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Zápisnica 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 30. 01. 2019 o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti Kláštora  

v Močenku na ul. Školskej č. 1690 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

    Štefan Horňák – poslanec OcZ 

Ing. Veronika Kollárová – poslankyňa OcZ 

Mgr. Eva Molnárová – poslankyňa OcZ 

Ing. Miroslav Pápay – poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sýkora – poslanec OcZ 

Ing. Stanislav Šimko – poslanec OcZ 

Ing. Jozef Šuvada – poslanec OcZ 

Ing. Ernest Vereš – poslanec OcZ 

Bc. Vladimír Vereš – poslanec OcZ 

 

Ospravedlnení:  Ľuboš Blaţo – poslanec OcZ 

Ing. Marek Mesároš – poslanec OcZ 

 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Hambalková, zapisovateľka 

Matej Šimko, občan 

 

 

1. Otvorenie a úvodné náleţitosti 

 

1.1 I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku otvoril a viedol PaedDr. Roman Urbánik, 

starosta obce. Na začiatku zasadnutia privítal prítomných poslancov v rokovacej miestnosti a vyzval  

Ing. Miroslava Pápaya a Ing. Ernesta Vereša, aby zloţili zákonom predpísaný sľub poslanca, nakoľko  

sa nemohli zúčastniť na Ustanovujúcom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2018. Novozvolení 

poslanci zloţili zákonom predpísaný sľub v súlade s § 26 Zákona o obecnom zriadení tým,  

ţe podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 1.1 – I./ OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

konštatuje, 

ţe zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Miroslav Pápay a Ing. Ernest Vereš zloţili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Starosta obce skonštatoval, ţe Obecné zastupiteľstvo v Močenku je uznášaniaschopné, prítomných 

bolo spolu 9 poslankýň a poslancov. Starosta obce informoval prítomných, ţe z rokovania obecného 

zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci Ľuboš Blaţo a Ing. Marek Mesároš. 

 

 

1.2 Starosta obce odovzdal slovo poslankyni Mgr. Eve Molnárovej, členke mandátovej komisie, 

 aby podala správu o overení zloţenia sľubu poslancov Ing. Miroslava Pápaya a Ing. Ernesta Vereša.  
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Mgr. Eva Molnárová skonštatovala, ţe Ing. Miroslav Pápay a Ing. Ernest Vereš  zloţili zákonom 

predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva, predloţili čestné prehlásenia o nezlučiteľnosti 

funkcie (ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice), na základe ktorých komisia skonštatovala, ţe nebola 

zistená nezlučiteľnosť funkcie poslancov OcZ.  

 

Poslanci k správe mandátovej komisie nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č. 1.2 – I./ OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

informáciu mandátovej komisie o overení zloţení sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva  

v Močenku Ing. Miroslava Pápaya a Ing. Ernesta Vereša bez pripomienok 

 

 

 

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

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Štefan Horňák  

 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Evu Molnárovú a Ing. Veroniku Kollárovú. 

 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambalkovú. 

 

Poslanec Štefan Horňák potvrdil správnosť zápisnice z Ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo 10. decembra 2018. Ďalším overovateľom bol Ľuboš Blaţo, za ktorého 

správnosť zápisnice skonštatovala Ing. Lucia Hambalková. 

 

Uznesenie č. 1.3 – I./ OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zloţení:  

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Štefan Horňák 

za overovateľov zápisnice:  
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Mgr. Evu Molnárovú, Ing. Veroniku Kollárovú 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, ţe I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku bolo zvolané 

v zmysle zákona o obecnom zriadení a návrh programu I. 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 a úvodné náleţitosti 

1.1 Zloţenie sľubu novozvolených poslancov OcZ  

1.2 Overenie zloţenia sľubu mandátovou komisiou  

1.3 Voľba návrhovej komisie,  overovateľov zápisnice,  určenie zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu rokovania  

3. Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ v roku 2018 a z Ustanovujúceho 

zasadnutia OcZ 

4. Interpelácie poslancov 

5. Voľba predsedov komisií, člena OcR, člena komisie a poverenie sobášiacich 

5.1 Voľba predsedu Komisie  pre územné plánovanie a investičnú činnosť a Komisie pre ţivotné 

prostredie a verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok 

5.2 Voľba člena OcR  

5.3 Voľba člena Komisie na prešetrovanie sťaţností proti činnosti poslanca, starostu a hlavného 

kontrolóra 

5.4 Poverenie sobášiacich pre obdobie 2018 - 2022 

6. Delegovanie členov redakčnej rady a rady škôl 

6.1 Voľba členov mediálnej rady 

6.2 Delegovanie členov Rady školy pri Základnej škole 

6.3 Delegovanie členov Rady školy pri Materskej škole 

6.4 Delegovanie členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole 

7. Rozpočet a financie 

7.1. Návrh a schválenie  I. zmeny rozpočtu Obce Močenok na rok 2019 

7.2. Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2019 

7.3. Plán investícií na roky 2019 – 2022 

8. Materiály predloţené na prerokovanie a schválenie 

8.1. Návrh a schválenie VZN Obce Močenok č. 01/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce 

Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, poslucháča 

jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 

Močenok 

8.2. Návrh a schválenie VZN Obce Močenok č. 02/2019 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania sluţieb na trhových miestach v obci Močenok 
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8.3. Návrh a schválenie VZN Obce Močenok č. 03/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce 

Močenok č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO  

8.4. Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2019 

8.5. Schválenie sadzobníka poplatkov za miestne trhovisko 

8.6. Návrh a schválenie doplnenia sadzobníka poplatkov za inzerciu a vyhotovovanie prenosných 

médií  

9. Hlavný kontrolór obce 

9.1. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Močenok za rok 2018 

9.2. Správa z kontroly vybranej investičnej akcie „Technologické zhodnotenie hasičskej 

zbrojnice v obci Močenok“, výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie zverejňovanie 

zmlúv a faktúr. 

10. Majetkové prevody a nájmy 

10.1. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Terézia Šelméciová 

10.2. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Peter Daniš 

10.3. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Ing. Miloš Kútny 

11. Správy o činnosti komisií za rok 2018 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

 Komisia pre školstvo, mládeţ a šport 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

 Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejného poriadku 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára 

12. Zápisnice z komisií  

 Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť 

 Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok 

 Komisia pre sociálne veci, bytové otázky 

 Komisia pre školstvo, mládeţ a šport 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy  

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára 

13. Rôzne 

13.1.  Informácia o spracovávaní osobných údajov poslancov OcZ 

14. Diskusia 

 

Záver 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom programe rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 
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Poslanci schválili predloţený program rokovania. 

 

Uznesenie č. 2. – I./ OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predloţený program rokovania 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ v roku 2018 a z Ustanovujúceho zasadnutia 

OcZ 

 

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

skonštatoval, ţe na VI. zasadnutí OcZ dňa 31. 10. 2018 bolo prijatých celkovo 20 uznesení z toho  

4 uznesenia mali ukladaciu povahu. Skonštatoval, ţe všetky uznesenia s ukladacou povinnosťou boli 

splnené – termíny plnenia označil v predloţenom materiáli. Ďalej hlavný kontrolór skonštatoval,  

ţe na Ustanovujúcom zastupiteľstve  zo dňa 10. 12. 2018 bolo prijatých celkovo 13 uznesení, 

z ktorých ani jedno nemalo ukladaciu povinnosť. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili a starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu uznesení schválených na VI. zasadnutí OcZ v roku 2018  

a z Ustanovujúceho zasadnutia OcZ. 

 

Uznesenie č. 3. – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na VI. zasadnutí OcZ dňa 31. 10. 2018  

a na Ustanovujúcom zasadnutí OcZ dňa 10. 12. 2018. 

 

 

 

4. Interpretácie poslancov  

 

Ing. Jozef Šuvada poďakoval za zimnú údrţbu na cestách a chodníkoch. Pochválil zamestnancov obce, 

ktorí odhŕňali, posýpali chodníky a cesty vo večerných ako aj skorých ranných hodinách. Obrátili  

sa na neho občania, ktorí ho informovali o prevísajúcej časti fasády na budove Orlovni. Poţiadal 

starostu obce, či by bolo moţné opraviť rýnu na streche budovy, aby voda nestekala na fasádu.  

Taktieţ poţiadal starostu obce, či by bolo moţné namontovať ochranné zábradlie na schody smerujúce  

na pódium v kultúrnom dome.  
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Starosta obce informoval prítomných, ţe o zábradlí v kultúrnom dome sa rozprával s Ing. Ernestom 

Verešom a Mgr. Petrom Sýkorom. Je potrebné nájsť také riešenie, aby zábradlie nebránilo výhľadu  

na pódium.  

Ohľadom poškodenej fasády na budove Orlovne a oprave rýny bude obec rokovať s vlastníkom 

budovy, ktorým je Biskupský úrad Nitra. 

 

Starosta obce informoval, ţe zamestnanci sa pri zimnej údrţbe sústreďovali na cesty a chodníky 

v centre obce, v okolí MŠ, ZŠ a kostola. Poďakovanie odovzdá príslušným zamestnancom. 

 

Ing. Jozef Šuvada navrhol, aby pri údrţbe chodníkov a upratovaní pomáhali dlţníci obce.  

 

 

 

5. Voľba predsedov komisií, člena OcR, člena komisie a poverenie sobášiacich 

 

5.1. Starosta obce informoval poslancov, ţe je potrebné zvoliť predsedov komisie pre ţivotné 

prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok a komisie pre územné plánovanie a investičnú 

činnosť, nakoľko na Ustanovujúcom zastupiteľstve sa predsedovia týchto komisií nevolili. 

 

Starosta obce navrhol za predsedu komisie pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný 

poriadok Ing. Miroslava Pápaya. 

 

Poslanci nemali pozmeňovací návrh. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav 

Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Zdrţal sa:1 

Ing. Miroslav Pápay 

Proti: 0 

 

Za predsedu komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť starosta obce navrhol Ing. Ernesta 

Vereša. 

 

Poslanci nemali pozmeňovací návrh. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš,  

Zdrţal sa: 1 

Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 5.1 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

volí 
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predsedov odborných komisií nasledovne: 

• Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok 

Predseda: Ing. Miroslav Pápay 

• Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť 

Predseda: Ing. Ernest Vereš 

 

 

 

5.2 Starosta obce predloţil prítomných poslancom návrh na voľbu člena Obecnej rady, nakoľko  

Ing. Ernest Vereš nemohol byť zvolený za člena OcR na Ustanovujúcom zastupiteľstve a o návrhu dal 

hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš,  

Zdrţal sa: 1 

Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

 

Poslanci zvolili Ing. Ernesta Vereša za člena Obecnej rady. 

 

Uznesenie č. 5.2 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

volí 

za člena obecnej rady Ing. Ernesta Vereša – KDH 

 

 

 

5.3 Starosta obce predloţil prítomných poslancom návrh na voľbu člena Komisie na prešetrovanie 

sťaţností proti činnosti poslanca, starostu a hlavného kontrolóra. Za člena komisie navrhol 

Ing. Miroslava Pápaya. 

 

Poslanci nemali pozmeňovací návrh. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav 

Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Zdrţal sa:1 

Ing. Miroslav Pápay 

Proti: 0 

 

Poslanci zvolili Ing. Miroslava Pápaya za člena Komisie na prešetrovanie sťaţností proti činnosti 

poslanca, starostu a hlavného kontrolóra. 

 

Uznesenie č. 5.3 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

volí 



8 
 
 

 

Ing. Miroslava Pápaya za člena Komisie na prešetrovanie sťaţností proti činnosti poslanca, 

starostu a hlavného kontrolóra 

 

 

 

5.4 Starosta obce informoval poslancov, ţe je potrebné pre volebné obdobie 2018 – 2022 poveriť 

sobášiacich. Okrem starostu obce môţe civilný obrad viesť poslanec Obecného zastupiteľstva a ako 

ďalšieho sobášiaceho navrhol poslanca Ing. Ernesta Vereša. 

 

Poslanci nemali k návrhu pripomienky a starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Starosta obce navrhol, aby sobášnymi dňami boli piatok a sobota, sobášne hodiny: piatok od 13.00 hod 

do 18.00 hod a v sobotu od 10.00 hod do 16.00 hod, sobášnou miestnosťou bude Obradná miestnosť 

obecného úradu v Močenku. 

 

Poslanci nemali k návrhu pripomienky a starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 5.4 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

na návrh starostu obce poverenie sobášiacich pre volebné obdobie 2018 - 2022  

PaedDr. Romana Urbánika, starostu obce  

Ing. Ernesta Vereša – poslanca OcZ 

b) schvaľuje 

-sobášne dni:   kaţdý piatok a sobota počas celého volebného obdobia 

-sobášne hodiny: piatok 13,00 – 18,00 hod 

sobota 10,00 – 16,00 hod 

-sobášna miestnosť: Obradná miestnosť obecného úradu v Močenku 

 

 

 

6. Delegovanie členov redakčnej rady a rady škôl 

 

6.1 Starosta obce prítomným poslancom navrhol, aby členmi mediálnej rady na volebné obdobie  

2018 – 2022 boli Mgr. Peter Sýkora (predseda rady), Ing. Stanislav Šimko a Ing. Veronika Kollárová. 
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Poslanci nemali k návrhu pripomienky a starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 6.1 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

volí 

za členov mediálnej rady 

• Mgr. Petra Sýkoru – predseda rady 

• Ing. Stanislava Šimka 

• Ing. Veroniku Kollárovú 

 

 

 

6.2 Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe obec je v zmysle § 25 ods.5 zákona  

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení povinná delegovať svojich zástupcov do samosprávnych orgánov škôl 

 a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Vzhľadom na nové volebné obdobie Obecného 

zastupiteľstva Komisia pre školstvo, mládeţ a šport predloţila  návrh na delegovanie nových 

zástupcov zriaďovateľa do samosprávneho orgánu základnej školy. 

Starosta uviedol, ţe komisia navrhla delegovať do Rady školy pri Základnej škole: pani Janu Tóthovú, 

Bc. Vladimíra Vereša, Štefana Horňáka a Mgr. Petra Sýkoru. 

 

Poslanci nemali k návrhu pripomienky a starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Zdrţal sa:1 

Ing. Jozef Šuvada 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

deleguje 

zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení nasledovne: 

Rada školy pri Základnej škole, Školská 1699/23, 951 31 Močenok 

1. Jana Tóthová 

2. Bc. Vladimír Vereš 

3. Štefan Horňák 

4. Mgr. Peter Sýkora 
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6.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh Komisie pre školstvo, mládeţ a šport  

na delegovanie zástupcov do Rady školy pri Materskej škole a to Mgr. Zuzanu Gálikovú,  

Ing. Veroniku Kollárovú, Ing. Ernesta Vereša a Mgr. Petra Sýkoru. 

 

Poslanci nemali k návrhu pripomienky a starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 6.3 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

deleguje 

zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení nasledovne: 

Rada školy pri Materskej škole, Vinohradská 1595/3, 951 31 Močenok 

1. Mgr. Zuzana Gáliková 

2. Ing. Veronika Kollárová 

3. Ing. Ernest Vereš 

4. Mgr. Peter Sýkora 

 

 

 

6.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh Komisie pre školstvo, mládeţ a šport  

na delegovanie zástupcov do Rady školy pri Základnej umeleckej škole a to Ľuboša Blaţa, Mgr. Petra 

Sýkoru a Bc. Vladimíra Vereša. 

 

Poslanci nemali k návrhu pripomienky a starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 6.4 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

deleguje 

zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení nasledovne: 

Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Školská 1690, 951 31 Močenok 

1. Ľuboš Blaţo 

2. Mgr. Peter Sýkora 

3. Bc. Vladimír Vereš 
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7. Rozpočet a financie 

 

7.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh I. zmeny rozpočtu obce na rok 2019. Uviedol, 

ţe materiálom sa zaoberala finančná komisia ako aj obecná rada. Starosta obce prečítal poslancom 

jednotlivé návrhy na I. zmenu rozpočtu v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti. Informoval poslancov, 

ţe v roku 2019 získa obec historicky najvyšší výnos podielových daní, ktorý je na úrovni 1 616 358,- 

€, ale zároveň sú v pláne veľké investičné akcie ako napr. nákup bio kompostérov, ktoré sú uţ 

obstarané a do domácností by sa mali rozdeľovať v mesiacoch marec – apríl, čaká nás rekonštrukcia 

obecného úradu a pod. Obec plánuje podať projekt na získanie finančných prostriedkov na nákup 

traktora na manipuláciu odpadu na zbernom dvore.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k príjmovej časti rozpočtu. 

 

Ing. Veronika Kollárová uviedla, ţe finančná komisia nemá pripomienky k príjmovej časti rozpočtu 

a navrhuje predloţený materiál schváliť. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe obecná rada tieţ nemá pripomienky a navrhuje predloţený materiál 

schváliť. 

 

Starosta obce pokračoval v návrhu  I. zmeny rozpočtu vo Výdavkovej časti. Informoval poslancov,  

ţe obec reaguje na zákon č. 348/2018 a v rozpočte sa vyčlenili finančné prostriedky na príspevok 

 pre zamestnancov na rekreáciu, taktieţ sa vyčleňujú finančné prostriedky na opatrovateľskú sluţbu, 

na vydanie Monografie o obci, na kúpu domu a pozemku pri Dolnom cintoríne, ktorú schválilo OcZ 

ešte v lete v roku 2018, vyčleňujú sa finančné prostriedky ako spoluúčasť k rôznym projektom,  

na základe výšky výnosu podielových daní sa upravuje rozpočet pre ZŠ, MŠ a ZUŠ. 

Informoval poslancov, ţe výška tohtoročnej rezervy v rozpočte sa bude meniť, nakoľko ešte nie sú 

známe náklady na mzdy zamestnancov obce z dôvodu novelizovania zákona o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  

Presné údaje hospodárenia obce budú zrejmé koncom marca, keď sa bude Obecnému zastupiteľstvu 

predkladať záverečný účet. 

  

Starosta obce otvoril rozpravu k výdavkovej časti rozpočtu. 

 

Ing. Veronika Kollárová uviedla, ţe finančná komisia nemá pripomienky k výdavkovej časti rozpočtu 

a navrhuje predloţený materiál schváliť. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe obecná rada tieţ nemá pripomienky a navrhuje predloţený materiál 

schváliť. Poznamenal, ţe je správne ako obec v rozpočte reaguje na zmeny zákonov (konkrétne  

reagoval na zákon o príspevku na rekreáciu zamestnancov). 

 

Hlavný kontrolór Ing. Ladislav Fúska odporučil návrh I. zmeny rozpočtu schváliť. 

 

Starosta obce mal pozmeňovací návrh k I. zmene rozpočtu. Vzhľadom na väčší počet ţiadostí 

o dotáciu z rozpočtu obce navrhol upraviť výšku participatívneho rozpočtu z 2000,- € na 500,- € 

a navýšiť dotáciu pre kluby a spolky z 56 500,- € na 58 000,-€, aby sa mohlo finančne vyhovieť kaţdej 

podanej ţiadosti. 

 

Starosta obce dal o pozmeňovacom návrhu k I. zmene rozpočtu hlasovať. 
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Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili I. zmenu rozpočtu obce na rok 2019 s pozmeňovacím návrhom. 

 

Uznesenie č. 7.1 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  s pozmeňovacími návrhmi I. zmenu rozpočtu obce na rok 2019 

Pozmeňovací návrh starostu obce: Program č. 6 – Administratíva, podprogram č. 6.2 Dotácie 

vlastné – Dotácie organizáciám: pôvodná suma 56 500,-€ sa upravuje na sumu 58 000,-€  

a poloţka Participatívny rozpočet: pôvodná suma 2 000,- € sa upravuje na sumu 500,-€ 

 

 

 

7.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie 

na rok 2019. Následne odovzdal slovo Mgr. Petrovi Sýkorovi, ktorý uviedol, ţe bolo potrebné navýšiť 

rozpočet na dotácie pre kluby a spolky, nakoľko si na rok 2019 podala ţiadosť DH Močenská kapela 

a OZ Rubín, ktoré si pominulé roky ţiadosti nepodávali z dôvodu, ţe OZ Rubín získalo mimoriadnu 

dotáciu v roku 2016 a DH Močenská kapela získala mimoriadnu dotáciu v roku 2017. Komisia 

v zloţení Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš a Ľuboš Blaţo prerozdelila finančné prostriedky 

v celkovej sume 58 000,- €. 

 

Mgr. Peter Sýkora predloţil návrh na rozdelenie dotácií nasledovne: 

 

1   Karate Močenok                                                             800 € 

2   DH Močenská kapela                                                  1 000 € 

3   Stolno - tenisový oddiel T. J Močenok "A+B+C"      1 550 € 

4   Klub tvorivosti pri KS Močenok                                    500 € 

5   Klub cvičeniek pre zdravie Močenok                             200 € 

6   Hádzanársky klub JUNIOR Močenok                       17 500 € 

7   Klub dôchodcov v Močenku                                           450 € 

8   Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska     450 € 

9   SČK - Močenok                                                            1 250 € 

10 Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok                                  200 € 

11 ZO chovateľov poštových holubov Močenok                350 € 

12 ŠACH - klub Močenok                                                   500 € 

13 MSS Močenskí speváci                                                  200 € 

14 Stolnotenisový klub senior                                             100 € 

15 Monika o.z.                                                                     700 € 

16 MO Matice slovenskej v Močenku                                 200 € 

17 Zdruţenie rodina je viac                                                 500 € 

18 Folklórna skupina Močenčanka                                      300 € 

19 Spevácka skupina - ZÚGOVANKA                              450 € 

20 Klub leteckých modelárov Močenok                            150 € 

21 FK Močenok                                                              29 500 € 
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22 ZO SZZ - Močenok                                                       100 € 

23 DHZO Močenok                                                           100 € 

24 FS Sečkár                                                                      250 € 

25 OZ Rubín                                                                      700 € 

26 Spolok rekreačných futbalistov nefinančný príspevok 6x uvoľnenie zasadacej miestnosti v dobe  

3 hod. 

 

Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe niektoré kluby a spolky (ako napr. FS Sečkár) budú dofinancované  

z prostriedkov, ktoré sú určené pre kultúru. 

 

Starosta obce poďakoval členom komisie, ţe sa podujali na náročnú úlohu a to na prerozdelenie 

finančných prostriedkov pre kluby a spolky, čo pomôţe ich fungovaniu v obci a o návrhu rozdelenia 

dotácií dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0   

 

Poslanci schválili návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2019.  

 

Uznesenie č. 7.2 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok  

Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2019. 

 

Mgr. Eva Molnárová poďakovala za poskytnutú dotáciu pre OZ Rubín. 

 

 

 

7.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Plán investícií na obdobie 2019 – 2022, nakoľko  

je potrebné na začiatku nového volebného obdobia stanoviť priority v investičných akciách. Poslancov 

informoval, ţe okrem vlastných finančných zdrojov sa v prvom rade bude obec snaţiť získavať 

finančné prostriedky prostredníctvom rôznych projektov. Obec sa plánuje zapojiť do výzvy  

na zníţenie energetickej náročnosti budovy MŠ Močenok a budovy kultúrneho domu. 

 

Starosta obce otvoril k predloţenému materiálu rozpravu. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe sa na neho obrátili občania s poţiadavkou na opravu cesty  

v ul. Druţstevná, ktorá je v zlom stave po vybudovaní kanalizácie. Poznamenal, ţe je naplánovaná 

bohatá investičná činnosť a v obci sú niektoré cesty v horšom stave ako je na ul. Druţstevná. 

Rekonštrukcia spomínanej cesty sa môţe naplánovať v ďalšom volebnom období a vyzval občanov,  

aby aj oni predkladali návrhy investičných akcií. 

Uviedol, ţe obecná rada odporúča schváliť predloţený plán investícií. 

 

Starosta obce dal o predloţenom Pláne investičných akcií hlasovať. 
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Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0   

 

Poslanci schválili Plán investičných akcií na obdobie 2019 – 2022.  

 

Uznesenie č. 7.3 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Plán investícií na obdobie 2019 – 2022 

Výbočiská ČINGOV 

Obecný úrad -  rekonštrukcia  

Chodník na Čingovoch 

Nájomný dom na Rokošovej 

Dobudovanie osvetlenia na Hornom 

cintoríne 

Ulica Párovce - rekonštrukcia 

Ulica Kakava – rekonštrukcia 

Ulica Cintorínska - rekonštrukcia 

Posedenie za Športovou halou 

Kultúrny dom -  zelená strecha a príp. 

zateplenie budovy 

Oplotenie Dolný cintorín 

Parkovanie Dekana Dúbravického 

Zdravotné stredisko, chodníky, interiér 

Zníţenie energetickej náročnosti MŠ 

Klzisko, chladenie 

Parkovacie plochy pri Hornom a Dolnom 

cintoríne 

Nájomný dom M. R. Štefánika 

Závlahy na ihrisku 

Divadelné osvetlenie v Kinosále 

Múr a pokladňa na  futbalovom ihrisku 

Osvetlenie v Športovej hale 

Prechod pre chodcov Nitrianska 

Riešenie Centra pri fontáne 

Dom na kúpalisku 

Dom pri cintoríne 

Osvetlenie tried v ZUŠ a ZŠ 

Závlahy pri artézskej studni 

 

 

 

8. Materiály predloţené na prerokovanie a schválenie 

 

8.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 01/2019, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka 

ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 

obce Močenok. Konkrétne sa mení príloha všeobecne záväzného nariadenia, nakoľko je uţ zrejmá 

výška podielových daní na rok 2019, z ktorej sa podľa normatívu vypočítava výška dotácie na 

prevádzku mzdy na ţiaka. Ide o zákonnú povinnosť obce a návrh bol prerokovaný ako na príslušnej 

komisie,  

tak aj s riaditeľmi škôl, ktorí s predloţeným návrhom súhlasili.  

 

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

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu VZN č. 01/2019. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 
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Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili návrh VZN Obce Močenok č. 01/2019, ktorým sa mení  

a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, 

poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 

Močenok. 

 

Uznesenie č. 8.1 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 01/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy  

a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok. 

 

 

 

8.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 02/2019  

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach v obci Močenok. 

Uviedol, ţe nové trhovisko sa skolaudovalo koncom roka 2018 a je potrebné prehodnotiť podmienky 

predaja na trhovisku, otváraciu dobu ako aj poplatky za predaj. Poznamenal, ţe pripomienky 

niektorých komisií boli v návrhu VZN zapracované. Po roku fungovania miestneho trhoviska  

sa podmienky vo VZN môţu prehodnotiť. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému návrhu VZN č. 02/2019. 

 

Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe komisia pre sociálne veci a bytové otázky navrhovala, aby sa čas predaja 

upravil na letný a zimný, navrhovanú výšku poplatkov chceli zníţiť o polovicu. Zo svojich návrhov 

ustúpili a navrhol schváliť VZN tak, ako je predloţené. Navýšenie cien je adekvátne vzhľadom  

na vynovené priestory miestneho trhoviska. 

 

Ing. Miroslav Pápay sa informoval, či sa robil prieskum cien v okolitých obciach na čo mu starosta 

odpovedal, ţe prieskum sa nerobil, nakoľko sa musia zhodnotiť obecné ekonomicky oprávnené 

náklady vynoveného trhového miesta. 

 

Ing. Jozef Šuvada poznamenal, ţe do budúcnosti treba vykonávať porovnávanie poplatkov  

za poskytované sluţby a moţno aj zhodnotiť, či je potrebné, aby správca trhoviska bol na trhovisku 

počas celej otváracej doby. 

 

Po rozprave dal starosta o návrhu VZN č. 02/2019 hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 
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Poslanci schválili návrh VZN Obce Močenok č. 02/2019 o podmienkach predaja výrobkov  

a poskytovania sluţieb na trhových miestach v obci Močenok. 

 

Uznesenie č. 8.2 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 02/2019  O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb  

na trhových miestach v obci Močenok. 

 

 

 

8.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 03/2019, ktorým  

sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO  

a DSO. Uviedol, ţe obec reaguje na usmernenie z Ministerstva financií, ktoré sa týka dane  

za ubytovanie. Jedná sa o administratívne zmeny v daniach za ubytovanie, ktoré moţno vo VZN 

meniť aj v priebehu roka. Zmena nebude mať vplyv na príjmy ani výdavky obce.  

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe je potrebné rešpektovať zákony a zhodnotiť ochranu osobných 

údajov, ktoré budú obci poskytovať podnikateľské subjekty. 

 

Ing. Ladislav Fúska uviedol, ţe poţadované údaje z dotazníkov sú vyţadované v zmysle zákona. 

 

Starosta obce informoval, ţe sú to beţne zadávané údaje, s ktorými zamestnanci obce potrebujú 

pracovať. 

 

Po rozprave dal starosta obce o návrhu VZN č. 03/2019 hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili návrh VZN Obce Močenok č. 03/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce 

Močenok č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. 

 

Uznesenie č. 8.3 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 03/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 05/2017  

o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. 

 

 

 

8.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva  

v Močenku na rok 2019. Zasadnutia sa budú konať kaţdý nepárny mesiac ako tomu bolo doposiaľ. 

Občania budú mať prehľad o tom, kedy by sa ich ţiadosti mohli prerokovávať v obecnom 

zastupiteľstve.  
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Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe v minulosti sa tento systém osvedčil a aj poslanci si budú vedieť 

naplánovať svoj čas. Prítomných informoval, ţe obecná rada bude zasadať vţdy týţdeň  

pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.  

 

Ing. Jozef Šuvada poţiadal predsedov komisií, aby v mesiaci ako bude festival Gorazdov Močenok, 

komisie zasadali o niečo skôr, nakoľko obecná rada prihliada na stanoviská komisií a mala ich 

zápisnice k dispozícii. 

 

Po rozprave dal starosta obce o návrhu plánu zasadnutí OcZ hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 8.4 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2019 

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa plánu práce  30. 01. 2019 

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa plánu práce  27. 03. 2019 

III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa plánu práce   29. 05. 2019 

IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa plánu práce   31. 07. 2019 

Slávnostné obecné zastupiteľstvo pri príleţitosti Dní obce  2019  12. 09. 2019 

V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa plánu práce  25. 09. 2019 

VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa plánu práce   27. 11. 2019 

 

 

 

8.5 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na zmenu poplatkov za predaj na miestnom 

trhovisku. Rozprava k poplatkov prebiehala v rámci bodu 8.2. Účinnosť sadzieb poplatkov navrhol 

starosta obce od 01. 02. 2019. 

 

V rozprave poslanci nevystúpili a o návrhu dal starosta obce hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili návrh na zmenu sadzobníka poplatkov za predaj na miestnom trhovisku 

s účinnosťou od 01. 02. 2019. 
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Uznesenie č. 8.5 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Návrh na zmenu Sadzobníka poplatkov za predaj na miestnom trhovisku s účinnosťou  

od 01. 02. 2019 nasledovne:  

Poplatok za prenájom trhového miesta na stole: 

Predávajúci s trvalým pobytom v obci Močenok  4,00 €/stôl 

Ostatní predávajúci     8,00 €/stôl 

Predávanie mimo stola     4,00 €/m
2
 

 

Poplatok za predaj z osobného auta alebo prívesu jednorázovo: 

Predávajúci s trvalým pobytom v obci Močenok  8,00 € 

Ostatní predávajúci      16,00 € 

 

Poplatok za predaj z loţnej plochy nákladného vozidla: 

Predávajúci s trvalým pobytom v obci Močenok  10,00 € 

Ostatní predávajúci      16,00 € 

 

 

 

8.6 Starosta obce odovzdal slovo Mgr. Petrovi Sýkorovi, ktorý predloţil poslancom návrh  

na doplnenie sadzobníka poplatkov za inzerciu s účinnosťou od 01. 02. 2019. Na web stránke obce  

sa vytvorí nová rubrika s katalógom firiem. Následne sa  oslovia podnikatelia, či budú mať záujem byť 

zverejnení na web stránke za ročný poplatok. Ďalej navrhol poplatok za sluţbu kopírovania médií – 

ako napr. videozáznam z vystúpenia akadémie ţiakov materskej, základnej a umeleckej školy  

na DVD. Rodičia majú o túto sluţbu čoraz väčší záujem a poplatok zahŕňa aj náklady na DVD. 

 

Starosta obce dal o predloţenom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili návrh na doplnenie sadzobníka poplatkov za inzerciu s účinnosťou od 01. 02. 2019. 

 

Uznesenie č. 8.6 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Návrh na doplnenie Sadzobníka poplatkov za inzerciu s účinnosťou od 01. 02. 2019 nasledovne: 

Internetová stránka obce  

Zaradenie do katalógu firiem a sluţieb   10,- €/rok 

 

Poplatky za sluţbu kopírovania médií:    5,- €/hod 
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9. Hlavný kontrolór obce 

 

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

správu z vyhodnotenia kontrolnej činnosti HK za rok 2018. 

 

V rozprave poslanci nevystúpili a starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 9.1 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018. 

 

 

 

9.2 Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi, ktorý predloţil 

poslancov správu z kontroly vybranej investičnej akcie „Technologické zhodnotenie hasičskej 

zbrojnice v obci Močenok“, výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie zverejňovanie zmlúv  

a faktúr. Uviedol, ţe pri kontrole neboli zistené ţiadne nedostatky. 

 

V rozprave poslanci nevystúpili a starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly vybranej investičnej akcie „Technologické zhodnotenie 

hasičskej zbrojnice v obci Močenok“, výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie zverejňovanie 

zmlúv a faktúr. 

 

Uznesenie č. 9.2 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly vybranej investičnej akcie „Technologické zhodnotenie hasičskej zbrojnice  

v obci Močenok“, výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie zverejňovanie zmlúv a faktúr. 
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10. Majetkové prevody a nájmy 

 

10.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť p. Terézie Šelmeciovej, bytom  

ul. Nitrianska 1217/20, 951 31  Močenok, ktorá ţiada odkúpiť časť z parcely č. 1747/1 a 1747/2, 

nakoľko pri dedičskom konaní zistila, ţe pozemok pod rodinným domom ako aj záhrada  

sú vo vlastníctve obce a chce si vysporiadať majetkovo právne vzťahy. Starosta obce odovzdal slovo 

poslancovi Štefanovi Horňákovi, členovi komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Štefan Horňák uviedol, ţe komisia odporúča schváliť budúci zámer predaja pozemkov pre pani 

Šelmeciovú na základe spresnenia výmery geometrickým plánom.  

 

Starosta obce uviedol, ţe predpokladaná výmera pozemkov bude cca 700 m
2
. Vzhľadom na túto 

skutočnosť, obec dá vypracovať znalecký posudok na pozemky. 

 

Po rozprave dal starosta obce hlasovať o predloţenej ţiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja pozemkov pre p. Teréziu Šelmeciovú. 

 

Uznesenie č. 10.1 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľností - pozemkov, konkrétne časť z parcely č. 1747/1 a 1747/2, 

reg. „ E-KN“, vedené na LV č. 4274, k. ú. Močenok na ul. Nitrianska pre ţiadateľku p. Teréziu 

Šelmeciovú, bytom ul. Nitrianska 1217/20, 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: 

Ţiadateľka pozemky dlhodobo uţíva a kúpou pozemku si chce vysporiadať majetkovoprávne 

vzťahy. Na časti parcely č. 1747/2 ma ţiadateľka postavený rodinný dom. 

 

 

 

10.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Petra Daniša, bytom ul. Jazerná 585/28, 

927 01  Šaľa, ktorý ţiada odkúpiť časť z obecnej parcely č. 1745, na ktorej sa nachádza predzáhradka 

k jeho rodinnému domu (ul. Chalupy). Starosta obce odovzdal slovo poslancovi Štefanovi Horňákovi, 

členovi komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Štefan Horňák uviedol, ţe komisia sa bola pozrieť na mieste, kde sa nachádza RD p. Daniša, 

predzáhradku má riadne oplotenú a uţíva ju. Komisia odporúča schváliť budúci zámer predaja 

pozemku na základe spresnenia výmery geometrickým plánom. 
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Starosta obce uviedol, ţe vzhľadom na výmeru pozemku sa cena bude stanovovať na základe platnej 

cenovej mapy na rok 2019. 

 

Po rozprave dal starosta obce hlasovať o predloţenej ţiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja pozemku pre p. Petra Daniša. 

 

Uznesenie č. 10.2 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku, konkrétne časť z parcely č. 1745, reg.  

„E-KN“, vedené na LV č. 4274, k. ú. Močenok na ul. Chalupy pre ţiadateľa p. Petra Daniša, 

bytom ul. Jazerná 585/28, 927 01  Šaľa 

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

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 

Odôvodnenie: 

Ţiadateľ pozemok dlhodobo uţíva ako predzáhradku a kúpou pozemku si chce vysporiadať 

majetkovoprávne vzťahy.  

 

 

 

10.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Ing. Miloša Kútneho, bytom ul. Sv. Cyrila 

a Metoda 1336/11, 951 31  Močenok, ktorý ţiadal odkúpiť obecný pozemok, parcelu č. 1749/109, 

ktorá sa odčlenila geometrickým plánom z parcely č. 1749, vedenej na LV č. 4274. Starosta obce 

odovzdal slovo poslancovi Štefanovi Horňákovi, členovi komisie pre územné plánovanie a investičnú 

činnosť. 

 

Štefan Horňák uviedol, ţe komisia neodporúča odpredaj spomínaného pozemku, nakoľko v roku 2018 

obec na daný pozemok vyhlásila súťaţ a ţiadateľ na ňu nereagoval. 

 

Starosta obce uviedol, ţe stanovisko obecnej rady je rovnaké ako komisie pre územné plánovanie 

a investičnú činnosť. 

 

Po rozprave dal starosta obce hlasovať o predloţenej ţiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Za: 0 

Proti: 8 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav 

Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Zdrţal sa: 1 
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Ing. Miroslav Pápay 

 

Poslanci neschválili zámer predaja obecného pozemku pre Ing. Miloša Kútneho. 

 

Uznesenie č. 10.3 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku, konkrétne parcelu č. 1749/109 o výmere  

53 m
2
, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na ul. Sv. Gorazda pre ţiadateľa  

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

 

 

 

11. Správy o činnosti komisií za rok 2018 

 

Starosta obce vyzval predsedom komisií, či chcú doplniť predloţené správy o činnosť komisií za rok 

2018. 

 

Ing. Stanislav Šimko ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov pri OcZ v Močenku informoval poslancov, ţe starosta obce PaedDr. Roman Urbánik 

v zmysle zákona č. 545/2005 v stanovenom termíne predloţil písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností, majetkových pomerov a potvrdenie o príjmoch za rok 2018 a splnil si tak svoju povinnosť. 

Komisia skonštatovala, ţe pri výkone funkcie starostu obce počas roka 2018 nebol v rozpore 

s verejným záujmom a spĺňal všetky podmienky ustanovení ústavného zákona o výkone funkcie 

verejného funkcionára. 

Ing. Stanislav Šimko navrhol obecnému zastupiteľstvu prijať samostatné uznesenie k jeho správe 

(Uznesenie č. 13.2 – I./OZ/2019). Následne sa v čase 19:45 hod ospravedlnil z rokovania obecného 

zastupiteľstva a od tejto chvíle bolo v rokovacej miestnosti prítomných 8 poslancov. 

 

Starosta obce poďakoval predsedom, členom a tajomníčkam komisií za ich prácu v roku 2018. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţených správach o činnosti komisií za rok 2018. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 11 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správy o činnosti komisií  v roku 2018 tak, ako ich predloţili predsedovia komisií. 

Správy: 

• Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

• Komisie územného plánovania a investičnej činnosti, 

• Komisie pre školstvo, mládeţ a šport, 

• Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy, 
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• Komisie pre sociálne veci a bytové otázky, 

• Komisie pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejného poriadku  

• Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára 

 

 

 

12. Zápisnice z komisií   

 

Starosta obce odovzdal slovo predsedom komisií, či chcú doplniť zápisnice z komisií od ostatného 

zasadnutia OcZ. 

 

Štefan Horňák informoval poslancov, ţe komisia územného plánovania a investičnej činnosti sa okrem 

prerokovaných ţiadostí v bode č. 10 zaoberala aj ţiadosťou p. Stanislava Packu, ktorý ţiadal 

o povolenie vybudovania chodníka k jeho nehnuteľnosti. Uviedol, ţe komisia s jeho ţiadosťou 

nesúhlasila, nakoľko chodník nemal viesť len cez obecné pozemky, ale aj cez súkromné. Ţiadateľovi 

bolo navrhnuté, aby si chodník vybudoval na svojom vlastnom pozemku, resp. pozemku, kde má 

spoluvlastnícky podiel. Ďalej sa komisia zaoberala ţiadosťou spoločnosti EIZEN, v ktorej ţiada 

o zníţenie poplatku za prenájom priestorov zberného dvora.  

Starosta obce uviedol, ţe ţiadosťou od spoločnosti EIZEN sa zaoberala aj finančná komisia, ktorá  

so zníţením poplatkov za prenájom priestorov zberného dvora nesúhlasí a navrhla, aby obec našla iné 

riešenie. 

 

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

zaoberala aj ţiadosťou občianky, ktorá chcela vyriešiť svoju zlú bytovú situáciu. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 12 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predloţili predsedovia komisií. 

Zápisnice: 

• Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

• Komisie územného plánovania a investičnej činnosti, 

• Komisie pre školstvo, mládeţ a šport, 

• Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy, 

• Komisie pre sociálne veci a bytové otázky, 

• Komisie pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejného poriadku  

• Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára 
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13. Rôzne 

 

13.1 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o spracovaní ich osobných údajov 

ako dotknutých osôb. Účel spracovania údajov poslancov obecného zastupiteľstva: 

* ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE POSLANCA  § 25 ODS. 8  ZÁKONA Č.369/1990 ZB.  

O OBECNOM ZRIADENÍ, 

* ODVOD DANE V ZMYSLE ZÁKONA Č.595/2003 Z.Z.  O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH 

PREDPISOV,  

* ODVOD POISTNÉHO V ZMYSLE ZÁKONA Č.580/2004 Z.Z.  O ZDRAVOTNOM POISTENÍ  

V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A ZÁKONA Č.461/2003 Z.Z. O SOCIÁLNOM POISTENÍ  

V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, 

 

* ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POSLANCOV NA WEBOVEJ STRÁNKE OBCE 

 A V PRIESTOROCH OBECNÉHO ÚRADU V ROZSAHU:  

- MENO, PRIEZVISKO, TITUL   

- INFORMÁCIA O TOM, ČI POSLANEC VYKONÁVA MANDÁT AKO NEZÁVISLÝ   

          ALEBO AKO KANDIDÁT POLITICKÉHO SUBJEKTU  

- FOTOGRAFIA POSLANCA NA ZÁKLADE § 78 ODS.2 ZÁKONA Č.18/2018  Z.Z.   

          O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o spracovávaní osobných údajov poslancov 

obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 13.1 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o spracovávaní osobných údajov poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

 

Uznesenie č. 13.2 – I./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu Ing. Stanislava Šimka - predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejného funkcionára obce Močenok o splnení povinnosti starostu obce, ktorý predloţil 

potvrdenie o príjmoch za kalendárny rok 2018 v zmysle zákona č. 545/2005. 
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14. Diskusia 

 

Ing. Ernest Vereš poďakoval za poskytnutú dotáciu pre Hádzanársky klub Junior Močenok a pre 

Spevácku skupinu Zúgovanka. 

Starosta obce uviedol, ţe v obci je bohatý športový a kultúrny ţivot a treba ho podporovať. 

 

 

 

Záver  

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková 

Močenok, 30. 01. 2019 

 

 

 

Overovatelia:  Mgr. Eva Molnárová   ....................................................... 

 

 

 

 

Ing. Veronika Kollárová  ....................................................... 

 

 

 


