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Zápisnica 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 29. 01. 2020 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. 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 

 

Ospravedlnení:  Ľuboš Blaţo – poslanec OcZ 

Ing. Veronika Kollárová – poslankyňa OcZ 

Ing. Ernest Vereš – poslanec OcZ 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Hambalková, prednostka Obecného úradu v Močenku 

 

 

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

 

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2020 otvoril a viedol PaedDr. Roman 

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

poslancov v zasadacej miestnosti je 8, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov poslankyňa Ing. Veronika 

Kollárová, pre dlhodobé liečenie Ing. Ernest Vereš a pre pracovnú zaneprázdnenosť sa ospravedlnil 

poslanec Ľuboš Blaţo.  

 

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

Ing. Miroslav Pápay, Bc. Vladimír Vereš, Mgr. Eva Molnárová  

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Petra Sýkoru a Ing. Mareka Mesároša. 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

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

 

Uznesenie č. 1. – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Miroslav Pápay, Bc. Vladimír Vereš, Mgr. Eva Molnárová 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Mgr. Petra Sýkoru, Ing. Mareka Mesároša 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, ţe návrh programu I.  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.  

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu rokovania  

3. Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ zo dňa 27. 11. 2019, z II. zasadnutia OcZ mimo 

plánu práce v roku 2019 zo dňa 11. 12. 2019 a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2020 zo 

dňa 15. 01. 2020 

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

5.1. Návrh poradovníka pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu 

5.2. Návrh na určenie náhradnej obradnej miestnosti 

5.3. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu: „Zlepšenie 

kľúčových kompetencií ţiakov na Základnej škole v Močenku“   

5.4. Návrh na určenie členov redakčnej rady 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Informácia o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2019 

6.2. Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2020 

6.3. Správa o zrealizovaných projektoch a získaných finančných prostriedkoch v roku 2019 

6.4. Návrh na dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev – Farnosť Močenok na obnovu organu 

7. Hlavný kontrolór obce 

7.1. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Močenok za rok 2019 

7.2. Správa z kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia autobusových výbočísk v ulici Čingov 

realizovanej v obci Močenok v roku 2019 
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8. Majetkové prevody, nájmy 

8.1. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Mgr. Martin Práznovský 

8.2. Ţiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – p. Jozef Lenčéš s manţelkou Máriou 

8.3. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Štefan Kozelnický 

8.4. Ţiadosť o dlhodobý prenájom obecného pozemku – ROKO Slovakia, s.r.o. 

8.5. Ţiadosť o zriadenie vecného bremena – Pro mont ms, s.r.o. 

8.6. Ţiadosť o prenájom kultúrneho domu (kina) – Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 

8.7. Schválenie zámeny pozemkov medzi COOP Jednota Nitra, spotrebné druţstvo a Obcou Močenok 

8.8. Schválenie odpredaja obecného pozemku – p. Ivan Packa 

9. Správy o činnosti komisií za rok 2019 

 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 

10. Zápisnice z komisií  

 Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť 

 Komisia pre sociálne veci, bytové otázky 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

11. Rôzne 

11.1.  Informácia starostu obce o presťahovaní močenskej pobočky Slovenskej pošty do Hornej Kráľovej 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

 

Prítomní poslanci k predloţenému návrhu programu rokovania nemali pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu programu rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili predloţený program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 2. – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 
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3. Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ zo dňa 27. 11. 2019, z II. zasadnutia OcZ 

mimo plánu práce v roku 2019 zo dňa 11. 12. 2019 a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce  

v roku 2020 zo dňa 15. 01. 2020 

 

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

poslancov o plnení uznesení z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev. Hlavný kontrolór obce 

uviedol, ţe na VI. zasadnutí OcZ bolo  prijatých celkovo 28 uznesení z toho 9 uznesení malo pre obec 

ukladaciu povinnosť. Z tohto počtu nie sú 3 uznesenia splnené, ktoré sa  týkajú prevodov pozemkov. 

Na II. zasadnutí OcZ, ktoré sa konalo mimo plánu OcZ v roku 2019 dňa 11. 12. 2019 bolo prijatých 

celkovo 5 uznesení  z toho 2 uznesenia mali pre obec ukladaciu povinnosť a ku dňu kontroly boli 

splnené. 

Na I. zasadnutí OcZ, ktoré sa konalo mimo plánu práce v roku 2020 dňa 15. 01. 2020 boli prijaté  

3 uznesenia z toho jedno uznesenie bolo ukladacie, ktoré ku dňu kontroly bolo splnené. Jednotlivé 

termíny plnenia vyznačil v materiáli. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení schválených na VI. zasadnutí OcZ zo dňa 27. 11. 2019,  

na II. zasadnutí OcZ mimo plánu práce v roku 2019 zo dňa 11. 12. 2019 a na I. zasadnutí OcZ mimo 

plánu práce v roku 2020 zo dňa 15. 01. 2020. 

 

Uznesenie č. 3. – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na VI. zasadnutí OcZ zo dňa 27. 11. 2019,  

z II. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2019 zo dňa 11. 12. 2019 a z I. zasadnutia OcZ 

mimo plánu práce v roku 2020 zo dňa 15. 01. 2020 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada navrhol, či by nemohli zamestnanci hospodárskeho dvora pri poľadovici 

posýpať cesty a chodníky v skorých ranných hodinách, kým pôjdu občania do práce. 

Poznamenal, ţe pri cestách sa nachádzajú umelohmotné vrecia s odpadom. Navrhol, aby sa ich obsah 

kontroloval kvôli moţnej identifikácii o pôvodcovi odpadu. 

 

Starosta obce uviedol, ţe zamestnanci pouţívajú na zimnú údrţbu dve autá, ale porozpráva  

sa s vedúcim hospodárskeho dvora o moţnosti skoršieho pracovného času v prípade poľadovice. 
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Poznamenal, ţe v obci máme 25 km ciest a chodníkov a v prvom rade sa robí údrţba frekventovaných 

ciest, ktoré sú svahovité. 

Ohľadom vyhodených vriec s odpadom uviedol, ţe budú hľadať vinníka. 

 

 

 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

 

5.1  Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh poradovníka pre pridelenie sociálnych 

nájomných bytov postavených s podporou štátu a odovzdal slovo poslancovi Ing. Jozefovi Šuvadovi, 

predsedovi komisie pre sociálne veci a bytové otázky. Uviedol, ţe prišlo 5 ţiadostí o pridelenie  

1-izbového bytu a 7 ţiadostí o 2-izbový byt. Po obodovaní jednotlivých ţiadostí komisia navrhla  

na pridelenie sociálnych nájomných bytov 2 uchádzačov na 1-izbový byt a 2 uchádzačov na 2-izbový 

byt. Prítomných poslancov informoval, ţe obecná rada odporúča schváliť návrh poradovníka  

pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu, tak ako bol predloţený 

komisiou. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili poradovník pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou 

štátu. 

 

Uznesenie č. 5.1 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Na návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky poradovník pre pridelenie sociálnych 

nájomných bytov postavených s podporou štátu 

 

1-izbové byty 

P.č. Meno a priezvisko, adresa__________________________ Počet bodov_____________ 

1. Marek Dičér, Čingov 869, Močenok                                              131 

2. Alica Eliášová, Gorazdov 909, Močenok                                       128,5 

 

 

2-izbové byty 

P.č. Meno a priezvisko, adresa__________________________Počet bodov_____________ 

1. Gabriela Gáborová, A. Hlinku 479, Močenok                               161 

2. Milan Stojka, M. R. Štefánika 465, Močenok                               157,5 
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5.2  Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia na schválenie náhradnej sobášnej 

miestnosti, ktorá by bola vo veľkej zasadačke v kultúrnom stredisku Kláštor a to z dôvodu 

rekonštrukcie budovy obecného úradu. Uviedol, ţe túto zmenu je potrebné nahlásiť príslušnému 

okresnému úradu. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili náhradnú sobášnu miestnosť a to Veľkú zasadačku v kultúrnom stredisku Kláštor. 

 

Uznesenie č. 5.2 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

náhradnú sobášnu miestnosť: Veľká zasadačka v kultúrnom stredisku Kláštor, ul. Školská 

1690/7, Močenok na obdobie od februára 2020 do ukončenia prác na rekonštrukcii budovy 

Obecného úradu v Močenku 

 

 

 

5.3 Starosta obce informoval prítomných poslancov o uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí  

nenávratného finančného príspevku k projektu: „Zlepšenie kľúčových kompetencií ţiakov na 

Základnej škole v Močenku“ (tzv. jazykové laboratóriá).  Dodatkom sa menia pôvodné prílohy 

zmluvy, konkrétne predmet podpory NFP, ktorý zohľadnil výsledky verejného obstarávania a menil sa 

rozpočet projektu. Starosta obce uviedol, ţe práce na jazykových laboratóriách začnú na začiatku 

februára a mali by byť dokončené do 6-tich týţdňov.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Dodatok č. 1 k zmluve č. IROP-Z-302021I857-222-13 o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku k projektu: „Zlepšenie kľúčových kompetencií ţiakov  

na Základnej škole v Močenku“.      
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Uznesenie č. 5.3 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Dodatok č. 1 k zmluve č. IROP-Z-302021I857-222-13 o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku k projektu: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole  

v Močenku“      

 

 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko mal technickú pripomienku, aby stanoviská obecnej rady interpelovala 

prednostka obecného úradu. 

 

 

5.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na určenie členov redakčnej rady a to 

konkrétne z radou zamestnancov Obce Močenok navrhol Ing. Marcelu Lenčéšovú, z radou poslancov 

navrhol Ing. Stanislava Šimka a z radou občanov Mgr. Máriu Novelinkovú. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe zriadenie redakčnej rady vyplýva zo schváleného štatútu 

Časopisu Močenok, v ktorom je uvedené, ţe Redakčnú radu zriaďuje, jej šéfredaktora menuje  

a odvoláva, jej členov schvaľuje a odvoláva na návrh starostu obce Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a navrhol, aby sa schválilo zriadenie redakčnej rady, schválili členov redakčnej rady a schválili 

šéfredaktora redakčnej rady a vysielania televízie.  

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe časopis Močenok doteraz nebol zaregistrovaný na ministerstve 

kultúry, kde zaregistrovaný mal byť. Tým, ţe sme ho zaregistrovali sme museli prijať štatút, ktorý 

doteraz časopis nemal. Preto teraz volíme redakčnú radu. Časopis musí mať štatút, to je povinnosť.  

V káblovej televízii táto povinnosť nie je, ale tieţ som za to, aby sa to spravilo. Do káblovej televízie 

obecné zastupiteľstvo nemá aţ tak čo hovoriť, lebo pán poslanec Šimko je konateľ a starosta valné 

zhromaţdenie. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko poznamenal, ţe len vychádza zo schváleného materiálu, tzn. 

schváleného štatútu Časopisu Močenok. Program káblovej televízie musí robiť mediálna rada. 

Vysielanie zabezpečuje obchodná spoločnosť, ale program robia zamestnanci obce. Podľa jeho názoru  

by sa mal určiť šéfredaktor ako pre vysielanie, tak aj pre časopis.  

 

Starosta obce uviedol, ţe by bola jedna redakčná rada pre televíziu ako aj pre časopis – bude mať 

 na starosti výkonné činnosti a bude pracovať na obsahu vysielania. Po rozsiahlej diskusii starosta 

obce navrhol prerokovať tento bod na ďalšom zasadnutí OcZ po jeho dopracovaní. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada poznamenal, ţe treba určiť pôsobnosti ľudí, ktorý to budú robiť.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe mu ide len o to, aby sa veci robili zmysluplne, aby sa robili 

veci v zmysle schváleného štatútu. Ľudia musia mať jasne definované kompetencie, aby vedeli čo 

majú robiť. Následne stiahol svoj návrh zo začiatku rozpravy.  

 

Starosta obce navrhol, aby sa bod 5.4 prerokoval po jeho dopracovaní na ďalšom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v marci.  
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Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Uznesenie č. 5.4 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

presúva 

na návrh starostu obce PaedDr. Romana Urbánika prerokovanie bodu č. 5.4 - Návrh na určenie 

členov redakčnej rady  na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku 

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6.1  Starosta obce informoval prítomných poslancov o čerpaní rozpočtu obce k 31. 12. 2019. Uviedol, 

ţe do konca roka 2019 sa nestihol dokončiť výťah v Obecnom úrade. Práce budú vyplatené po jeho 

dokončení aţ po zapojený rezervy do rozpočtu na rok 2020. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2019. 

 

Uznesenie č. 6.1 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2019 

 

 

 

6.2  Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na rozdelenie dotácií pre spolky 

a organizácie na rok 2020. Následne odovzdal slovo Mgr. Petrovi Sýkorovi, ktorý uviedol, ţe komisia 

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

v celkovej sume 56 500,- €, ktorá bola schválená v rozpočte obce na rok 2020. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora  predloţil návrh na rozdelenie dotácií pre kluby a spolky nasledovne: 



9 
 

1 Karate Močenok     780 €  

2 DH Močenská kapela    980 €  

3 Stolno - tenisový oddiel T. J Močenok "A+B+C"  1 510 €  

4 Klub tvorivosti pri KS Močenok     490 €  

5 Klub cvičeniek pre zdravie Močenok   190 €  

6 Hádzanársky klub JUNIOR Močenok    17 150 €  

7 Klub dôchodcov v Močenku     440 €  

8 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska   440 €  

9  SČK - Močenok       1 200 €  

10 Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok     190 €  

11 ZO chovateľov poštových holubov Močenok   340 €  

12 ŠACH - klub Močenok      490 €  

13 FS Močenskí speváci      190 €  

14 Stolnotenisový klub senior       90 €  

15 Monika o.z.       680 €  

16 MO Matice slovenskej v Močenku     190 €  

17 Zdruţenie rodina je viac      490 €  

18 Folklórna skupina Močenčanka    290 €  

19 Spevácka skupina - ZÚGOVANKA    440 €  

20 Klub leteckých modelárov Močenok    140 €  

21 FK Močenok      28 870 €  

22 FS Sečkár       240 €  

23 OZ Rubín       680 €  

24 Spolok rekreačných futbalistov v zastúpení členom spolku Ľubošom Podhradským  nefinančný 

príspevok 6x uvoľnenie zasadacej miestnosti v dobe 3 hod. 

 

Poslanec Ing. Jozef  Šuvada uviedol, ţe sa nemala zniţovať výška dotácie a dotácie  mali zostať tak, 

ako boli minulý rok. 

 

Starosta  obce uviedol, ţe 56 500 € je zásadná suma, ktorá sa rozdeľuje. Je to pomerne vysoká suma, 

ktorú okolité samosprávy nerozdeľujú. Poznamenal, ţe aká suma sa schválila v rozpočte, taká sa musí 

aj rozdeliť. Dotácia by sa mala zo zákona rozdeliť len organizáciám, ktoré sú registrované. 

V budúcnosti sa môţu hľadať rezervy v rozpočte, pričom uviedol, ţe kluby a spolky spolu ţiadali vyše 

100 000 €. 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.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe ako poznamenal hlavný kontrolór obce, na rokovaniach 

obecného zastupiteľstva by sa nemalo nič tvoriť a predloţené materiáli buď schvaľovať, alebo 

neschvaľovať. Uvedomuje si s plnou váţnosťou, ţe návrh na rozdelenie finančných prostriedkov 

komisia dobre vypracovala a rozdelila sumu v zmysle schváleného rozpočtu obce. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu rozdelenia dotácií. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš 
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Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2020. 

Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2020 

1 Karate Močenok     780 €  

2 DH Močenská kapela    980 €  

3 Stolno - tenisový oddiel T. J Močenok "A+B+C"  1 510 €  

4 Klub tvorivosti pri KS Močenok     490 €  

5 Klub cvičeniek pre zdravie Močenok   190 €  

6 Hádzanársky klub JUNIOR Močenok    17 150 €  

7 Klub dôchodcov v Močenku     440 €  

8 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska   440 €  

9  SČK - Močenok       1 200 €  

10 Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok     190 €  

11 ZO chovateľov poštových holubov Močenok   340 €  

12 ŠACH - klub Močenok      490 €  

13 FS Močenskí speváci      190 €  

14 Stolnotenisový klub senior       90 €  

15 Monika o.z.       680 €  

16 MO Matice slovenskej v Močenku     190 €  

17 Zdruţenie rodina je viac      490 €  

18 Folklórna skupina Močenčanka    290 €  

19 Spevácka skupina - ZÚGOVANKA    440 €  

20 Klub leteckých modelárov Močenok    140 €  

21 FK Močenok      28 870 €  

22 FS Sečkár       240 €  

23 OZ Rubín       680 €  

24 Spolok rekreačných futbalistov v zastúpení členom spolku Ľubošom Podhradským  nefinančný 

príspevok 6x uvoľnenie zasadacej miestnosti v dobe 3 hod. 

 

 

 

6.3  Starosta obce predloţil poslancom správu o zrealizovaných projektoch a získaných finančných 

prostriedkoch v roku 2019. Uviedol, ţe ide o financie z projektov, ktoré príslušné štátne orgány 

skontrolovali a financie obec získala. Za rok 2019 sa podarilo zrealizovať 26 projektov. Obec získala 

finančné prostriedky vo výške 1 307 426,69 €. Starosta obce z dôvodovej správy spomenul rôzne 

projekty, ktoré sa podarilo obci zrealizovať a skonštatoval, ţe za projektmi stojí veľká práca a je to 

taktieţ výsledok zamestnancov obecného úradu. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenej správe. 

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 
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Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu o zrealizovaných projektoch a získaných finančných 

prostriedkoch v roku 2019. 

 

Uznesenie č. 6.3 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu o zrealizovaných projektoch a získaných finančných prostriedkoch v roku 2019 

 

 

 

6.4  Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na schválenie dotácie na opravu organu 

v kostole sv. Klimenta pre ţiadateľa Rímskokatolícku cirkev – Farnosť Močenok, Druţstevná 1540, 

951 31  Močenok. Uviedol, ţe poţadovaná výška dotácie bola v rozpočte obce na rok 2020 schválená. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev – Farnosť Močenok, Druţstevná 1540,  

951 31  Močenok za účelom obnovy organu v Kostole sv. Klimenta. 

 

Uznesenie č. 6.4 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Dotáciu vo výške 30 000,- €  pre Rímskokatolícku cirkev – Farnosť Močenok, Družstevná 1540, 

951 31  Močenok za účelom obnovy organu v Kostole sv. Klimenta 

 

 

 

7. Hlavný kontrolór obce 

 

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

správu z vyhodnotenia kontrolnej činnosti HK za rok 2019. Hlavný kontrolór uviedol, ţe nad rámec 

svojho plánu na rok 2019 vypracoval Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva. 
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V rozprave poslanci nevystúpili a starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. 

 

Uznesenie č. 7.1 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

 

 

 

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

poslancov správu z kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia autobusových výbočísk v ulici Čingov“ 

realizovanej v obci Močenok v roku 2019 - výber dodávateľa, spôsob financovania, zmluvný vzťah  

a fakturácia, zverejňovanie zmlúv a faktúr na webovej stránke obce. Odporučil, aby sa pred realizáciou 

investičných akcií robila fotodokumentácia pôvodného stavu a okolia. Najmä, ak by investičná akcia 

mala ovplyvňovať súkromný majetok občanov. 

 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia autobusových 

výbočísk v ulici Čingov“ realizovanej v obci Močenok v roku 2019 - výber dodávateľa, spôsob 

financovania, zmluvný vzťah a fakturácia, zverejňovanie zmlúv a faktúr na webovej stránke obce. 

 

Uznesenie č. 7.2 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia autobusových výbočísk v ulici Čingov“ 

realizovanej v obci Močenok v roku 2019 - výber dodávateľa, spôsob financovania, zmluvný 

vzťah a fakturácia, zverejňovanie zmlúv a faktúr na webovej stránke obce 
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8. Majetkové prevody, nájmy 

 

8.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Mgr. Martina Práznovského , bytom  

ul. Nitrianska 1280/110, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku vo výmere cca  

412 m
2
 z parc. č. 1747/1, druh pozemku: ostatná plocha, reg. „E-KN“, k. ú. Močenok, vedená na LV  

č. 4274 (pozemok sa nachádza na rohu ul. Párovce a Pod Kalváriou). Starosta obce odovzdal slovo 

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

 

Poslanec Štefan Horňák uviedol, ţe komisia odporúča schváliť budúci zámer predaja pozemku  

pre Mgr. Martina Práznovského na základe spresnenia výmery geometrickým plánom. Dĺţka pozemku  

je 44 m, šírka jednej strany 6 m a druhej 9 m. Obec nemá pre daný pozemok vyuţitie,  ale komisia 

odporúča odpredaj pozemku za trhovú cenu určenú znaleckým posudkom. Taktieţ komisia odporučila, 

aby sa cenami pozemkov zaoberala komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti. 

Upozornil, ţe ďalšou vlastníčkou okolitých nehnuteľností je  matka p. Práznovského, takţe tieţ by 

mala byť uvedená v ţiadosti o odpredaj pozemku. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe finančná komisia bude o cenách pozemkov rokovať, 

momentálne sa jednalo o odporúčanie komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť, ktoré 

zobralo na vedomie. 

 

Prednostka obecného úradu Ing. Lucia Hambalková uviedla, ţe obecná rada sa stotoţňuje  

so stanoviskom komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej ţiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schváli budúci zámer odpredaja pozemku pre ţiadateľa Mgr. Martina Práznovského. 

 

Uznesenie č. 8.1 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

ţiadosť Mgr. Martina Práznovského, bytom ul. Nitrianska 1280/110, 951 31  Močenok o odkúpenie 

časti obecného pozemku vo výmere cca 412 m
2
 z parc. č. 1747/1, druh pozemku: ostatná plocha,  

reg. „E-KN“, k. ú. Močenok, vedená na LV č. 4274. 

 

b) schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časti pozemku z parc. č. 1747/1, druh pozemku: ostatná 

plocha, reg. „E-KN“, k. ú. Močenok, vedená na LV č. 4274 pre ţiadateľa Mgr. Martina Práznovského, 

bytom ul. Nitrianska 1280/110, 951 31  Močenok 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 

Zb. o majetku obcí. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:  
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Rodina ţiadateľa uvedenú časť obecného pozemku roky uţívala ako záhradu.  Ţiadateľ má záujem 

zosúladiť stav právny so stavom uţívacím.   

Cena sa stanoví na základe znaleckého posudku a stanoviska komisie financovania, správy majetku  

a podnikateľskej činnosti. 

8.2  Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť manţelov Jozefa a Márie Lenčéšových, 

bytom ul. Párovce č. 1836/2, 951 31  Močenok o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 852/4 v 

o výmere 276 m
2
, druh pozemku: záhrada, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok, vedená na LV č. 2425 a parc. 

č. 852/10 vo výmere 5 m
2
 (nemá zaloţený LV) k. ú. Močenok. Starosta obce odovzdal slovo 

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

 

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

pre ţiadateľov manţelov Lenčéšových s tým, ţe komisia odporúča odpredaj pozemkov za trhovú cenu 

určenú znaleckým posudkom a na základe stanoviska finančnej komisie. 

 

Prednostka obecného úradu Ing. Lucia Hambalková uviedla, ţe obecná rada sa stotoţňuje  

so stanoviskom komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej ţiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schváli budúci zámer odpredaja pozemkov pre ţiadateľov Jozefa a Máriu Lenčéšových. 

 

Uznesenie č. 8.2 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

ţiadosť manţelov Jozefa a Márie Lenčéšových, bytom ul. Párovce č. 1836/2, 951 31  Močenok  

o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 852/4 vo výmere 276 m
2
, druh pozemku: záhrada, reg.  

„C-KN“, k. ú. Močenok, vedená na LV č. 2425 a parc. č. 852/10 vo výmere 5 m
2
 (nemá zaloţený LV) 

k. ú. Močenok. 

b) schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľností – pozemkov parc. č. 852/4 vo výmere 276 m2, druh pozemku: 

záhrada, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok, vedená na LV č. 2425 a parc. č. 852/10 vo výmere 5 m2 (nemá 

zaloţený LV) k. ú. Močenok pre ţiadateľov Jozefa a Máriu Lenčéšových, bytom ul. Párovce  

č. 1836/2, 951 31  Močenok 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 

Zb. o majetku obcí. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:  

Pozemok par. č. 852/4 tvorí prístupovú cestu k nehnuteľnosti ţiadateľov a uţívajú ho ako dvor. 

Ţiadatelia majú záujem zosúladiť stav právny so stavom uţívacím.   

Cena sa stanoví na základe znaleckého posudku a stanoviska komisie financovania, správy majetku  

a podnikateľskej činnosti. 
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8.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Štefana Kozelnického, bytom ul. Čingov 

826/58, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku z parc. č. 6007, reg. „E-KN“, vedený 

na LV č. 4274, k. ú. Močenok. Uvedenú ţiadosť z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva na návrh poslanca Ing. Ernesta Vereša stiahol z rokovania, nakoľko poslanec Ing. Vereš 

si chcel ešte raz danú situáciu preveriť. Uviedol, ţe toho času je uţ zrejmá presná výmera ţiadaného 

pozemku, nakoľko kvôli zameraniu autobusových výbočísk sa zamerala aj parcela, ktorú ţiada 

odkúpiť p. Kozelnický. Starosta obce odovzdal slovo poslancovi Štefanovi Horňákovi, členovi 

komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť.  

 

Poslanec Štefan Horňák uviedol, ţe komisia odporúča schváliť odpredaj obecného pozemku.  

Jedná sa o malú výmeru a pri zameraní autobusových výbočísk sa zistilo, ţe má ţiadateľ postavený 

plot na obecnom pozemku.  

 

Prednostka obecného úradu Ing. Lucia Hambalková uviedla, ţe obecná rada pri tejto ţiadosti nezaujala 

stanovisko. 

 

Starosta obce uviedol, ţe je veľmi dôleţité, aby si občania dali vytyčovať hranice svojich pozemkov, 

aby nedochádzalo v budúcnosti k takýmto situáciám.  

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe mu prekáţa úzky chodník, ktorý tam je kvôli vysunutému 

oploteniu a obec ho potrebuje. 

 

Poslanec Štefan Horňák poznamenal, ţe v tej najuţšej časti má chodník šírku 109 cm. Ţiadateľ 

vybudoval plot na pôvodných základoch oplotenia. 

 

Poslanec Mgr.  Peter Sýkora uviedol, ţe samozrejme ţiadateľ toto neurobil úmyselne. My 

neplánujeme ho odtiaľ vyháňať, ani ţiadať, aby to posúval. Ale my tu nebudeme naveky. Tí, ktorí 

prídu po nás, nech rozhodnú, čo s tým spravia.  Keď to predáme, uţ nikto nemôţe ten chodník rozšíriť. 

 

 

Starosta obce uviedol, ţe teraz bola podaná ţiadosť a obecné zastupiteľstvo sa musí rozhodnúť. Je to 

výzva aj pre ostatných občanov, aby si dávali vytýčiť hranice svojich pozemkov. 

 

Poslanec Štefan Horňák poznamenal, ţe na ulici Čingov sú vystrčení všetci, keď chceme riešiť takéto 

pozemky, tak to robme. Ako príklad uviedol, ţe chodník pri Pohostinstve Benko je tieţ uţší, lebo sa 

na ňom nachádza stôl  a stojan na bicykle. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe sa pri hlasovaní o ţiadosti sa zdrţí hlasovania, pretoţe  

aj nabudúce môţe prísť ţiadosť a jednému predáme druhému nie.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe p. Kozelnický kúpil  pozemok so starým rodinným domom  

s pôvodným plotom, na ktorom základe si postavil nové oplotenie. Poţiadal, aby sa spravila reportáţ 

a dodrţiavali sa hranice pozemkov.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej ţiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 
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Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Jozef Šuvada, 

Bc. Vladimír Vereš 

Zdrţali sa: 2 

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 8.3 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

ţiadosť Štefana Kozelnického, bytom ul. Čingov 826/58, 951 31  Močenok o odkúpenie obecného 

pozemku parc. č. 6007/15 vo výmere 4 m
2
, reg. „C-KN“, druh pozemku: zastavaná plocha,  

ktorá sa odčlenila  z parc. č. 6007, druh pozemku: ostatná plocha, reg. „E-KN“, vedený na LV č. 4274, 

k. ú. Močenok na základe geometrického plánu č. 105/2019, úradne overeného Okresným úradom  

Šaľa, katastrálnym odborom dňa  22. 11. 2019, pod číslom G1-568/2019 

 

b) schvaľuje 

odpredaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne parc. č. 6007/15 vo výmere 4 m
2
, reg. „C-KN“, druh 

pozemku: zastavaná plocha, ktorá sa odčlenila  z parc. č. 6007, druh pozemku: ostatná plocha,  

reg. „E-KN“, vedený na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe geometrického plánu č. 105/2019, 

úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  22. 11. 2019, pod číslom  

G1-568/2019 pre ţiadateľa: 

Štefan Kozelnický, rod. Kozelnický,  nar. 11.05.1980, bytom ul. Čingov 826/58, 951 31  Močenok. 

Cena: 10,-€/m
2
 

 

c) konštatuje, že 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 

plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

 

 

 

8.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť spoločnosti ROKO Slovakia s.r.o., 

Prievidza o dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. 90/2 a 90/4 za účelom výstavby bytového domu 

a súvisiacej technickej infraštruktúry. Uviedol, ţe sa jedná o  pozemky, kde sa v zmysle platného 

územného plánu dá vybudovať bytový dom. Pozemky sa nachádzajú na ul. M. R. Štefánika. V zmysle 

zákona o majetku obcí môţe obec prenajať obecný majetok na základe obchodnej verejnej súťaţe 

alebo priamym prenájmom. Navrhol spôsob prenájmu majetku obce formou priameho prenájmu, 

pričom obec zverejní  zámer na 15 dní. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 
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Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Uznesenie č. 8.4 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

zámer prenájmu nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Močenok, vedených na LV  

č. 2425 a to parcely č. 90/2 vo výmere 1 184 m
2
, druh pozemku: záhrada a parcely č. 90/4 vo výmere 

227 m
2
, druh pozemku: záhrada, obe reg. „C-KN“ za účelom výstavby bytového domu a súvisiacej 

technickej infraštruktúry. 

b) schvaľuje 

zámer a spôsob prenájmu majetku obce Močenok formou priameho prenájmu nehnuteľností – 

pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Močenok, vedených na LV č. 2425 a to parcely č. 90/2  

vo výmere 1 184 m
2
, druh pozemku: záhrada a parcely č. 90/4 vo výmere 227 m

2
, druh pozemku: 

záhrada, obe reg. „C-KN, za účelom výstavby bytového domu a súvisiacej technickej infraštruktúry 

 v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

a zverejnenie zámeru priameho prenájmu najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 

stanovenej podľa osobitného predpisu (t. j. na základe vypracovaného znaleckého posudku) a obec 

zverejní zámer prenájmu majetku obce vyššie uvedeným spôsobom najmenej na 15 dní. 

Vo zverejnenom zámere presne označí nehnuteľnosti podľa kat. územia, listu vlastníctva, registra  

(C-KN alebo E-KN), parc. čísla, druhu pozemku, výmery pozemku, cenu nájmu, dobu nájmu a termín 

na prekladanie cenových ponúk. 

 

 

 

8.5  Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť spoločnosti Pro mont ms, s.r.o. Močenok 

o zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. 1752/100, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, 

výmera sa spresní geometrickým plánom za účelom uloţenia kábla elektrického vedenia. Starosta obce 

uviedol, ţe sa jedná o chodník medzi Hornou Kráľovou a Močenkom, kde Západoslovenská 

distribučná a.s.  chce vybudovať elektrické vedenie pre priemyselnú zónu spoločnosti Pro mont ms, 

s.r.o.. Firma chodník vybudujú nanovo a realizovať by sa to malo počas letných prázdnin. 

 

Poslanec Štefan Horňák uviedol, ţe komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť odporúča 

vyhovieť ţiadosti. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe  je to veľká spoločnosť, ktorá zamestnáva našich občanov 

a odporúča ţiadosti vyhovieť. 

 

Prednostka obecného úradu Ing. Lucia Hambalková uviedla, ţe obecná rada sa stotoţňuje  

so stanoviskom komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej ţiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 
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Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 8.5 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

ţiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve obce pre potreby umiestnenia stavby 

„Navrhovaná distribučná trafostanica Močenok – SO 03 Distribučný NN rozvod“ 

b) schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemku: 

• parcela č. 1752/100 vo výmere 8 084 m
2
, druh pozemku: ostatná plocha, reg. „E-KN“, vedená 

na LV č. 4274, k. ú. Močenok, ktorá je vo vlastníctve Obce Močenok, vedenej Okresným úradom 

Šaľa, spočívajúcich v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu elektroenergetického zariadenia 

„Navrhovaná distribučná trafostanica Močenok – SO 03 Distribučný NN rozvod“ v zmysle zákona  

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

v rozsahu, ktorý bude po realizácii stavby stanovený geometrickým plánom, bezodplatne v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 

518. 

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú.  

Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne. 

 

 

 

8.6 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Starého divadla Karola Spišáka v Nitre,  

ul. 7. Pešieho pluku, 949 01  Nitra o prenájom priestorov Kultúrneho domu (kina) na obdobie od apríla  

do decembra 2020. Uviedol, ţe Staré divadlo sa rekonštruuje, potrebujú náhradný priestor na obdobie 

od apríla do konca roka. Chcú si prenajať vestibul, javisko a priestory za nimi. Vedenie Starého 

divadla sa ponúklo, ţe pomôţu pri organizovaní festivalu Gorazdov Močenok. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe to vidí  ako výhodu, budú sem chodiť návštevníci a zároveň 

budú rešpektovať naplánované obecné akcie, ktoré máme.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej ţiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schváli budúci zámer prenájmu kultúrneho domu (kina) pre ţiadateľa Staré divadlo Karola 

Spišáka v Nitre. 
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Uznesenie č. 8.6 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

ţiadosť Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, ul. 7. Pešieho pluku, 949 01  Nitra o prenájom 

priestorov Kultúrneho domu (kina) na obdobie od apríla do decembra 2020. 

b) schvaľuje 

budúci zámer prenájmu priestorov Kultúrneho domu (kina) nachádzajúce ho sa na ul. Sv. Gorazda  

č. 631, 951 31  Močenok na obdobie od apríla do decembra 2020 pre ţiadateľa: Staré divadlo Karola 

Spišáka v Nitre, ul. 7. Pešieho pluku, 949 01  Nitra, IČO: 36 103 004 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov.  

Odôvodnenie: 

Obec Močenok sa rozhodla prenajať priestory Kultúrneho domu z dôvodu hodného osobitného, 

ktorým je skutočnosť, ţe v súčasnej dobe nie je kultúrny dom vyuţívaný pre divadelné účely  

a ţiadateľ bude hradiť počas doby prenájmu všetky náklady za energie. 

 

 

 

8.7  Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi 

Obcou Močenok a COOP Jednota Nitra, spotrebné druţstvo, ktorá si dala vypracovať geometrický 

plán a predloţila ţiadosť o zámenu pozemkov vo výmere v pomere 1:1. Uviedol, ţe obec si zámenou 

vyrieši svoj problém, tzn. cesta na ul. Sv. Cyrila a Metoda bude na obecnom pozemku a COOP 

Jednota Nitra bude mať časti svojej budovy na svojom pozemku. Budúci zámer zámeny pozemkov  

bol schválený Obecným zastupiteľstvom v roku 2019. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš poznamenal, ţe schválenie budúceho zámeru nezaväzuje poslancov,  

aby hlasovali za schválenie konečnej zámeny. Nepáči sa mu, ako sa správa COOP Jednota a je 

neustály problém s parkoviskom. Okrem toho COOP Jednota kúpila pozemok v centre obce. Uznáva, 

ţe si obec potrebuje vyriešiť svoj problém s pozemkom pod cestou.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 7 

Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 1 

Ing. Marek Mesároš 

Zdrţali sa:0  

 

Poslanci schválili zámenu pozemkov medzi Obcou Močenok a COOP Jedna Nitra, spotrebné druţstvo. 

 

Uznesenie č. 8.7 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinu všetkých poslancov 

zámenu nehnuteľností - konkrétne nehnuteľnosti – pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Obce 

Močenok vedené na LV č. 2425, k. ú. Močenok  a to: 

• parc. č. 489/14 o výmere 227 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, 
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• parc. č.489/15 o výmere 30 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, 

• parc. č. 489/16 o výmere 7 m
2
, , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“ a 

• novovytvorenú parcelu č. 1749/114 o výmere 342 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha  

a nádvorie, reg. „C-KN“, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 1749/49, reg. „C-KN“ na základe 

Geometrického plánu č. 10/2019, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom 

dňa  04. 12. 2019, pod číslom G1-592/2019 

za pozemok vo vlastníctve COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, so sídlom Štefánikova 54, 

949 01  Nitra, vedený na LV č. 44, k. ú. Močenok a to 

parc. č. 509/18 o výmere 606 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“.  

 

Zámena pozemkov sa uskutoční v pomere 1:1 bez finančného vyrovnania. Náklady so zámenou 

pozemkov spojené, hradia zmluvné strany spoločne. 

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

neskorších predpisov.  

 

Odôvodnenie: 

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

ktorým je skutočnosť, ţe na parcelách č. 489/15 a 489/16 sa nachádza časť budovy COOP Jednoty, 

spotrebné druţstvo. Parcela č. 489/14 slúţi ako chodník popri budove COOP Jednota a na parcele  

č. 1749/114 je vybudované parkovisko slúţiace pre zákazníkov COOP Jednoty. Vyššie uvedené 

pozemky sú vo vlastníctve Obce Močenok a zámenou za pozemok parcela č. 509/18 o výmere  

606 m
2
, na ktorom je vybudovaná obecná cesta a je vo vlastníctve COOP Jednota Nitra, spotrebné 

druţstvo, so sídlom Štefánikova 54, 949 01  Nitra sa vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy. 

 

 

 

8.8  Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na schválenie odpredaja obecného pozemku 

pre ţiadateľa Ivanu Packu, ktorý splnil všetky podmienky, predloţil návrh kúpnej zmluvy 

a geometrický plán. Budúci zámer odpredaja obecného pozemku bol schválený v roku 2019. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili odpredaj obecného pozemku pre ţiadateľa Ivana Packu. 

 

Uznesenie č. 8.8 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinu všetkých poslancov 

predaj nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je vedený v k. ú. Močenok a to novovytvorenú parcelu č. 1745/15  

o výmere 28 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha, reg. „C-KN“,  ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 1745,  
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k. ú. Močenok,  reg. „E-KN“, vedenej na LV č. 4274 na základe Geometrického plánu č. 136/2019, úradne 

overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  18. 12. 2019, pod číslom G1-619/2019. 

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 uţíva, je oplotený a kúpou pozemku si chce vysporiadať majetkovoprávne 

vzťahy.. 

Kupujúci: Ivan Packa, rod. Packa, nar.: 06.09.1990, rod. č. 900906/7023, bytom Biskupa Majera 1742/14,  

951 31  Močenok 

 

 

 

9. Správy o činnosti komisií za rok 2019 

 

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

2019.  

 

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 a splnil si tak svoju povinnosť.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie správy o činnosti komisií v roku 2019. 

 

Uznesenie č. 9. – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správy o činnosti komisií  v roku 2019 tak, ako ich predložili 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, 

 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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10. Zápisnice z komisií 

 

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

od ostatného zasadnutia OcZ. 

 

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

sa okrem prerokovaných ţiadostí v bode č. 8 zaoberala aj ţiadosťou od občanov v ul. Balajka,  

kde majú problémy s daţďovou vodou, ktorá stojí na ceste pri ich nehnuteľnostiach. Komisia 

odporučila upraviť terén v danom mieste a vybudovať rigol. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie zápisnice komisií od ostatného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 10. – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

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

Zápisnice: 

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky. 

 

 

 

11. Rôzne 

 

11.1 Starosta obce informoval prítomných poslancov o liste od p. Gerty Kompasovej, v ktorom  

sa obracia na neho a poslancov obecného zastupiteľstva ohľadom presťahovania močenskej pošty  

do Hornej Kráľovej. Podľa jej názoru sa v obci Močenok nachádza dostatok vhodných miest, kam  

sa pošta mohla dočasne presťahovať v priebehu rekonštrukcie budovy obecného úradu. 

Starosta obce uviedol, ţe ešte v lete v roku 2019 vedenie pošty bolo na obhliadke obecných priestorov, 

ktoré im boli navrhnuté ako náhradné priestory počas rekonštrukcie. Ponúknuté priestory  

im nevyhovovali z hľadiska bezpečnosti. Rozhodnutie presťahovať močenskú poštu do Hornej 

Kráľovej prijalo vedenie pošty a nie obec. Poznamenal, ţe v priebehu rekonštrukcie sa bude prerábať 

kúrenie,  rôzne stavebné úpravy a nedalo by sa tam fungovať. Z uvedeného dôvodu sa musel 

presťahovať aj celý obecný úrad. Zrekonštruovaná budova bude zase slúţiť niekoľko desiatok rokov. 
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Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o dočasnom presťahovaní močenskej pošty do 

Hornej Kráľovej. 

 

Uznesenie č. 11.1 – I./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o dočasnom presťahovaní močenskej pobočky Slovenskej pošty  

do Hornej Kráľovej 

 

 

 

12.  Diskusia 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe v centre obce skončila činnosť prevádzkarne herne a dáva  

na zváţenie obci a obecnému zastupiteľstvu, či by nebolo vhodné túto budovu odkúpiť a následne  

ju zbúrať, aby sa v tejto časti centrum obce skrášlilo a malo svoju víziu. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko informoval prítomných poslancov o novele zákona o pohrebníctve, 

v ktorej okrem iného vyplýva povinnosť vyhotovovať fotodokumentáciu o hĺbke hrobového miesta 

a archivovanie týchto údajov.  

 

Starosta obce odpovedal, ţe podľa neho by to mala robiť pohrebná sluţba. Môţe to robiť zamestnanec 

obce, ktorý eviduje nájomné zmluvy na hrobové miesta.  

 

Poslankyňa Mgr. Eva Molnárová  poďakovala za schválenú dotáciu pre občianske zdruţenie Rubín, 

ale vzhľadom na počet členov, ktorých je pribliţne 300 je výška schválenej dotácie málo. Mohlo by sa 

pri rozdeľovaní dotácii prihliadať aj na to. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe najbliţšie sa to dá riešiť pri návrhu rozpočtu na rok 2021. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora poznamenal, ţe nakoľko sa rozdeľovala menšia suma pre kluby, spolky 

a organizácie oproti roku 2019 ubudlo kaţdému. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe ak sú organizácie, kluby a spolky zaregistrované, tak môţu 

poţiadať o 2% z daní. Tieto 2% môţu získať aj od svojich členov. Samozrejme rozumie, ţe kto má 

nízku sumu dotácie, nemôţe dať všetko na registráciu. 
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Starosta obce odpovedal, ţe kluby, spolky a organizácie nedostávajú len finančnú dotáciu, ale majú 

k dispozícii zadarmo obecné priestory, energiu, technické vybavenie a súčinnosť od obci pri rôznych 

príleţitostiach. Ako príklad uviedol, ţe cez nadáciu SPP obec zakúpila pre stolnotenistov pimpongové 

stoly, rok predtým obec kúpila harmoniku pre folklórne súbory.  

 

 

 

13.  Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2020. 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková 

Močenok, 29. 01. 2020 

 

 

Overovatelia:     Mgr. Peter Sýkora ......................................................... 

 

 

Ing. Marek Mesároš ....................................................... 

 


