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Zápisnica 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

mimo plánu práce v roku 2019  

konaného dňa 11. 12. 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 

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 

 

Ospravedlnený:  Ing. Marek Mesároš – poslanec OcZ 

 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Hambalková, prednostka Obecného úradu v Močenku 

 

 

1. Otvorenie 

 

II. 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. Marek 

Mesároš. 

 

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

Štefan Horňák, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Ľuboš Blažo, 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 

Zdržali sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Jozefa Šuvadu a  Mgr. Petra Sýkoru. 
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Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Ľuboš Blažo, 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 

Zdržali sa: 0 

 

Za zapisovateľku starosta obce určil Ing. Luciu Hambalkovú, prednostku Obecného úradu v Močenku. 

 

Uznesenie č. 1. – II./MOZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Štefan Horňák, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Ing. Jozefa Šuvadu, Mgr. Petra Sýkoru 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, že návrh programu II. 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 návrhu VZN Obce Močenok č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce 

Močenok č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

3.2. Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok  

na rok 2020 - 2022 

3.3 Návrh Programového rozpočtu Obce Močenok na rok 2020 - 2022 

4. Záver 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 
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Ľuboš Blažo, 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 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili predložený program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 2. – II./MOZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 

 

 

 

3. Materiály predložené na prerokovanie 

 

3.1 Starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie návrh VZN Obce Močenok  

č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Uviedol, že do roku 2024 treba zosúladiť 

násobok najvyššej a najnižšej sadzby dane zo stavieb a bytov v zmysle zákona č. 582/2004  

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov. Harmonizácia dane sa postupne robí od roku 2016. Ďalej uviedol, že návrh 

VZN obsahuje vypustenie sadzby dane pre parcely spoločnosti DUSLO a.s., nakoľko v zmysle § 17a 

zákona č. 582/2004 musí byť v danom území obce najmenej 5% daňovníkov dane z nehnuteľností, čo 

v prípade uvedených parciel nespĺňa literu zákona. Ohľadom sadzieb dane starosta obce odovzdal 

slovo Ing. Lucii Hambalkovej, prednostke obecného úradu. 

 

Ing. Lucia Hambalková navrhla do predloženého Návrhu VZN Obce Močenok č. 10/2019 doplniť  

do časti Daň zo stavieb, v § 5  Sadzba dane zmeniť znenie ods. č.2 nasledovne: 

     „2. Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie v sume 0,109 eura za každé ďalšie 

podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.“ 

Uviedla, že sa tiež jedná o zosúladenie zákona č. 582/2004 so všeobecne záväzným nariadením. 

 

Poslanci k návrhu na doplnenie VZN nemali pripomienky. 

 

Starosta obce zdôvodnil, prečo prichádza k zvyšovaniu poplatku za komunálne odpady. Jedná  

sa o navýšenie z 18,- € na 25,-€ na občana/rok. Uviedol, že sa mení výška zákonného poplatku obce za 

skládkovanie, ktoré sa zvyšuje zo 7,- € na 11,- € v roku 2020 a v roku 2021 to bude až 15,- € za tonu 

uloženého odpadu (v prípade, ak úroveň separovania obce bude v rozmedzí 50 – 60 %). Od roku 2020 

sa menia platby za zvoz tony komunálneho odpadu, ako aj za uloženie tony odpadu na skládke (jedná 

sa o sumu 38,40 €/t). Poznamenal, že cieľom predmetného zvýšenia poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady je aspoň priblížiť výnos z poplatku v pomere k celkovým nákladom  

pri narábaní s odpadmi v obci, či sa jedná o komunálny odpad, biologicky rozložiteľný odpad, 

nebezpečný odpad a elektroodpad. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu. 
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Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, že sa zvolil správny postup harmonizácie sadzby dane  

zo stavieb a bytov, nakoľko touto formou to pre občanov nie je tak náročné, ako keby sa v roku 2023 

jednorázovo zvýšila daň. Poznamenal, že rozumie nutnosti zvýšiť poplatok za KO a DSO. Uviedol,  

že úroveň vyseparovania odpadov je v našej obci veľmi dobrá a to hovorí o veľkej uvedomelosti 

našich občanov k životnému prostrediu. 

 

Starosta obce uviedol, že poplatky sa komunálne odpady a drobné stavebné odpady už nižšie nebudú, 

náklady na odpady budú len rásť. Požiadal občanov, aby aj naďalej rozumne pristupovali k nakladaniu 

s odpadmi s ohľadom aj na dopad na životné prostredie. Je dôležité, aby si obec zachovala úroveň 

vyseparovania odpadov aspoň na takej úrovni, ako má teraz, pretože od tohto percenta sa odvíjajú 

ďalšie zákonné poplatky pre obec.  

 

Poslanec Štefan Horňák poznamenal, že by stálo za uváženie motivovať občanov, ktorí separujú 

a tvoria menej odpadu, nižším poplatkom za odpady. Pretože občania, ktorí separujú doplácajú na 

tých, ktorí neseparujú.  

 

Starosta obce uviedol, že pri odpadoch sa miera spravodlivosti nikdy nedosiahne. Malo by to byť aj 

o zodpovednosti k životnému prostrediu. Obáva sa, že model platenia za to, kto koľko odpadu vytvorí 

by spôsobil, že občania budú vyhadzovať odpad do močenského hája a podobne a takto budú vznikať 

čierne skládky. Poplatok za komunálny odpad nezahŕňa len platbu za čierne nádoby, ale aj náklady 

 na biologicky rozložiteľný odpad, na drvenie zeleného odpadu v zbernom dvore, za vývoz a uloženie 

veľkoobjemového odpadu a podobne. Obec platí za každého občana Ponitrianskemu združeniu obcí 

1,- €, z cintorínov sa počas Sv. Všetkých svätých vyviezlo 7 veľkých kontajnerov odpadu.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada poznamenal, že popri ceste do Nitry a Šali vidieť vyhodené vrecia 

s odpadom. Pokiaľ sa v obci používali žetóny na vývoz komunálneho odpadu, tak v obci bolo oveľa 

viac takto vyhodeného odpadu. Uviedol, že je dôležité, aby občania naďalej dobre separovali a boli 

zodpovední.  

 

Starosta obce poznamenal, že pri hospodárskom dvore bol vždy problém s odpadmi po víkende. 

Odkedy obec zaviedla možnosť vynášania veľkoobjemového odpadu v zbernom dvore na ul. Úzka, 

tak tento problém sa vyriešil. Občania môžu pneumatiky bezplatne odovzdávať v dvoch pneuservisoch 

v našej obci. Aj pri brigádach v rámci Dni Zeme sa nachádza rok čo rok menej odpadu.  

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay nadviazal na brigády, ktoré organizuje poľovnícke združenie spolu 

s obcou, že je stále čo zlepšovať. Treba ľudí naďalej vzdelávať a viesť k separovaniu odpadov. 

Občania napríklad nevedia, že obec platí za každý vyložený kontajner a to bez ohľadu na to, že či je 

plný alebo poloprázdny. Občanov treba na to upozorniť. 

 

Starosta obce poznamenal, že v káblovej televízii boli viackrát robené reportáže ako správne 

separovať,  boli zverejnené články v časopise obce Močenok alebo na web stránke. V tejto veci 

chceme naďalej pokračovať.  

 

Poslanec Štefan Horňák poznamenal, že zmýšľanie občanov je také, že keď majú zaplatené za odpady, 

tak budú vykladať nádoby na odpad stále, bez ohľadu, či je nádoba plná alebo nie. A preto si myslí,  

že ľudí treba nejako motivovať. Napr. by sa stanovil fixný poplatok a pohyblivá zložka, ktorá by  

sa odvíjala od množstva vytvoreného odpadu. 
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Starosta obce uviedol, že zákon to neumožňuje. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, že zvyšovanie poplatkov nebude nikdy príjemné, ale potreba 

navýšenia bola dostatočne vysvetlená.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu VZN. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Ľuboš Blažo, 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 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh VZN Obce Močenok č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce 

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

 

Uznesenie č. 3.1 – II./MOZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 05/2017  

o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO s doplňujúcim návrhom k VZN  

č. 05/2017: 

V časti DANE ZO STAVIEB v § 5  Sadzba dane sa v ods. č.2  mení text nasledovne: 

2. Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie v sume 0,109 eura  za každé ďalšie 

podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

 

 

3.2 Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Močenok Ing. Ladislavovi Fúskovi, 

ktorý prečítal prítomným poslancov svoje stanovisko k Programovému rozpočtu Obce Močenok  

na rok 2020 – 2022. Pripomienky k návrhu rozpočtu zo strany občanov neboli. Uviedol, že odporúča 

návrh predloženého rozpočtu schváliť a rovnaké je stanovisko aj finančnej komisie.  

 

Poslankyňa Ing. Veronika Kollárová (členka komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej 

činnosti pri OcZ) uviedla, že komisia nemala pripomienky k návrhu rozpočtu, podrobne si ho 

preštudovali a odporúčajú ho schváliť tak, ako je predložený. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Ľuboš Blažo, 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 
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Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce 

Močenok na rok 2020 – 2022.  

 

Uznesenie č. 3.2 – II./MOZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok na rok 2020 – 2022 

 

 

 

3.3 Starosta obce predložil prítomným poslancov návrh Programového rozpočtu Obce Močenok  

na rok 2020 – 2022. Uviedol, že pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z dát, ktoré boli v tej dobe známe. 

V návrhu rozpočtu sú odzrkadlené všetky záväzky, ku ktorým sa obec zaviazala. Či sa jedná 

o spoluúčasť na rôznych projektoch, navýšenie miezd o 10 %, rekreačný príspevok pre zamestnancov, 

splácanie úverov a podobne. Starosta obce poznamenal, že výška rezervy je za posledné roky 

najnižšia, ale uvidí sa aká bude jej výška v marci 2020, keď už bude ukončené účtovné obdobie roku 

2019. Uviedol, že aj naďalej bude prekladať obecnému zastupiteľstvu informácie o štvrťročnom 

čerpaní rozpočtu obce. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, že rozpočet bol vypracovaný na základe dostupných 

informácií, vzhľadom na informáciu o nižších podielových daniach je rozpočet vyrovnaný 

a predstavuje dobrý východiskový materiál pre rok 2020. Odporučil ho schváliť tak, ako bol 

predložený.  

 

 Starosta dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Ľuboš Blažo, 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 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2020 a zobrali na vedomie návrh rozpočtu na roky  

2021 – 2022. 

 

Uznesenie č. 3.3 – II./MOZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrh rozpočtu obce na rok 2020 

Bežný rozpočet       Kapitálový rozpočet 

- príjmy =      4 029 796,00 €      - príjmy =     1 344 371,00  € 

- výdavky =    3 694 683,00 €      - výdavky =  1 434 440,00  € 
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b) berie na vedomie 

návrh rozpočtu na roky 2021 - 2022 
Výsledky hlasovania 

Prítomní: 10 

Za: 10 

Ľuboš Blažo, 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 

Zdržali sa: 0 

 

 

 

4. Záver  

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom za  účasť na II. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2019 a taktiež im poďakoval za konštruktívny 

prístup a spoluprácu počas celého roka 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                                                                    starosta obce 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková 

Močenok, 11. 12. 2019 

 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Jozef Šuvada    ................................................. 

 

 

 

  Mgr. Peter Sýkora    ................................................. 


