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Zápisnica 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

mimo plánu práce v roku 2019  

konaného dňa 11. 09. 2019 o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti Kláštora  

v Močenku na ul. Školskej č. 1690 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

    Ľuboš Blažo - poslanec OcZ 

    Štefan Horňák – poslanec OcZ 

Ing. Veronika Kollárová – poslankyňa OcZ 

Ing. Marek Mesároš – poslanec OcZ 

Mgr. Eva Molnárová – poslankyňa OcZ 

Ing. Miroslav Pápay – poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sýkora – poslanec OcZ 

Ing. Stanislav Šimko – poslanec OcZ 

Ing. Ernest Vereš – poslanec OcZ 

Bc. Vladimír Vereš - poslanec OcZ 

 

Ospravedlnený:  Ing. Jozef Šuvada – poslanec OcZ  

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Hambalková, zapisovateľka 

občania ul. Čingov 

 

 

1. Otvorenie 

 

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku konané mimo plánu práce v roku 2019 otvoril  

a viedol PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce. Na začiatku zasadnutia privítal prítomných poslancov 

a skonštatoval, že počet poslancov v rokovacej miestnosti je 10, t. j. Obecné zastupiteľstvo  

je uznášania schopné. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnil poslanec Ing. Jozef 

Šuvada. 

 

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

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Bc. Vladimír Vereš 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

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

Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Miroslava Pápaya a Ing. Ernesta Vereša.  

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 
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Za: 10 

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

Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

 

 

Uznesenie č. 1. – I./MOZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Bc. Vladimír Vereš 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Ing. Miroslava Pápaya, Ing. Ernesta Vereša 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, že návrh programu I. zasadnutia obecného zastupiteľstva mimo plánu 

práce v roku 2019 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 návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Návrh programu rokovania: 

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

2. Schválenie programu rokovania   

3. Materiály predložené na prerokovanie 

3.1.  Schválenie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Nabíjacia stanica  

pre elektromobily v obci Močenok“ 

3.2.  Schválenie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: ,,Podpora dobudovania základnej 

technickej infraštruktúry – Rekonštrukcia cesty ul. Kakava a Výstavba chodníka ul. Balajka“. 

 

Záver 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, že predložený program rokovania obecného zastupiteľstva 

neobsahuje bod, v ktorom by mohli vystúpiť občania. Poznamenal, že pokiaľ by občania chceli 

vystúpiť počas obecného zastupiteľstva, treba navrhnúť zmenu programu rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

 

Starosta obce uviedol, že sa jedná o zasadnutie obecného zastupiteľstva mimo plánu práce (tzv. 

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva), na ktorom je potrebné schváliť určité materiáli 

k projektom, do ktorých sa chce obec zapojiť. Nemyslí si, že je vhodné meniť program zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Poznamenal, že občania môžu vystúpiť pred poslancami po skončení 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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Poslanec Ing. Marek Mesároš navrhol, aby starosta obce dal hlasovať o predloženom programe 

rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom programe rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

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

Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili predložený program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 2. – I./MOZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 

 

 

 

3. Materiály predložené na prerokovanie 

 

3.1 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh uznesenia na schválenie spolufinancovania 

projektu zameraného na vybudovanie nabíjacej stanici pre elektromobily v obci. Uviedol, že celkové 

výdavky projektu podľa projektovej dokumentácie predstavujú 5 418, 00 eur, maximálna výška 

dotácie je 5 000,00 eur. Jednou z podmienok poskytnutia dotácie je mať zabezpečené 

spolufinancovanie,  čo predstavuje sumu 418,00 eur. 

 

Starosta obce otvoril k predloženému návrhu rozpravu. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš sa zaujímal, kde by mala byť vybudovaná nabíjacia stanica pre 

elektromobily. 

 

Starosta obce uviedol, že nabíjacia stanica by mala byť vybudovaná na parkovisku za kultúrnym 

domom. Vytvoria sa dve parkovacie miesta pre elektromobily a platba bude možná prostredníctvom 

kreditnej karty. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

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

Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

 

Poslanci schváli spolufinancovanie projektu: ,,Nabíjacia stanica pre elektromobily v obci Močenok“. 

 

Uznesenie č. 3.1 – I./MOZ/2019 
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Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

zabezpečenie spolufinancovania projektu: ,,Nabíjacia stanica pre elektromobily v obci 

Močenok“ , kód výzvy č.: 18409/2019-4210-36886 vo výške 418,00 eur z vlastných prostriedkov 

alebo iných ako verejných prostriedkov. 

 

 

 

3.2 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh uznesenia na schválenie podania 

a spolufinancovania projektu s názvom ,,Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – 

Rekonštrukcia cesty ul. Kakava a Výstavba chodníka ul. Balajka“. Starosta obce uviedol, že 

podmienkou vyhlásenej výzvy je niečo zrekonštruovať a niečo nové vybudovať. Obec sa rozhodla 

zrekonštruovať miestnu komunikáciu v ul. Kakava a vybudovať chodník v ul. Balajka o dĺžke 

približne 400 m. 

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

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

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

Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

 

Poslanci schválili podanie žiadosti o NFP pre projekt: ,,Podpora dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry – Rekonštrukcia cesty ul. Kakava a Výstavba chodníka ul. Balajka“ a výšku 

spolufinancovania zo strany obce. 

 

Uznesenie č. 3.2 – I./MOZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

 predloženie žiadosti o NFP na podporu technickej vybavenosti v obciach  

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pre projekt: ,,Podpora dobudovania 

základnej technickej infraštruktúry – Rekonštrukcia cesty ul. Kakava a Výstavba chodníka ul. 

Balajka“  v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 so zameraním na Podporu dobudovania 

základnej technickej infraštruktúry, ktorá je vypracovaná v súlade s výzvou Ministerstva 

vnútra SR ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje 

zverejnenej 26.06.2019, 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo strany 

žiadateľa vo výške 10 750,44 Eur, t.j. min. 5 %  zo sumy celkových oprávnených výdavkov vo 

výške 215 008,74 Eur. 

 celkovú výšku oprávnených výdavkov na projekt v sume 215 008,74 Eur, požadovaná dotácia 

MV SR v rámci projektu je vo výške  204 258,30 Eur a podiel obce na celkových nákladov 

projektu predstavuje min. 5% t.j. 10 750,44 Eur. 
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Záver  

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom za konštruktívny prístup a účasť  

na I. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                                                                    starosta obce 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková 

Močenok, 11. 09. 2019 

 

Overovatelia:   Ing. Miroslav Pápay    ................................................. 

 

 

 

  Ing. Ernest Vereš    ................................................. 


