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Zápisnica 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 27. 03. 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 

Ľuboš Blaţo – poslanec OcZ 

Ing. Marek Mesároš – poslanec OcZ 

 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Hambalková, zapisovateľka 

Mgr. Soňa Hippová, riaditeľka MŠ Močenok 

Mgr. Eduard Lacko, riaditeľ ZŠ Močenok 

Mgr. Tomáš Obola, riaditeľ ZUŠ Močenok 

Matej Šimko, občan 

 

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

 

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

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

v zasadacej miestnosti je 11, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ďalej privítal riaditeľov 

škôl a občanov. 

 

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

Ing. Stanislav Šimko, Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 Ing. Mareka Mesároša a Ing. Jozefa Šuvadu.  

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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. 1. – II./ OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zloţení:  

Ing. Stanislav Šimko, Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Ing. Mareka Mesároša, Ing. Jozefa Šuvadu 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, ţe návrh programu II.  zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom 

doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Návrh programu bol zverejnený 

na úradnej tabuly, webovom sídle obce a v káblovej televízii. Následne starosta obce prečítal hlavné 

body programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

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

2. Schválenie programu rokovania   

3. Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ v roku 2019 

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predloţené na prerokovanie a schválenie 

5.1. Zapojenie obce do projektu: Zelené obce Slovenska 

5.2. Zapojenie obce do projektu: Multifunkčné ihrisko spája športových nadšencov 

5.3. Schválenie zániku spoločnosti Múzeum a galéria 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečného účtu Obce Močenok za rok 2018 

6.2. Záverečný účet Obce Močenok za rok 2018 

6.3. Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2018 

6.4. Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2018 

6.5. Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2018 

6.6. Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2018 

6.7. Správa o činnosti Kabel TV Močenok a hospodárenie za rok 2018 

7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2018 

7.1. Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 

7.2. Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom 

k 31.12.2018 
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7.3. Zápisnica z vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2018 a Protokol 

o návrhu na vyradenie majetku za rok 2018 

7.4. Zápisnica z vykonania fyzickej inventúry kniţiek v Kniţnici Močenok a návrh na vyradenie 

kniţiek 

8. Hlavný kontrolór 

8.1. Správa z kontroly poskytovania odmien na základnej a materskej škole v Močenku v rokoch 

2017 a 2018 

8.2. Správa z kontroly daňových nedoplatkov k 31. 12. 2018 v obci Močenok 

9. Majetkové prevody, nájmy  

9.1. Ţiadosť o zámenu pozemkov – JUDr. Silvia Karásiková a sestry 

9.2. Schválenie odpredaja obecného pozemku pre Jakuba Peca 

9.3. Schválenie odpredaja obecného pozemku pre Petra Daniša 

9.4. Schválenie odpredaja obecných pozemkov pre Teréziu Šelmeciovú 

 

10. Zápisnice z komisií 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

 Komisia pre školstvo, mládeţ a šport 

 Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

 

11. Rôzne 

11.1. Informácia o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 

12. Diskusia 

 

Záver 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy k programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 predloţený program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 2. – II./ OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predloţený program rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, ţe rokovanie bude pokračovať podľa schváleného programu. 
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3. Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ v roku 2019 

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

poslancov o plnení uznesení. Na I. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 30. 01. 2019 

bolo prijatých celkovo 31 uznesení, z toho 5 uznesení malo ukladaciu povinnosť pre obec. Hlavný 

kontrolór skonštatoval, ţe všetky uznesenia, ktoré mali ukladaciu povinnosť boli splnené kú dňu  

27. 02. 2019. Presné dátumy plnenia vyznačil v predloţenom materiáli. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 plnenia uznesení schválených na I. zasadnutí OcZ v Močenku dňa  

30. 01. 2019. 

 

Uznesenie č. 3. – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na I. zasadnutí OcZ v Močenku dňa 30. 01. 2019. 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Starosta obce odpovedal na interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Informoval ich, ţe ochranné zábradlie na schodisko k javisku je uţ vyhotovené.  

O skutočnosti poškodených rýn na budove Orlovne, obec informovala majiteľa budovy  

a to Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Nitra. 

 

Poslanec Ľuboš Blaţo sa informoval, prečo bol volebný okrsok č. 2 premiestnený do budovy 

základnej školy. Tento volebný okrsok zvykol byť v budove obecného úradu, do ktorého spadali ulice 

Borzagoš, Čingov, Hájska a atď. Pre obyvateľov týchto ulíc je základná škola ďaleko. 

 

Starosta obce informoval prítomných, ţe volebný okrsok č. 2 pre voľby prezidenta SR a volieb  

do Európskeho parlamentu bude sídliť v budove základnej škole z dôvodu, ţe v čase konania oboch 

volieb sa počítalo s rekonštrukciou budovy obecného úradu. Sídla volebných miestností sa nahlasovali 

ešte na začiatku roka 2019 a nie je ich moţné meniť. Nie je jednoduché nájsť priestory, ktoré majú 

bezbariérový prístup.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada navrhol, aby sa vyčistil od náletových drevín vodný kanál popri penzióne 

Anup (ul. Mlynská), nakoľko Povodie Váhu čistilo breh Dlhého kanála.  

 

Starosta obce uviedol, ţe Povodie Váhu vyčistí a vykosí aj tento vodný kanál. 
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5. Materiály predloţené na rokovanie a schválenie 

 

5.1 Starosta obce informoval prítomných poslancov o zámere obce sa zapojiť do projektu Podpora 

biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska,  

ktorý podporuje Slovenská agentúra ţivotného prostredia. Uviedol, ţe spoluúčasť na projekte nie je 

podmienkou výzvy, obec si musí len dať vypracovať projektovú dokumentáciu. Obec by mohla získať 

finančné prostriedky na výsadbu 150 ks drevín, ktoré by sa vysadili na dolnom a hornom cintoríne.  

Na obecnej rade padol návrh na ďalšiu lokalitu a tou je okolie Kaplnky na Gorazdove. 

 

Poslanec Ľuboš Blaţo navrhol, aby sa na cintorínoch uvaţovalo najmä nad výsadbou ihličnatých 

stromov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 informáciu o zapojení obce do projektu Podpora biodiverzity prvkami 

zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska. 

 

Uznesenie č. 5.1 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

zapojenie obce Močenok do projektu  Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry  

v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska. ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3.1: Zlepšenie stavu 

ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 

 

 

 

5.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia na odsúhlasenie podania ţiadosti 

na poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska. Výzvu vyhlásil Úrad vlády SR  

a podmienkou je minimálne 5 % spoluúčasť zo strany obce. Starosta obce uviedol, ţe obec môţe 

získať maximálne 38 000,- €. Podľa uţ vypracovanej projektovej dokumentácie je výška celkových 

oprávnených výdavkov na výstavbu multifunkčného ihriska v sume 50 989,-€ a spoluúčasť obce je 

28,27 %. Uvaţuje sa nad tým, ţe ihrisko by sa vybudovalo za hlavnou tribúnou futbalového ihriska. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe obecná rada pozitívne prijala myšlienku vybudovania 

športového ihriska, kde by mohli mladší aj starší športovať. 

 

Poslanec Ľuboš Blaţo poznamenal, ţe sa mu nepáči lokalita, kde by sa multifunkčné ihrisko 

vybudovalo. Uvítal by inú lokalitu. 

 

Starosta obce uviedol, ţe nechce, aby sa ihrisko bralo ako tréningová plocha pre futbalistov. Uvaţuje 

sa nad alternatívou, ţe v zime sa ihrisko bude vyuţívať ako klzisko, a preto je potrebné mať aj určité 

technické zázemie. 

 

Matej Šimko (občan) poukázal na alternatívu, ţe povrch ihriska by mohol byť vyrobený z granulátu, 

aby sa ihrisko mohlo vyuţívať aj v zimných mesiacoch. 
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Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 
 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, 

Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, 

Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci odsúhlasili podanie ţiadosti na poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska. 

 

Uznesenie č. 5.2 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) súhlasí 

s podaním Ţiadosti na poskytnutie dotácie z dotačného programu Podpora rozvoja športu  

na rok 2019 Podprogram č. 1 Výstavba multifunkčných ihrísk, názov projektu: ,,Multifunkčné 

ihrisko spája športových nadšencov“ 
 

b) súhlasí 

s výškou celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 50 989,00 EUR a 28,27 % 

spolufinancovanie zo strany obce, t. j.  vo výške 14 413,00 EUR 

 

 

 

5.3 Starosta obce predloţil poslancom návrh uznesenia na zrušenie spoločnosti Múzeum a galéria  

sv. Gorazda, IČO: 42126151, ktorá reálne nikdy nefungovala. Je administratívne náročné kaţdoročne 

podávať o tejto spoločnosti štatistické výkazy.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe sa jedná o výmaz spoločnosti z registra právnických osôb. 

Podľa jeho názoru spoločnosť mala uţ dávno zaniknúť a treba dať do súladu informačné tabule  

na budove, ktorá sídli na ul. Školská 1690. Potrebné je aj zaktualizovať údaje v vstupnej hale  

vo vestibule.  

 

Ing. Marek Mesároš poznamenal, ţe sa hovorí aj o tom, aby sa budova premenovala z názvu Múzeum 

a Galéria sv. Gorazda na Kláštor, čo je dávno zauţívaný názov. 

 

Starosta obce navrhol, aby sa  zmenou názvu zaoberala komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky  

a zahraničné vzťahy, resp. sa návrhy prerokovali na komisiách. 

 

Ing. Ernest Vereš poznamenal, ţe vo vestibule nie sú uvedené správne údaje. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu na zrušenie spoločnosti Múzeum a galéria sv. Gorazda. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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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Uznesenie č. 5.3 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

ruší 

Spoločnosť Múzeum a galéria sv. Gorazda, IČO: 42126151, sídlom Školská 1690,  

951 31  Močenok ku dňu 01. 04. 2019 

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6.1 Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi, aby oboznámil 

poslancov so svojím stanoviskom k záverečnému účtu Obce Močenok za rok 2018. Hlavný kontrolór 

uviedol, ţe návrh záverečného účtu bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva 

a návrh materiálu bol prerokovaný aj na finančnej komisie. Zadlţenosť obce je necelých 18 % 

z moţných 60 %. Záverečný účet je vypracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení a doplnení niektorých zákonov a odporúča ho schváliť bez 

výhrad. 

 

Starosta otvoril rozpravu k stanovisku hlavného kontrolóra. Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Močenok  

za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 6.1 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Močenok k záverečnému účtu Obce Močenok za rok 

2018. 

 

 

 

6.2 Starosta obce predloţil poslancom Záverečný účet Obce Močenok za rok 2018, ktorému 

predchádzalo stanovisko Hlavného kontrolóra. Materiálom sa zaoberala finančná komisia ako  

aj obecná rada. Prebytok hospodárenia navrhol starosta obce zapojiť do rezervy a následne sa pouţije 

na kapitálové výdavky. Výška rezervy je 279 373,44 €. Pri ročnom rozpočte obce pribliţne 4 mil. eur, 

výška rezervy predstavuje 6 % rozpočtu. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe záverečný účet je vypracovaný v zmysle zákona, príjmy 

obce boli vyššie ako výdavky. Vyššie príjmy dosiahli aj rozpočtové organizácie obce. Obecná rada 

odporúča schváliť záverečný účet bez výhrad. 

 

Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe finančná komisia materiál prerokovala a odporúča schváliť záverečný 

účet bez výhrad. 
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Starosta obce dal o predloţenom materiáli hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, 

Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, 

Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci schváli návrh Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2018 bez výhrad.  

 

Uznesenie č. 6.2 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

Záverečný účet Obce Močenok za rok 2018 

 

b) potvrdzuje 

     prebytok   beţného rozpočtu                         vo výške        722 992,54   EUR 

     schodok    kapitálového rozpočtu                  vo výške        770 363,67   EUR  

     Schodok beţného a kapitálového     - 47 371,13   EUR 

      

     Prebytok    finančných operácií                   vo výške             337 944,57    EUR 

 

c) schvaľuje 

vysporiadanie straty beţného a kapitálového rozpočtu z prebytku finančných operácií  vo výške 

47 371,13 EUR 

 

d) schvaľuje 

tvorbu rezervného fondu  vo výške 279 373,44 EUR 

e) schvaľuje 

rozpočtové opatrenie na rok 2019 podľa predloţeného návrhu 

 

f) schvaľuje bez výhrad 

Celoročné hospodárenie v zmysle Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2018 

 

 

 

6.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom materiál o pohľadávkach obce Močenok 

k 31.12.2018. K predloţenému materiálu otvoril rozpravu. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe komisie by mali dať návrh, ako niektoré pohľadávky odpísať 

a na druhej strane prísť s plánom, ako tieto financie od dlţníkov získať do rozpočtu obce. Nedoplatky 

za komunálne odpady by si mohli občania odpracovať v obci. Navrhol, aby sa zoznam dlţníkov 

zverejňoval v skoršom období neţ v septembri, ako navrhol hlavný kontrolór vo svojej správe 

z kontroly. 

 

Ing. Ladislav Fúska uviedol, ţe obec môţe zverejniť zoznam neplatičom (vyhotovený k 31.12. 

predchádzajúceho roka) v ľubovoľnom termíne. Nechcel meniť systém zamestnankýň, ktoré dlţníkov 

v II. polroku písomne upozorňujú na ich podlţnosti.    
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Ing. Jozef Šuvada navrhol, aby sa dlţníkom napísal list, ţe pokiaľ neuhradia svoju podlţnosť obci, 

budú zverejnení na úradnej tabuli. Za uváţenie stojí zverejnenie upozornenia aj do obecných novín. 

 

Starosta obce uviedol, ţe zoznam pohľadávok je vypracovaný k 31. 12. 2018 a v tejto chvíli nie je 

presný, nakoľko niektorí dlţníci si začiatkom roka 2019 vyplatili svoje podlţnosti. Občanov 

opakovanie písomne vyzývame, aby si splnili svoje povinnosti.  

 

Starosta obce dal o predloţenom materiáli hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31. 12. 2018. 

 

Uznesenie č. 6.3 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2018. 

 

 

 

6.4 Starosta obce predloţil poslancom Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2018. Odovzdal 

slovo Mgr. Eduardovi Lackovi, riaditeľovi základnej školy, ktorý v krátkosti informoval o hlavných 

bodoch správy. Správou sa zaoberala komisia pre školstvo, mládeţ a šport a predseda komisie 

poslanec Ľuboš Blaţo uviedol, ţe komisia zobrala správu na vedomie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe obecná rada odporúča predloţenú správu schváliť. 

 

Starosta obce dal o predloţenom materiáli hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 6.4 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 
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Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2018.  

 

 

 

6.5 Starosta obce predloţil poslancom Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2018. Odovzdal 

slovo Mgr. Soni Hippovej, riaditeľke materskej školy, ktorá v krátkosti informovala o hlavných 

bodoch správy. Informovala prítomných poslancov, ţe z januárového rozpočtu (r. 2019) čerpali sumu 

9 478,32 € na odvody za zamestnancov v mesiaci december 2018. Tento krok konzultovala  

aj so starostom obce. Uviedla, ţe pre škôlku bol rok 2018 náročný z hľadiska rekonštrukcie budovy 

materskej školy. Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenej správe. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe obecná rada zobrala správu o hospodárení na vedomie 

a ponechali rozhodnutie na starostovi obce, ţe dovolil riaditeľke MŠ prekročiť rozpočet. Učiteľky 

a zamestnankyne mali nadčasy za upratovanie budovy po rekonštrukcii a bolo nutné im tieto hodiny 

preplatiť. Informoval sa, o koľko sa navýšil počet detí v škôlke po jej rekonštrukcii a prístavbe novej 

triedy. 

 

Riaditeľka škôlky informovala prítomných, ţe  kapacita škôlky sa navýšila o 10 detí. V súčasnosti je 

zapísaných 140 detí.  

 

Poslanec Ľuboš Blaţo informoval prítomných, ţe škôlka mala návštevu z Indonézie prostredníctvom 

programu Erasmus, o tejto návšteve ich informovala členka komisie Mgr. Andrea Benková. Ďalej 

uviedol, ţe komisia pre školstvo, mládeţ a šport zobrala predloţenú správu na vedomie. 

 

Starosta obce uviedol, ţe výpadok príjmov bol spôsobený aj z dôvodu rekonštrukcie budovy, keď 

škôlka fungovala v obmedzenom reţime v priestoroch základnej školy, kde bol počet detí obmedzený. 

Bude dôleţité, aby sa tento stav uţ neopakoval. Materská škôlka má v roku 2019 historicky najväčší 

rozpočet, ale čakajú ich aj väčšie výdavky.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko vyzdvihol kvalitu materskej školy a vyzdvihol veľmi dobrú prácu 

zamestnankýň s deťmi.  

 

Starosta obce dal o predloţenom materiáli hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 6.5 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2018.  
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6.6 Starosta obce predloţil poslancom Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2018. Odovzdal 

slovo Mgr. Tomášovi Obolovi, riaditeľovi základnej umeleckej školy, ktorý v krátkosti informoval 

o hlavných bodoch správy. Správou sa zaoberala komisia pre školstvo, mládeţ a šport a predseda 

komisie poslanec Ľuboš Blaţo uviedol, ţe komisia zobrala správu na vedomie. 

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Starosta obce dal o predloţenom materiáli hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 6.6 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2018.  

 

 

 

6.7 Starosta obce predloţil poslancom Správu o činnosti Kabel TV Močenok a hospodárenie za rok 

2018. Odovzdal slovo Ing. Stanislavovi Šimkovi, konateľovi spoločnosti Kabel TV Močenok. 

Informoval poslancov, ţe prevádzkovanie káblovej televízie bolo zmluvne postúpené spoločnosti 

Slovanet a.s. Bratislava do roku 2027. Opravy hlavnej stanice, káblových  rozvodov a retransmisiu 

televíznych kanálov i v roku 2018 zabezpečila na svoje náklady akciová spoločnosť Slovanet 

Bratislava. V retransmisii je zabezpečený základný balík TV kanálov a vysielanie kanálu TV Močenok 

v cene 13,50 Euro s DPH za štvrťrok. Cena za jeden mesiac je 4,50 Euro s DPH. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe poplatok za základný balík TV kanálov je pre našich občanov 

prijateľní. Veľmi dôleţitý je aj fakt, ţe v ponuke TV kanálov je aj močenská televízia. Zaujímal sa,  

či by bolo moţné vysielať močenskú televíziu spoločnosťou, ktorá prevádzkuje optickú sieť v obci. 

 

Starosta obce uviedol, ţe moţné by to bolo, ale za poplatok. Obec by musela zakúpiť zariadenie za cca 

5 000,- € a platiť Slovak Telekomu za šírenie močenskej televízie, pričom toto vysielanie by bolo  

po celom Slovensku. Naopak, spoločnosť Slovanet a.s. Bratislava platí spoločnosti Kabel TV 

Močenok 7 % z ich trţieb. Zástupca starostu Mgr. Peter Sýkora navrhol, aby sa spustenie močenskej 

televízie riešilo prostredníctvom internetu, ale je potrebné prejsť rôzne moţnosti a alternatívy.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe cieľovou skupinou sú občania, ktorí majú záujem o balík 

TV kanálov, ktorý obsahuje vysielanie močenskej televízie. Je potrebné začať diskusiu, aké sú ďalšie 

moţnosti vysielania káblovej televízie. 
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Starosta obce dal o predloţenom materiáli hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 o činnosti Kabel TV Močenok a hospodárenie za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 6.7 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu o činnosti Kabel TV Močenok a hospodárenie za rok 2018 

 

 

 

7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2018 

 

7.1 Starosta obce predloţil poslancom zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31. 12. 2018. Uviedol, ţe na októbrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018 

boli schválené inventarizačné komisie a ich zloţenie. 

 

V čase 19:10 hod odišiel z rokovacej miestnosti poslanec Mgr. Peter Sýkora. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, 

Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Neprítomný: 1 

Mgr. Peter Sýkora, 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

k 31.12.2018 

 

Uznesenie č. 7.1 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2018 
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7.2 Starosta obce predloţil poslancom zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV 

Močenok, s. .r. o. so stavom k 31.12.2018. Na októbrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 

2018 bola stanovená inventarizačná komisia. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, 

Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Neprítomný: 1 

Mgr. Peter Sýkora, 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV 

Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2018 

 

Uznesenie č. 7.2 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom  

k 31.12.2018 

 

 

 

7.3 Starosta obce predloţil poslancom zápisnicu z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce 

Močenok k 31. 12. 2018 a protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2018. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, 

Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Neprítomný: 1 

Mgr. Peter Sýkora, 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Zápisnicu z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok  

k 31. 12. 2018 a súhlasia s návrhom na vyradenie prebytočného majetku obce v zmysle predloţeného 

protokolu.  

 

Uznesenie č. 7.3 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) berie na vedomie 
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Zápisnicu z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2018 

 

b) prerokovalo 

protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2018 

 

c) súhlasí 

s návrhom vyraďovacej komisie na vyradenie prebytočného majetku obce v zmysle 

predloţeného protokolu 

 

 

 

7.4 Starosta obce predloţil poslancom zápisnicu z vykonania revízie kniţného fondu a protokol 

s návrhom na vyradenie kniţiek z kniţného fondu. Uviedol, ţe momentálne je v kniţnom fonde 

pribliţne 13 000 kniţných titulov a kaţdoročne sa kniţnica dopĺňa o nové kniţky. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada poďakoval zamestnancom za vykonanie inventúry a uviedol,  

ţe je potrebné opotrebovaný a nepotrebný majetok vyradiť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, 

Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Neprítomný: 1 

Mgr. Peter Sýkora, 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie zápisnicu z revízie kniţného fondu a súhlasia s návrhom na vyradenie 

kniţiek z kniţničného fondu. 

 

 

Uznesenie č. 7.4 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) berie na vedomie 

Zápisnicu z revízie kniţného fondu 

 

b) prerokovalo 

protokol o návrhu na vyradenie kniţiek z kniţničného fondu 

 

c) súhlasí 

s návrhom na vyradenie kniţiek z kniţničného fondu v zmysle predloţených príloh č. 1 a 2 

 

 

 

8. Hlavný kontrolór 

 

8.1 Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, aby predloţil správu z kontroly poskytovania 

odmien na základnej a materskej škole v Močenku v rokoch 2017 a 2018. Uviedol, ţe sa pri kontrole 
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zameral aj na fakt, či neboli pri odmeňovaní zvýhodňovaní rodinní príslušníci poslancov obecného 

zastupiteľstva a vedenia obce. K takému zvýhodňovaniu neprišlo. Uviedol, ţe v materskej škole prišlo 

k porušeniu rozpočtových pravidiel z dôvodu, ţe zamestnankyne MŠ sa zapojili do upratovacích prác 

po rekonštrukcii MŠ a z toho dôvodu vyplývali pre škôlku vyššie mzdové náklady z hľadiska odmien.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, 

Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,  

Neprítomný: 1 

Mgr. Peter Sýkora, 

Proti: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie správu z kontroly poskytovania odmien na základnej a materskej škole  

v Močenku v rokoch 2017 a 2018. 

 

Uznesenie č. 8.1 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly poskytovania odmien na základnej a materskej škole v Močenku v rokoch 

2017 a 2018 

 

 

 

8.2 Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, aby predloţil správu z kontroly daňových 

nedoplatkov k 31. 12. 2018 v obci Močenok. Uviedol, ţe neplatičov môţe obec zverejňovať aj bez 

predchádzajúceho upozornenia. Obec si napr. dlh po zosnulom môţe uplatniť v dedičskom konaní.  

V čase 19:20 hod prišiel poslanec Mgr. Peter Sýkora do rokovacej miestnosti. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko navrhol, aby sa na pohľadávky obce pozrela finančná komisia, nakoľko 

je rozdiel medzi pohľadávkami obce ako správcu dane a pohľadávkami zo zmluvného vzťahu. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš (predseda finančnej komisie) navrhol, aby zamestnankyne obecného 

úradu spísali zoznam pohľadávok, ktoré sú vymáhateľné, ktoré je moţné odpustiť a ktoré je moţné 

odpísať. S takto predloţeným zoznam môţe následne pracovať finančná komisia.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 zobrali na vedomie Správu z kontroly daňových nedoplatkov k 31. 12. 2018 v obci Močenok. 

 

Uznesenie č. 8.2 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly daňových nedoplatkov k 31. 12. 2018 v obci Močenok 

 

 

 

9. Majetkové prevody, nájmy 

 

9.1 Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť JUDr. Silvii Karásikovej a jej sestier o zámenu 

pozemkov, ktoré sa nachádzajú na kriţovatke ulíc Úzka a Borzagoš. Starosta obce uviedol,  

ţe ţiadateľky pri dedičskom konaní zistili, ţe pozemky, ktoré roky uţívajú sú vo vlastníctve obce 

a naopak, inţinierske siete na ul. Borzagoš sa nachádzajú na pozemku, ktoré vlastnia ţiadateľky.  

Starosta obce odovzdal slovo poslancovi Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie pre územné 

plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe členovia komisie súhlasia so zámenou pozemkov a rozdiel vo výmere, 

ktorý je v neprospech obce Močenok, odpredať na základe cenovej mapy. 

 

Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe obecná rada tieţ odporúča zámenu pozemkov nakoľko ide o ich 

dlhodobé uţívanie rodinou ţiadateliek. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 zámeny pozemkov pre ţiadateľky. 

 

Uznesenie č. 9.1 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

budúci zámer zámeny nehnuteľností - pozemkov, konkrétne: 

• parc. .č 6631/12 o výmere 61 m
2
, druh pozemku: záhrada, 

• parc. č. 6631/13 o výmere 13 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

• parc. č. 6631/14 o výmere 47 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vedené  

na LV č. 2425, k. ú. Močenok,  všetky reg. „C-KN“, ktoré sú vo vlastníctve Obce Močenok 

 

za parcelu č. 6627/2 o výmere 106 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vedená  

na LV č. 3563, k. ú. Močenok, reg. „C-KN“, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve: JUDr. Silvii 

Karásikovej, bytom ul. Mostova 1839/5, 927 01  Šaľa (podiel 1/6), Ing. Beáty Vlkovej, bytom 
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Hájske č. d. 477, 951 33  Hájske (podiel 5/12) a Ing. Martiny Čičmišovej, bytom ul. SNP 956/2, 

927 01  Šaľa (podiel 5/12). 

 

Z dôvodu úbytku výmery nehnuteľností v rozsahu 15 m
2
 v neprospech Obce Močenok, JUDr. 

Silvia Karásiková, Ing. Beáta Vlková a Ing. Martina Čičmisová sú povinné uhradiť Obci 

Močenok čiastku vo výške 6,43 €/m
2
, čo je spolu  96,45 € (slovom: deväťdesiatšesť eur a 45 

centov). 

 

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

č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí. 

 

Odôvodnenie: 

Ţiadateľky pri dedičskom konaní zistili, ţe pozemky, ktoré dlhodobo uţívali sú vo vlastníctve 

Obce Močenok, konkrétne časť záhrady a garáţe a naopak, inţinierske siete na ul. Borzagoš  

sú uloţené na pozemkoch patriace ţiadateľkám. 

 

 

 

9.2 Starosta obce predloţil poslancom návrh na odpredaj pozemku pre ţiadateľa Jakuba Peca. Budúci 

zámer odpredaja bol schválený na V. zasadnutí OcZ v Močenku dňa 26. 09. 2018. Pán Pec predloţil 

geometrický plán a návrh znenia kúpnej zmluvy.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 predaj obecného pozemku pre p. Jakuba Peca. 

 

Uznesenie č. 9.2 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne:  

• novovytvorenú parcelu č. 1747/246 vo výmere 55 m
2
,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: 

zastavané plochy, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 1747/1, k. ú. Močenok,  reg. „E-KN“, 

vedenej na LV č. 4274 na základe Geometrického plánu č. 9/2019, úradne overeného Okresným 

úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  01. 02. 2019, pod číslom G1-39/2019. 

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

neskorších predpisov.  

 

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

ktorým je skutočnosť, ţe rodina ţiadateľa pozemok dlhodobo uţívala a kúpou pozemku si chce 

vysporiadať majetkovoprávne vzťahy. 

 

Budúci zámer predaja bol schválený na V. zasadnutí OcZ dňa 26. 09. 2018 uznesením  

č. 8.6 – V./OZ/2018. 

 

Kupujúci: Jakub Pec, rod. Pec, nar. 22.2.1994, rod. č. 940222/6779, bytom ul. Čingov 771/3,  

951 31  Močenok 

 

Cena: 6,43 €/m
2
 

 

b) schvaľuje 

text kúpnej zmluvy medzi Obcou Močenok a kupujúcim 

 

 

 

9.3 Starosta obce predloţil poslancom návrh na odpredaj pozemku pre ţiadateľa Petra Daniša. Budúci 

zámer odpredaja bol schválený na I. zasadnutí OcZ v Močenku dňa 30. 01. 2019. Pán Daniš predloţil 

geometrický plán a návrh znenia kúpnej zmluvy.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, 

Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, 

Bc. Vladimír Vereš,  

Proti: 0 

 

Poslanci schváli predaj obecného pozemku pre p. Petra Daniša. 

 

Uznesenie č. 9.3 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne:  

• novovytvorenú parcelu č. 1745/44 vo výmere 74 m
2
,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: 

zastavaná plocha, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 1745, k. ú. Močenok,  reg. „E-KN“, 

vedenej na LV č. 4274 na základe Geometrického plánu č. 108/2018, úradne overeného 

Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  14. 02. 2019, pod číslom G1-58/2019. 

 

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

neskorších predpisov.  

 

Odôvodnenie: 

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

ktorým je skutočnosť, ţe kupujúci pozemok dlhodobo uţíva ako predzáhradku  
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a kúpou pozemku si chce vysporiadať majetkovoprávne vzťahy. 

 

Budúci zámer predaja bol schválený na I. zasadnutí OcZ dňa 30. 01. 2019 uznesením  

č. 10.2 – I./OZ/2019. 

 

Kupujúci: Peter Daniš, rod. Daniš, nar.: 17.06.1956,  rod. č.: 560617/6785, bytom ul. Jazerná 

585/28, 927 01  Šaľa 

 

Cena: 6,43 €/m
2
 

 

b) schvaľuje 

text kúpnej zmluvy medzi Obcou Močenok a kupujúcim 

 

 

 

9.4 Starosta obce predloţil poslancom návrh na odpredaj obecných pozemkov pre ţiadateľku Teréziu 

Šelmeciovú. Budúci zámer odpredaja bol schválený na I. zasadnutí OcZ v Močenku dňa 30. 01. 2019. 

Pani Šelmeciová predloţila geometrický plán a návrh znenia kúpnej zmluvy.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 predaj obecných pozemkov pre p. Teréziu Šelmeciovú 

 

Uznesenie č. 9.4 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľností – pozemkov, ktoré sú vedené v k. ú. Močenok a to konkrétne:  

• novovytvorenú parcelu č. 1747/33 vo výmere 314 m
2
,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: 

záhrada, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“, vedenej na LV č. 4274, 

• novovytvorenú parcelu č. 1747/243 vo výmere 189 m
2
,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: 

zastavaná plocha, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1747/2, reg. „E-KN“, vedenej na LV č. 4274,  

• novovytvorenú parcelu č. 1747/244 vo výmere 150 m
2
,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: 

zastavaná plocha, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1747/2, reg. „E-KN“, vedenej na LV č. 4274, 

• novovytvorenú parcelu č. 1747/245 vo výmere 76 m
2
,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: 

zastavaná plocha, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1747/2, reg. „E-KN“, vedenej na LV č. 4274. 

Novovytvorené parcely na odčlenili  na základe Geometrického plánu č. 136/2018, úradne 

overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 03. 12. 2018, pod číslom  

G1-585/2018. 
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Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.  

 

Odôvodnenie: 

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

ktorým je skutočnosť, ţe kupujúca pozemky dlhodobo uţíva a kúpou pozemkov si chce 

vysporiadať majetkovoprávne vzťahy. Na parcele č. 1747/244 má kupujúca postavený rodinný 

dom. 

 

Budúci zámer predaja bol schválený na I. zasadnutí OcZ dňa 30. 01. 2019 uznesením  

č. 10.1 – I./OZ/2019. 

 

Kupujúca: Terézia Šelmeciová, rod. Sekerková, nar.: ..............  rod. č.: ..............., bytom ul. 

Nitrianska 1217/20, 951 31  Močenok 

 

Cena spolu: 5 900,- €, stanovená znaleckým posudkom č. 26/2019 spracovaným znalcom  

Ing. Jozefom Račekom, číslo znalca 912 885. 

 

b) schvaľuje 

text kúpnej zmluvy medzi Obcou Močenok a kupujúcou 

 

 

 

10. Zápisnice z komisií 

 

Starosta obce odovzdal slovo prítomným poslancom/predsedom komisií v prípade ich záujmu  

informovať o zasadnutí  komisií od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Poslankyňa Ing. Veronika Kollárová informovala prítomných poslancov, ţe finančná komisia  

sa okrem prerokovania návrhu záverečného účtu zaoberala aj kontrolou vyúčtovania dotácie  

pre futbalový a hádzanársky klub. Uviedla, ţe dokumenty boli veľmi dobre spracované za čo 

pochválila oba kluby.   

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predloţili 

predsedovia komisií. 

 

Uznesenie č. 10. – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

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

• Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

• Komisia pre školstvo, mládeţ a šport, 

• Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok, 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 

 

 

 

11. Rôzne 

 

11.1 Starosta obce informoval prítomných poslancov o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 

2018. Uviedol, ţe Nariadením vlády č. 330/2018 sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov  

za uloţenie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloţenie 

odpadov od 1. januára 2019. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Močenok za rok 2018 

je 57,62 %. V roku 2019 bude obec Močenok platiť za uloţenie zmesového komunálneho odpadu  

na skládku 7,- € za tonu. Poznamenal, ţe ušetrené peniaze sa pouţijú na odstránenie čiernych skládok, 

drvenie BRO v zbernom dvore a podobne. Preto je dôleţité, aby občania naďalej separovali odpad, 

aby úroveň vytriedenia odpadov bola čo najvyššia a poplatky za uskladnenie odpadu na skládke čo 

najniţšie. Starosta obce uviedol, ţe od 1. januára obec platí aj za vývoz biologicky rozloţiteľného 

odpadu z domácností ako aj za manipuláciu s nádobami.   

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe obec mierou vytriedenia odpadov za rok 2018 dosiahla 

záväzok celej Slovenskej republiky z roku 2020. V súčasnosti má obec najniţší moţný poplatok  

za tonu uloţeného odpadu na skládke.  

 

Poslanec Štefan Horňák sa informoval, či sa obec neplánuje vrátiť k systému štítkov na smetné 

nádoby. Občania boli takto viac motivovaní separovať. 

 

Starosta obce uviedol, ţe by nebolo moţné vyberať poplatky za vývoz KO dvoma rôznymi spôsobmi. 

Rozlišujú sa tri druhy poplatkov a to za s vývoz KO, za manipuláciu so smetnou nádobou  

a za uloţenie odpadu na skládke. V súčasnosti nastavený systém funguje vo všetkých obciach,  

ktoré sú v Ponitrianskom zdruţení obcí. Uviedol, ţe by bol aj za systém váţenia nádob KO ako sa 

váţia nádoby na papier. Problém vidí u občanov, ktorí pouţívajú 240 l nádoby a pritom na ne nemajú 

nárok, nakoľko na 240 l nádoby má nárok domácnosť, ktorá má 5 a viac členov. Za manipuláciu s 240 

l nádobou obec platí viac ako za manipuláciu so 120 l nádobou. 

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay poznamenal, ţe štítkový systém mal výhody v tom, ţe občania vykladali 

nádoby len keď boli plné.  

 

Starosta obce uviedol, ţe keď sa pripravoval návrh VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku  

za KO a DSO, zvaţovala sa moţnosť rôznej výšky poplatku za komunálny odpad, ale nakoniec  

sa suma zjednotila na 18,-€/osoba/rok.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Za: 11 
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Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, 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 informáciu starostu obce o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 

2018. 

 

Uznesenie č. 11.1 – II./OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018. 

 

 

 

12. Diskusia 

 

V diskusii poslanci nevystúpili. 

 

 

Záver  

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková 

Močenok, 27. 03. 2019 

 

 

 

Overovatelia:  Ing. Marek Mesároš   ....................................................... 

 

 

 

 

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


