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Zápisnica 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

mimo plánu práce v roku 2020  

konaného dňa 15. 01. 2020 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. Jozef Šuvada – poslanec OcZ 

Bc. Vladimír Vereš - poslanec OcZ 

 

Ospravedlnený:   Ing. Ernest Vereš – poslanec OcZ 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Hambalková, prednostka Obecného úradu v Močenku 

 

1. Otvorenie 

 

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2020 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. Ernest 

Vereš. 

 

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

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš, Ing. Jozef Šuvada 

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. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

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

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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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. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 1. – I./MOZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš, Ing. Jozef  Šuvada 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Ing. Miroslava Pápaya, Bc. Vladimíra 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 2020 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.  Návrh VZN Obce Močenok č. 01/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok  

č. 06/2019 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby 

poskytované v Domove dôchodcov milosrdného samaritána Močenok 

4.    Záver 

 

Prítomní poslanci k návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva nemali pripomienky  

a 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. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili predložený program rokovania obecného zastupiteľstva. 
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Uznesenie č. 2. – I./MOZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 

 

 

 

3. Materiály predložené na prerokovanie 

 

3.1 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 01/2020, ktorým  

sa mení a dopĺňa VZN č. 06/2019 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady 

za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok. Uviedol, že návrh 

VZN vypracovala a predložila Mgr. Edita Lovásová, riaditeľka Domova dôchodcov Milosrdného 

samaritána Močenok. Nakoľko sa Mgr. Edita Lovásová ospravedlnila zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, starosta obce v skratke vysvetlil, prečo pani riaditeľka predložila návrh na zvýšenie 

niektorých poplatkov v domove dôchodcov. Pri úhrade za bývanie navrhuje riaditeľka  zvýšiť dennú 

sadzbu úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej 

miestnosti o 0,10 Eur na klienta (t.j. na 0,30 Eur) a pri úhrade za upratovanie navrhuje riaditeľka 

zvýšiť platbu o 0,70 Eur na osobu  a deň (t.j. na 1,70 Eur).  

Uviedol, že zvýšením poplatkov chce domov dôchodcov aspoň z časti pokryť stále sa zvyšujúce 

náklady na prevádzku domova dôchodcov a mzdové náklady. 

 

Starosta obce otvoril k predloženému materiálu rozpravu. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, že dňa 8. januára 2020 zasadala obecná rada, ktorej sa 

zúčastnila aj pani riaditeľka Mgr. Edita Lovásová. Na obecnej rade prerokovali nárast finančných 

výdavkov domova dôchodcov a členovia obecnej rady kládli rôzne otázky pani riaditeľke, ktorá im 

ochotne na všetko odpovedala. Uviedol, že v domove dôchodcov bol na kontrole aj hlavný kontrolór 

obce a nebolo zistené nehospodárne narábanie s finančnými prostriedkami. Z uvedeného dôvodu 

odporučil poslancom schváliť zmenu VZN Obce Močenok č. 06/2019.  

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, že s danými  problémami v domove dôchodcov sa zaoberala 

finančná komisia na konci roka 2019. Poslankyňa Ing. Veronika Kollárová bola osobne za vedením 

domova dôchodcov a oboznámila sa s danou situáciou. Uviedol, že zvyšovanie poplatkov v domove 

dôchodcov nie je nikomu príjemné, ale je to potrebné. Nakoniec aj samotné zvýšenie poplatkov 

nepomôže znížiť nedostatok finančných prostriedkov v domove dôchodcov. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, že aj samotná obec bude určite musieť finančne zakročiť, aby sa 

domov dôchodcov podarilo zachovať. Uviedol, že je potrebné, aby vedenie hľadalo možnosti,  

ako získať ďalšie finančné prostriedky a je za to, aby bola schválená zmena VZN.   

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš poznamenal, že veľa krát sa v rámci diskusie spomenulo, že zvýšenie 

schodku je spôsobené nárastom mzdových nákladov. Rád by uviedol na pravú mieru, aby si občania 

nemysleli, že v domove dôchodcov zamestnankyne zarábajú horibilné sumy. Majú tam zákonné 

mzdové ohodnotenie (tzn. minimálnu mzdu). 

Starosta obce uviedol, že zamestnankyne majú tabuľkové platy, tak ako zamestnanci vo verejnej 

správe. Nakoľko však v domove dôchodcov sa pracuje 365 dní v roku, pracuje sa na zmeny, cez 

víkendy, sviatky,  mzdové náklady sú kvôli týmto príplatkom oveľa vyššie. 
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Starosta obce informoval prítomných poslancov, že k návrhu nariadenia prišla jedna pripomienka  

od občana, v ktorom navrhuje, aby sa úhrada za poskytované služby v Domove dôchodcov 

neupravovala vždy k 1.januáru každého kalendárneho roka, ale k 1. februáru, nakoľko v tom čase 

majú byť k dispozícii štatistické údaje ohľadom inflácie, valorizácie a pod. Starosta obce uviedol,  

že v domove dôchodcov sa nezvyšujú úhrady na základe miery inflácie, ale ekonomicky oprávnených 

nákladov za predchádzajúci rok a preto si myslí, že pripomienku od Ing. Pavla Šuvadu nie je potrebné 

zohľadniť v návrhu VZN. Domov dôchodcov bude už k 31.12 poznať svoje ekonomicky oprávnené 

náklady. Na obecnej rade dokonca zaznela myšlienka, že možno nie je ani potrebné určovať termín,  

kedy upravovať výšku úhrad a robiť to vtedy, keď to bude potrebné. Starosta obce navrhol schváliť 

návrh VZN tak, ako bolo predložený. 

 

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. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schváli návrh VZN Obce Močenok č. 01/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 06/2019  

o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove 

dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok. 

 

Uznesenie č. 3.1 – I./MOZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 01/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 06/2019 o spôsobe určenia 

úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov 

Milosrdného samaritána Močenok 

 

 

4. 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 2020. 

 

 

 

                                                                                                          PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                                                                    starosta obce 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková 

Močenok, 15. 01. 2020 

 

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

 

 

  Bc. Vladimír  Vereš    ................................................. 


