  

v školskom roku 2017/2018. 

 

Uznesenie č. 5.2 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Močenok v školskom 

roku 2017/2018 

 

 

 

5.3 Starosta obce predložil poslancom správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZUŠ Močenok v školskom roku 2017/2018. K predloženému materiálu otvoril rozpravu. 

 

Mgr. Peter Sýkora poďakoval všetkým školám. Už aj ZUŠ má svojho cezhraničného partnera 

z Vracova. 

 

Starosta obce poďakoval základnej umeleckej škole, že pomáha s hudobným programom na rôznych 

podujatiach, slávnostných zastupiteľstvách a zabezpečili koncert k 100. výročiu ČSR.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

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

Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Juraj Lenický, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Močenok  

v školskom roku 2017/2018. 

 

Uznesenie č. 5.3 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Močenok v školskom 

roku 2017/2018. 

 

 

 

5.4 Starosta obce predložil poslancom plány Kontinuálneho vzdelávania ZŠ, MŠ a ZUŠ Močenok  

pre školský rok 2018/2019. Všetky materiály sú podobného charakteru. 

 

Ing. Stanislav Šimko navrhol, aby sa o všetkých 3 materiáloch rokovalo spoločne. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k všetkým 3 materiálom. 

 

Mgr. Andrea Benková skonštatovala, že všetky predložené plány sú v súlade so zákonom. 
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Starosta obce dal hlasovať o bode č. 5.4 Plán Kontinuálneho vzdelávania ZŠ Močenok pre školský rok 

2018/2019 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

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

Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Juraj Lenický, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ Močenok pre školský rok 2018/2019 na vedomie. 

 

Uznesenie č. 5.4 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Plán Kontinuálneho vzdelávania ZŠ Močenok pre školský rok 2018/2019. 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o bode č. 5.5 Plán Kontinuálneho vzdelávania MŠ Močenok pre školský 

rok 2018/2019 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

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

Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Juraj Lenický, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali plán kontinuálneho vzdelávania MŠ Močenok pre školský rok 2018/2019 na vedomie. 

 

Uznesenie č. 5.5 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Plán Kontinuálneho vzdelávania MŠ Močenok pre školský rok 2018/2019. 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o bode č. 5.6 Plán Kontinuálneho vzdelávania ZUŠ Močenok pre školský 

rok 2018/2019 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

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

Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Juraj Lenický, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali plán kontinuálneho vzdelávania ZUŠ Močenok pre školský rok 2018/2019  

na vedomie. 
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Uznesenie č. 5.6 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Plán Kontinuálneho vzdelávania ZUŠ Močenok pre školský rok 2018/2019. 

 

 

 

6. Materiály predloţené na prerokovanie a schválenie 

 

6.1 Starosta obce predložil poslancom Program odpadového hospodárstva Obce Močenok na roky 

2016 – 2020. Skonštatoval, že dokument schválil Okresný úrad životného prostredia v Šali a následne 

ho schvaľuje obecné zastupiteľstvo. POH je základný dokument, ako narábať s odpadmi  

a systém ich triedenia. V obci separujeme papier, plasty, BRO. Obec bude platiť za množstvo 

uloženého odpadu na skládku a z tohto dôvodu sa oplatí odpad separovať. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, že ho teší, čo obec všetko spravila z hľadiska triedenia odpadu,  

ale sú ľudia, čo sa vôbec nezaujímajú o separovanie a vyhadzujú odpad tam, kde nepatrí (napr. 

krajnice ciest). Obecná rada odporúča predložený dokument schváliť. 

 

V čase 19:09 hod odišiel poslanec Mgr. Peter Sýkora z rokovacej miestnosti. 

 

Starosta obce uviedol, že odpad vyhadzujú v prírode v prevažnej miere občania z iných obcí. 

 

V čase 19:11 hod sa vrátil poslanec Mgr. Peter Sýkora. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

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

Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Juraj Lenický, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili Program odpadového hospodárstva Obce Močenok na roky 2016 – 2020. 

 

Uznesenie č. 6.1 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Program odpadového hospodárstva Obce Močenok na roky 2016 - 2020 

 

 

 

6.2 Starosta obce predložil poslancom návrh uznesenia na podanie žiadosti o NFP na projekt Wifi free 

pre Teba. Uviedol, že výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásil Úrad podpredsedu vlády SR  

pre investície a informatizáciu. Mestá a obce môžu získať finančný príspevok v maximálnej výške  

15 000,- EUR na jeden projekt a žiadatelia sú povinní podieľať sa na spolufinancovaní projektu 
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vlastnými zdrojmi vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a vyčleniť dostatočné finančné 

prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku WiFi zón. 

Starosta obce informoval poslancov, že v projekte sa počíta s vytvorením zón s voľným pripojením  

na internet na frekventovaných miestach v obci ako sú okolie fontány, Kláštora, futbalového ihriska, 

dvor základnej školy a s pripojením internetu na zdravotnom stredisku. Ak projekt bude úspešný, obec 

bude musieť hradiť náklady na internet, čo je približne 300,- € ročne. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Mgr. Juraj Lenický uviedol, aby sa pri základnej škole a v parku počítalo so zvýšenou bezpečnosťou, 

pretože sa tam môže stretávať mládež a môže dôjsť k vandalizmu.  

 

Starosta obce ubezpečil poslancov, že určite sa na to bude myslieť a dal o návrhu uznesenia hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

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

Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Juraj Lenický, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom „ Wifi pre Teba – wifi  

pre Močenok“. 

 

Uznesenie č. 6.2 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

• predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŢoNFP) na projekt s názvom „Wifi  

pre Teba – wifi pre Močenok“  kód výzvy: OPII – 2018/7/1 – DOP, 

• výšku maximálneho celkového spolufinancovania vyššie uvedeného projektu zo stany obce  

vo výške 5 %, čo predstavuje max. 513,78 € z celkových oprávnených výdavkov, ktoré podľa 

projektovej dokumentácie predstavujú 10 275,60 €, 

• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

 

 

6.3 Starosta obce predložil poslancom návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky na schválenie 

poradovníka pre pridelenie bytov postavených s podporou štátu v obci Močenok. Odovzdal slovo 

predsedovi komisie Ing. Jozefovi Šuvadovi. 

 

Ing. Jozef Šuvada informoval poslancov, že v júni 2018 sa schválil poradovník na jednoizbové byty. 

Nakoľko sa poradovník na jednoizbové byty pomaly míňa, komisia sa rozhodla schváliť ďalší 

poradovník. Na obecný úrad prišlo 5 žiadostí na jednoizbové byty, ktoré spĺňali požiadavky. Najvyšší 

počet bodov získal pán Peter Bleho, bytom ulica Čingov. 9 žiadostí prišlo na dvojizbové byty. 

 

Poslanci k návrhu komisie nemali pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. 
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Hlasovanie: 

Za: 9 

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

Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Juraj Lenický, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili poradovník na jednoizbové byty postavené s podporou štátu. 

 

Uznesenie č. 6.3 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Na návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky poradovník pre pridelenie bytov 

postavených s podporou štátu  

 

1-izbové byty 

P.č. Meno a priezvisko, adresa   Počet bodov 

 

1. Peter Bleho, Cintorínska 962, Močenok                        142  

 

 

 

7. Ekonomika a majetok 

 

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

svoje stanovisko k programovému rozpočtu obce na rok 2019 – 2021. Starosta obce uviedol,  

že v rozpočte sú navrhnuté len najdôležitejšie veci, aby obec nemusela po novom roku fungovať 

v rozpočtovom provizóriu. 

 

Poslanec Mgr. Juraj Lenický sa ospravedlnil a v čase 19:20 hod odišiel z rokovacej miestnosti.  

V rokovacej sále bolo prítomných 8 poslancov.  

 

Po krátkej technickej prestávke rokovanie obecného zastupiteľstvo pokračovalo od 19:30 hod. 

 

Hlavný kontrolór skonštatoval, že ako veľké pozitívum vidí, že je rozpočet prerokovaný ešte na konci 

volebného obdobia. Zo svojho stanoviska prečítal klady a negatíva rozpočtu. Odporučil návrh 

rozpočtu schváliť.  

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, že hlavný kontrolór napísal stanovisko jasne, zrozumiteľne a odporučil,  

aby sa predložený návrh rozpočtu schválil a to je stanovisko aj obecnej rady. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Mgr. Peter Sýkora, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 
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Poslanci zobrali na vedomie stanovisko Hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu Obce 

Močenok. 

 

Uznesenie č. 7.1 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok na obdobie  

2019 – 2021 

 

 

 

7.2 Starosta obce predložil poslancom návrh programového rozpočtu Obce Močenok na roky 2019 – 

2021. Opäť zopakoval, že v rozpočte sú navrhnuté najnutnejšie veci, aby obec mohla po novom roku 

riadne fungovať. Informoval poslancov, že materiál nebol prerokovaný na finančnej komisii. 

S rozpočtom sa ešte bude pracovať formou I. zmeny, keď bude zrejmé koncoročné plnenie rozpočtu. 

Rozpočet je mierne prebytkový. V rozpočte sa počíta s nákladmi súvisiacimi s dodávaním nádob 

kompostérov do každej domácnosti na BRO a s projektom na zníženie energetickej náročnosti budovy 

obecného úradu. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, že sa stotožňuje so stanoviskom hlavného kontrolóra a aj obecná rada 

odporúča schváliť návrh rozpočtu.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Mgr. Peter Sýkora, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili návrh programového rozpočtu obce na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 7.2 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2019 

Beţný rozpočet       Kapitálový rozpočet 

- príjmy =      3 495 128,00 €      - príjmy =       934 337,00  € 

- výdavky =    3 013 578,00 €      - výdavky = 1 165 753,00  € 

 

b) berie  na  vedomie 

návrh rozpočtu na roky 2020 - 2021 

 

 

 

7.3 Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2017. 

Správa vychádza zo zverejnených informácií inštitúcie INEKO, ktorá posudzuje hospodárenie obcí. 
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Finančné zdravie obce sa z roka na rok zlepšuje, čo je aj výsledkom práce obce, zastupiteľstva 

a komisií pri OcZ. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, že ho zaujala tabuľka celkového dlhu obce na obyvateľa. V roku 2014 

celkový dlh obce na obyvateľa predstavoval 328,-€ a v roku 2017 bol tento dlh na úrovni 124,- €,  

čo je zníženie o 1/3. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, že ho tešia výsledky hospodárenia za posledné roky a teší ho rozvoj 

obce. Zaujala ho tabuľka úrokových splátok, pričom v roku 2014 bola celková výška úrokových 

splátok na úrovni 69 573,- € a do roku 2017 sa ju podarilo znížiť na sumu  22 080,- €. Obec 

zodpovedne narába s peniazmi, čo je výsledok práce starostu obce. 

 

Hlavný kontrolór skonštatoval, že štátny dlh na občana je 9 603,-€, tzn. štátny dlh výrazne narástol ako 

je dlh obce. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Mgr. Peter Sýkora, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce. 

 

Uznesenie č. 7.3 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce Močenok 

 

 

 

7.4 Starosta obce predložil poslancom správu o projektoch a získaných finančných prostriedkoch  

v období rokov 2015 – 2018. Uviedol, že ide o financie z projektov, ktoré príslušné štátne orgány 

skontrolovali a financie obec získala. Za uvedené obdobie sa podarilo zrealizovať 71 projektov. Obec 

získala finančné prostriedky vo výške 3 123 324,27 €, čo predstavuje jeden celoročný rozpočet obce. 

Informoval poslancov, že v súčasnosti má obec schválených ďalších 7 projektov, ale financie ešte 

obec nemá na učte. Starosta obce z dôvodovej správy spomenul rôzne projekty, ktoré sa podarilo obci 

zrealizovať a skonštatoval, že za projektmi stojí veľká práca a je to taktiež výsledok zamestnancov 

obecného úradu úradu. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženej správe. 

 

Ing. Stanislav Šimko spomenul rekonštrukciu budovy obecného úradu, nakoľko sa medzi občanmi 

hovorí, že aký drahý „prepychový“ obecný úrad sa ide robiť. Treba veci uviesť na správnu mieru,  

že sa nejde meniť nábytok, ale ide o zníženie energetickej náročnosti budovy. 
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Starosta obce uviedol, že objekt OcÚ je energeticky veľmi náročný najmä čo sa týka spotreby tepla. 

Cieľom projektu je zníženie nákladov na kúrenie zateplením strechy a budovy, výmenou kotlov  

za tepelné čerpadlá, výmenou okien a náklady na elektrinu sa znížia výmenou svetiel. Taktiež  

sa plánuje vybudovať bezbariérový prístup do spoločenskej sály. Aby finančné prostriedky boli 

preplatené je potrebné, aby sa dosiahli určité úsporné parametre, ktoré sú nutné. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, že budova má už 21 rokov a treba ju modernizovať a ešte keď nám štát  

dá 95 % prostriedkov, treba ísť do toho. 

 

Ing. Ernest Vereš informoval prítomných poslancov, že sa na neho obrátili občania s otázkou,  

prečo sa nebude prenajímať spoločenská sála. 

 

Starosta obce poznamenal, že už na predchádzajúcom zastupiteľstve vysvetlil, prečo sa spoločenská 

sála na rok 2019 nemôže prenajímať a je to kvôli rekonštrukcii budovy OcÚ. K možnosti, že obec 

získa finančné prostriedky na rekonštrukciu a jej možnú realizáciu v roku 2019 sme pristupovali 

zodpovedne, aby sme nikoho nezavádzali. Ušetrené peniaze na energie sa môžu použiť na niečo iné. 

 

Mgr. Peter Sýkora uviedol, že záujemcov o prenájom spoločenskej sály na rok 2019 zamestnankyne 

obecného úradu vopred informovali, že sa plánuje rekonštrukcia obecného úradu aj sály. 

 

Ing. Ernest Vereš sa pýtal na termín, kedy sa budú odovzdávať domácnostiam kompostéri  na BRO. 

 

Starosta obec uviedol, že kompostéri by mali by byť občanom k dispozícii na jar 2019. 

 

Starosta obec dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Mgr. Peter Sýkora, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie správu o projektoch a získaných finančných prostriedkoch. 

 

Uznesenie č. 7.4 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu o  projektoch a získaných finančných prostriedkoch v období rokov 2015 – 2018 

 

 

 

7.5 Starosta obce predložil poslancom návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie 

fyzickej inventúry majetku Obce Močenok ku dňu 31. 12. 2018. Jednotlivé komisie sú zložené  

z poslancov obecného zastupiteľstva a zo zamestnancov obecného úradu.  

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, že na obecnej rade diskutovali o tom, či by členmi komisií mali byť 

poslanci a všetci sa zhodli, že je dobré a správne, aby inventarizačné komisie boli zložené  

aj z poslancov. 
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Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy k zloženiu inventarizačných komisií. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Mgr. Peter Sýkora, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry 

majetku Obce Močenok k 31. 12. 2018. 

 

Uznesenie č. 7.5 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Návrh na zloţenie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce 

Močenok k 31. 12. 2018. 

 

 

 

8. Hlavný kontrolór 

 

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

hlavné body zo svojej správy z kontroly predaja majetku v obci Močenok, stanovenie ceny a formy 

predaja, súlad zmluvy s prijatým uznesením. Zverejňovanie zmlúv. Kontrola zahŕňala obdobie 2017 

a I. polrok 2018. Hlavný kontrolór na záver správy skonštatoval, že nakladanie s majetkom obce  

je transparentné a v súlade s § 9a ods. 1 – 3 a 5 zákona č. 138/1991 o majetku obcí. Zámer predaja  

bol zverejnený vo všetkých prípadoch a následne boli zverejnené kúpne zmluvy, ak prišlo   

k ich uzavretiu. 

 

V čase 20:17 hod odišiel z rokovacej sály starosta obce a priebeh rokovania zastupiteľstva viedol  

Mgr. Peter Sýkora, zástupca starostu. 

 

Mgr. Peter Sýkora otvoril rozpravu k predloženej správe, v ktorej poslanci nevystúpili a následne dal 

o správe hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Mgr. Peter Sýkora, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie správu z kontroly predaja majetku v obci Močenok. 

 

Uznesenie č. 8.1 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 
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Správu z kontroly predaja majetku v obci Močenok, stanovenie ceny a formy predaja, súlad 

zmluvy s prijatým uznesením. Zverejňovanie zmlúv. 

 

 

 

8.2 Hlavný kontrolór predstavil obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 

2019. Uviedol, že plán bol zverejnený na 15 dní a neprišli pozmeňovacie pripomienky zo strany 

občanov a ani obecná rada nemala k plánu práce pripomienky. Informoval poslancov, že sa k nemu 

dostali informácie, že financovanie stavby trhoviska bolo zbytočne navýšené. Skonštatoval,  

že rozpočet na výstavbu trhoviska  nie je prekročený. 

 

V čase 20:20 hod sa vrátil do rokovacej miestnosti starosta obce a pokračoval vo vedení zasadnutia. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 

 

Poslanci nemali pozmeňovacie pripomienky k plánu práce HK na I. polrok 2019. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Mgr. Peter Sýkora, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. 

 

Uznesenie č. 8.2 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 

 

 

 

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. 

Predsedovia komisií nemali záujem doplniť zápisnice svojich komisií. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

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

Mgr. Peter Sýkora, Ľuboš Blažo, Ing. Veronika Kollárová  

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie správy z komisií od ostatného zasadnutia OZ. 

 



18 
 

Uznesenie č. 9 – VI./OZ/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

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

komisií. 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy, 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

 Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejného poriadku. 

 

 

 

10. Rôzne 

 

Prítomní poslanci v rámci bodu 10. nepredložili návrh uznesenia na schválenie. 

 

 

 

11. Diskusia 

 

Hlavný kontrolór Ing. Ladislav Fúska sa ospravedlnil poslancom, vzhľadom na končiace sa volebné 

obdobie obecného zastupiteľstva, ak sa ich niekedy dotkol zo svojim stanoviskom. 

 

Ing. Ernest Vereš zhodnotil pôsobenie komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť, v ktorej je 

predsedom. Uviedol, že komisia za 4 roky zasadla 26 krát a prerokovala približne 130 žiadostí. 

Predsedom komisie bol viacero volebných období a kvituje, že starosta obce sa za celé volebné 

obdobie 2014 - 2018 zúčastňoval na rokovaniach začo mu poďakoval. Vďaku vyjadril členom 

komisie, ktorých stanoviská ku jednotlivým žiadostiam boli vždy odborné ako aj tajomníčkam,  

ktoré pripravovali podklady do komisie.  

 

Ing. Stanislav Šimko súčasné volebné obdobie hodnotil ako aktívne obdobie. Občania mu hovoria,  

že zastupiteľstvo spoločne schvaľuje užitočné veci a skoro vôbec neprichádzajú do konfliktu. Práca 

komisií a aj členov je niekedy náročná, nakoľko ju vykonávajú vo voľnom čase. Poďakoval 

poslancom za spoločnú spoluprácu ako aj starostovi obce za komunikáciu s poslancami, ktorá bola 

na veľmi dobrej úrovni. 

 

Ing. Ernest Vereš sa informoval, ako je základná a materská škola pripravená na nápor stravníkov 

vzhľadom na novelu zákona, ktorú NRSR schválila. Jedná sa o obedy zadarmo pre žiakov ZŠ 

a predškolákov v MŠ s platnosťou od 1. januára 2019. 

 

Starosta obce uviedol, že školy dostávajú financie na každého žiaka. Všeobecne si myslí, že školy  

na celom Slovensku nie sú prispôsobené na takéto množstvo stravníkov. Problém vidí s pracovnými 

silami, strojmi atď. Podľa starostu obce je termín 1.1.2019 nešťastný termín a uvidí sa, čo prinesie 

skutočnosť. 

 

Ing. Jozef Šuvada skonštatoval, že toto volebné obdobie bolo dobré. Vďaka patrí vedeniu obce, 

poslancom a zamestnancom obecného úradu. Poďakoval sa členom komisie za tvrdú prácu.  
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Starosta obce zhodnotil volebné obdobie 2014-2018. Spomenul dôležité projekty, ktoré sa obci 

podarilo za 4 roky zrealizovať, veľa občanov sa podarilo zamestnať na obecnom úrade alebo  

na hospodárskom dvore, obecné zastupiteľstvo schválilo veľké množstvo dôležitých dokumentov  

ako VZN, rôzne smernice a atď. Skonštatoval, že všetko sa mohlo podariť len vďaka pozitívnemu 

mysleniu poslancov, ale aj zamestnancov obecného úradu. Vo svojej reči poďakoval p. farárovi,  

p. kaplánovi ako aj riaditeľom škôl. 

 

Ing. Jozef Šuvada poďakoval, že obec finančne prispela na opravu kostola  za čo aj Farnosť Močenok 

ďakuje. 

 

 

Záver  

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková 

Močenok, 31. 10. 2018 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Ľuboslav Hipp    ....................................................... 

 

 

 


