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Zápisnica 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 24. 06. 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. 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 

Ing. Ernest Vereš – poslanec OcZ 

 

Ospravedlnení:  Ľuboš Blaţo – poslanec OcZ OcZ 

Bc. Vladimír Vereš – poslanec OcZ 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Benčíková, prednostka Obecného úradu v Močenku 

Milan Kišš, občan 

Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti Ewia, a.s. 

Ing. Bicek, Ewia, a.s. 

 

 

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

 

III. 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 z pracovných dôvodov poslanci  Ľuboš Blaţo a Bc. Vladimír 

Vereš. Za meškanie sa ospravedlnila poslankyňa Ing. Veronika Kollárová, ktorá prišla do rokovacej 

miestnosti pred otvorením bodu č. 4 – Interpelácie poslancov.  

 

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

Štefan Horňák, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada 

 

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, Ing. Ernest Vereš  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Evu Molnárovú a Ing. Ernesta Vereša. 

 



2 
 

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, Ing. Ernest Vereš  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

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

 

Uznesenie č. 1. – III./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Štefan Horňák, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef  Šuvada 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Mgr. Evu Molnárovú, Ing. Ernesta Vereša  

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, ţe návrh programu III.  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 celý 

program rokovania.  

 

Návrh programu rokovania: 

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

2. Schválenie programu rokovania  

3. Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 29. 01. 2020, z II. zasadnutia OcZ  

zo dňa 29. 04. 2020 a z II. mimoriadneho zasadnutia OcZ v roku 2020 zo dňa 15. 05. 2020 

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

    5.1 Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2020 o kronike obce Močenok 

    5.2 Návrh na schválenie zaloţenia sociálneho podniku s názvom: „Obecný podnik Močenok, s.r.o.“ 

6. Ekonomika a majetok 

    6.1 Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2020 

    6.2 Ţiadosti o zníţenie nájomného v priestoroch Zdravotného strediska po dobu trvania  

             mimoriadnej  situácii spojenej s ochorením COVID-19 

    6.3 Návrh na opätovné podanie návrhu na vykonanie exekúcie voči povinným 

7. Hlavný kontrolór 

    7.1 Správa z kontroly vybranej investičnej akcie realizovanej v roku 2019, resp. v 1. polroku 2020 

8. Majetkové prevody, nájmy 

   8.1 Schválenie zriadenia vecných bremien na obecných pozemkoch v prospech spoločnosti    

            Západoslovenská distribučná, a.s. 
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    8.2 Ţiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – manţelia Rezákoví 

9. Zápisnice z komisií 
 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 

10. Rôzne 

       10.1 Vystúpenie riaditeľa Ewia, a.s.  k projektovému zámeru ZEVO 

11. Diskusia 

12. 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, Ing. Ernest Vereš  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili predloţený program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 2. – III./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 29. 01. 2020, z II. zasadnutia OcZ  

zo dňa 29. 04. 2020 a z II. mimoriadneho zasadnutia OcZ v roku 2020 zo dňa 15. 05. 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 I. zasadnutí OcZ zo dňa 29. 01. 2020 bolo  prijatých celkovo 24 uznesení z toho 11 

uznesení malo pre obec ukladaciu povinnosť. Z tohto počtu nie sú 2 uznesenia splnené, ktoré sa  

týkajú prevodov pozemkov. Konkrétne uznesenia č. 8.1 a 8.2 – I./OZ/2020 – na ich plnení sa pracuje. 

Na II. zasadnutí OcZ, ktoré sa konalo dňa 29. 04. 2020 bolo prijatých celkovo 24 uznesení  z toho 7 

uznesení malo pre obec ukladaciu povinnosť. V plnení je uznesenie č. 5.10 – II./OZ/2020 – starosta 

obce naďalej rokuje s bankami o odklade splátok úverov. 

Na II. mimoriadnom zasadnutí OcZ, ktoré sa konalo dňa 15. 05. 2020 boli prijaté  

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

termíny plnenia vyznačil hlavný kontrolór v predloţenom materiáli. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  
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V rozprave poslanci 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, Ing. Ernest Vereš  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 3. – III./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na I. zasadnutí OcZ zo dňa 29. 01. 2020, na II. zasadnutí 

OcZ zo dňa 29. 04. 2020 a z II. mimoriadneho zasadnutia OcZ zo dňa 15. 05. 2020 

 

V čase 17:42 hod prišla do rokovacej miestnosti poslankyňa Ing. Veronika Kollárová, od tejto chvíle 

bolo prítomných spolu 9 poslankýň a poslancov. 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Poslankyňa Mgr. Eva Molnárová uviedla, ţe v ul. Mlynská ako býva p. Krivošík, je prepadnutá časť 

vozovky a po daţďoch sa tam vytvárajú veľké mláky. Párkrát sa stalo, ţe okolo idúce autá ošpliechali 

chodcov na chodníku.  

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš sa informoval, kedy začne fungovať obecný rozhlas. Uviedol, ţe občanom 

rozhlas chýba, hlavne čo sa týka informácií o pohreboch. Taktieţ sa informoval o výpadkoch 

verejného osvetlenia v ul. Športová a pri športovej hale. 

 

Starosta obce informoval prítomných, ţe pri odstraňovaní zariadení zo strechy budovy obecného úradu 

bola nedopatrením odstránená aj anténa obecného rozhlasu spolu s káblom. Obecný rozhlas bude 

fungovať, keď sa zateplí strecha obecného úradu. Firma, ktorá obecný rozhlas montovala, ho príde  

na novo namontovať a spojazdniť. Čo sa týkalo otázky k verejnému osvetleniu, starosta obce uviedol, 

ţe verejné osvetlenie v spomínanej lokalite nefunguje od nedele (pozn. t.j. 21.06.2020). Predpokladá, 

ţe na niektorom osvetlení dochádza ku skratu. Zamestnanci hospodárskeho dvora postupne kontrolujú 

kaţdé jedno verejné osvetlenie v danej lokalite, aby sa problém odstránil. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš poznamenal, ţe ak obecný rozhlas odmontovala firma, ktorá rieši 

rekonštrukciu obecného úradu, tak opravu rozhlasu by mala ona zaplatiť. 

 

Starosta obce uviedol, ţe je ťaţko nájsť vinníka, nakoľko viaceré firmy mali na obecnej streche svoje 

zariadenia (spomenul Slovanet, Slovak Telekom, Duslo), niektoré zariadenia odstraňovali zamestnanci 

obce. Po rekonštrukcii obecného úradu zostane na jeho streche len výstraţná siréna spoločnosti Duslo 
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a. s., a obecný rozhlas so zvonkohrou. Slovanet a Slovak Telekom svoje zariadenia preloţili na strechu 

budovy COOP Jednota. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada informoval prítomných, ţe sa na neho obrátilo pár občanov 

s pripomienkami ku koseniu. Niektorí občania sa sťaţujú, ţe je nedostatočne pokosené, resp. sa kosí, 

keď prší a podobne. Poprosil, či by bolo moţné zo strany obce zabezpečiť, aby po koscoch suchú 

trávu z chodníkov pozametali zamestnankyne obce, aby sa starší občania nešmykli. Uviedol,  

ţe na Nitrianskej ulici si niektorí občania aj sami robia poriadky pred svojimi nehnuteľnosťami. Vie, 

ţe je momentálne menej zamestnancov k dispozícii na takéto práce, viacerí sú na PN-kách, OČR-kách 

alebo majú voľno. 

 

Starosta obce uviedol, ţe beţne kosili verejné priestranstvá 6 chlapi, momentálne niektorí sú na PN 

alebo OČR, takţe je ich menej. K tomu nepraje aj počasie, častejšie prší a tráva rýchlejšie rastie 

a nestíha sa kosiť. Poznamenal, ţe k dnešnému dňu (pozn. t.j. 24.06.2020) boli hlavné ulice pokosené 

uţ 3 x, čo je úctihodný výkon, z toho 1 x boli pokosené bočné ulice. Čo sa týka kosenia v daţdi, je 

pravda, ţe keď kosia a začne pršať, tak čakajú, či prestane pršať alebo nie a môţu tak pokračovať 

v práci alebo sa vrátia na hospodársky dvor. Títo zamestnanci pomáhajú aj s inými prácami, či to je uţ 

na obecnom úrade pri jeho rekonštrukcii a pod. Na upratovanie verejného priestranstva  má obec len 

dve zamestnankyne, ktoré musia vyniesť smetné nádoby, pretrhávať kvetinové záhony, upratovať 

domy smútku a pod. Od marca 2020 obec nemá kvôli opatreniam na zamedzenie šírenia koronavírusu 

k dispozícii ľudí z úradu práce, táto činnosť je nateraz pozastavená do odvolania. Na koniec 

poznamenal, ţe na ten počet zamestnancov, ktorými obec disponuje, sa práce ohľadom kosenia stíhajú 

a poďakoval zamestnancov, ţe túto činnosť vykonávajú. 

 

 

 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

 

5.1  Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. xx/2020  

o obecnej kronike. Odovzdal slovo poslancovi Mgr. Petrovi Sýkorovi, ktorý vypracoval predloţený 

materiál. Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe novinkou bude, ţe obecná kronika sa bude 

spracovávať elektronicky. Pri návrhu VZN sa inšpiroval väčšími mestami ako je Nitra a Šaľa. 

Predloţený materiál je návrh, odporúča ho prerokovať v príslušných komisiách, ak by mali k nemu 

pripomienky, aby sa do návrhu VZN zapracovali. Starosta obce uviedol, ţe materiál pôjde  

do zastupiteľstva v septembri a občania môţu svoje pripomienky zasielať do 5. dňa v danom mesiaci. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

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  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie návrh VZN Obce Močenok č. xx/2020 o obecnej kronike. 
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Uznesenie č. 5.1 – III./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2020 o obecnej kronike 

 

 

 

5.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na zaloţenie sociálneho obecného podniku, 

ktorý by fungoval ako spoločnosť s ručením obmedzením. Uviedol, ţe pred pribliţne rokom obecné 

zastupiteľstvo súhlasilo, aby obec začala podnikať kroky k zriadeniu sociálneho obecného podniku. 

Obec chce preklopiť chránenú dielňu kamerového systému so všetkými 4 zamestnancami na sociálny 

podnik. Ak sa sociálnemu podniku bude dariť, tak svoju činnosť rozšíri o ďalšie sluţby. Poznamenal, 

ţe kamerový systém je uţ dlhé roky zabehnutý, ale zmenili sa podmienky jeho financovania. 

Ekonomicky je výhodnejšie zriadenie a prevádzkovanie sociálneho podniku, neţ chránenej dielne. 

Pevne verí, ţe znevýhodnení občania si nájdu v obecnom sociálnom podniku svoje uplatnenie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému návrhu.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko poznamenal, ţe je presvedčený, ţe tento krok pozitívne ovplyvní obec 

a budú zapojení znevýhodnení občania, ktorí môţu nájsť svoje uplatnenie. Poprosil kolegov,  

aby podporili tento návrh. 

 

Starosta obce uviedol, ţe obec uţ má zriadenú jednu spoločnosť s ručeným obmedzením, a to Kabel 

TV Močenok s.r.o., ale sociálny podnik nebolo moţné pričleniť k tejto existujúcej spoločnosti, 

nakoľko Kabel TV Močenok s.r.o. má licenciu na vysielanie TV programov a obec by nemohla 

poţiadať o niektoré finančné benefity, ktoré sú k dispozícii pre novo zaloţené sociálne podniky. 

Podmienkou čerpania týchto benefitov je, ţe spoločnosť s r.o. nemôţe byť staršia ako 5 rokov od jej 

zaloţenia. 

 

Poslankyňa Mgr. Eva Molnárová uviedla, ţe je veľmi rada, ţe sa bude zriaďovať takýto druh podniku, 

a ţe štát myslí aj na takýchto občanov. Bolo by dobré stanoviť ciele, predpokladá, ţe niektorí 

zamestnanci v sociálnom podniku zostanú pracovať, iní si moţno nájdu uplatnenie niekde inde. 

 

Starosta obce uviedol, ţe sociálny obecný podnik by mal slúţiť ako „štartovací podnik“, tzn.  

ţe občania budú mať  moţnosť získať pracovné návyky a nájsť si následne svoje pracovné uplatnenie. 

 

V čase 18:12 hod prišli do rokovacej miestnosti zástupcovia spoločnosti Ewia a.s. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada informoval prítomných, ţe komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

súhlasí so zriadením sociálneho obecného podniku. Poznamenal, ţe to bude výhoda  

pre znevýhodnených občanov. Taktieţ uviedol, ţe starosta obce si berie na seba veľkú záťaţ, čo je 

treba oceniť.  

 

Hlavný kontrolór Ing. Ladislav Fúska uviedol, ţe členovia obecnej rady pozitívne prijali predloţený 

návrh. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

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  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili zaloţenie spoločnosti s r.o. s obchodným menom Obecný podnik Močenok, s.r.o., 

schválili peňaţný vklad do základného imania spoločnosti v sume 5 000,- € a za konateľa spoločnosti 

určili PaedDr. Romana Urbánika. 

 

Uznesenie č. 5.2 – III./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

založenie  (zakladateľskú listinu) spoločnosti s ručením obmedzením s obchodným menom: 

Obecný podnik Močenok, s.r.o., sídlo: A. Hlinku č. 484/10, 951 31  Močenok, ktorého jediným 

spoločníkom je obec Močenok so sídlom Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok. 

 

schvaľuje 

peňažný vklad obce ako jediného spoločníka do základného imania spoločnosti v sume 5 000,- €. 

 

určuje 

za konateľa spoločnosti PaedDr. Romana Urbánika. 

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom čerpanie rozpočtu obce k 31. 03. 2020. Odovzdal 

slovo Ing. Marekovi Mesárošovi, predsedovi komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej 

činnosti. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu zobrať 

predloţený materiál na vedomie. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková informovala prítomných, ţe členovia obecnej rady sa stotoţňujú  

so stanoviskom finančnej komisie a odporúčajú zobrať predloţený materiál na vedomie.  

 

Starosta obce uviedol, ţe výpadok podielových daní je na úrovni – 12 % v porovnaní s rokom 2019. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko poznamenal, ţe je rád, ţe sa nenaplnil katastrofický scenár zo začiatku 

krízy spojenej s koronavírusom a dúfa, ţe to tak aj zostane. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš odišiel z rokovacej miestnosti. 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 
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Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav 

Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2020. 

 

Uznesenie č. 6.1 – III./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2020. 

 

 

 

6.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosti o zníţenie nájomného v priestoroch 

Zdravotného strediska po dobu trvania mimoriadnej situácii spojenej s ochorením COVID-19,  

na zníţenie ekonomických dopadov. 

 

K predloţeným ţiadosťou starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš informoval prítomných, ţe vláda SR schválila zákon, ktorý umoţňuje 

prenajímateľom podať elektronickú ţiadosť na ministerstvo hospodárstva na preplatenie 50% výšky 

nájomného pre podnikateľov, ktorí mali zatvorené prevádzky v zmysle opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky. Podmienkou je, ţe ţiadosť musia podať obe strany (tzn. 

prenajímateľ aj nájomca) a ţiadosť musí byť podpísaná  kvalifikovaným elektronickým podpisom 

a ten nie kaţdá osoba má zriadený. Z toho usudzuje, ţe obec asi touto cestou nepôjde, nakoľko sa 

jedná o menšie sumy. Finančná komisia navrhuje na toto obdobie zníţiť nájomné o 50 % (netýka sa to 

mesačných platieb za energie). 

 

Starosta obce uviedol, ţe ide o prejav solidarity voči podnikateľom, ţivnostníkom. Nie kaţdý má 

aktivovanú elektronickú schránku.  

 

Poslanec Štefan Horňák uviedol, ţe sa nestotoţňuje s názorom finančnej komisie a obecnej rady, 

nakoľko zamestnancom obecného úradu sa zníţili osobné príplatky, do práce chodili kaţdý deň a teraz 

sa idú podporovať podnikatelia.  

 

Do rokovacej miestnosti sa vrátil poslanec Ing. Ernest Vereš. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţených ţiadostiach. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 7 

Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter 

Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 1 

Štefan Horňák 

Zdrţali sa: 1 
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Ing. Ernest Vereš 

 

Poslanci odsúhlasili návrh na zníţenie nájomného o 50 % v priestoroch Zdravotného strediska  

na obdobie, počas ktorého museli byť prevádzky zatvorené v zmysle opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

Uznesenie č. 6.2 – III./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

žiadosti o zníženie nájomného v priestoroch Zdravotného strediska po dobu trvania 

mimoriadnej situácii spojenej s ochorením COVID-19 

 

b) súhlasí 

s návrhom vyhovieť žiadostiam o zníženie nájomného o 50 % v priestoroch Zdravotného 

strediska na obdobie, počas ktorého museli byť prevádzky zatvorené v zmysle opatrení Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

 

 

 

6.3 Starosta obce informoval prítomných poslancov o ukončení ďalších 4 exekúcií, ktoré v minulosti 

prebiehali medzi Obcou Močenok a povinnými osobami. Predloţil poslancov návrh, či súhlasia alebo 

nesúhlasia, aby obec podala opätovný návrh na vykonanie exekúcie voči povinným.  

 

Starosta otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš, uviedol, ţe členovia komisie financovania, správy majetku  

a podnikateľskej činnosti viedli dlhú diskusiu, či má alebo nemá obec podať opätovné návrhy  

na vykonanie exekúcie. Je otázne, ţe či sa obci podarí exekúciou niečo od povinných vymôcť. 

Náklady sa pohybujú v desiatkach eur a nakoniec komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu 

odsúhlasiť návrh na opätovné podanie exekúcií. Poznamenal, ţe ide skôr o výchovný, preventívny 

moment pre ostatných, ţe keď si niečo prenajmem, tak mám za to aj platiť a nie si spraviť dlhy 

a nereagovať na splátkové výzvy a podobne. 

 

Prednostka obecného úradu Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady sa stotoţňujú 

s názorom finančnej komisie a súhlasia, aby obec podala opätovné návrhy na vykonanie exekúcií. 

 

Starosta obce poznamenal, ţe tieţ to vidí ako výchovný moment. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

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  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci súhlasili s návrhom na opätovné podanie návrhu na výkon exekúcií voči povinným. 
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Uznesenie č. 6.3 – III./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

súhlasí 

s návrhom na opätovné podanie návrhu na vykonanie exekúcie voči povinným 

 

 

 

7. Hlavný kontrolór obce 

 

7.1 Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý predloţil správu z kontroly vybranej 

investičnej akcie realizovanej v roku 2019, resp. v 1. polroku 2020. Hlavný kontrolór obce Močenok  

si na kontrolu vybral realizáciu výťahu v obecnom úrade, nakoľko sa niektorým občanom zdalo 

vybudovanie výťahu predraţené. Pri kontrole nezistil pochybenie. Výzva bola zverejnená na úradnej 

tabuli a na webovej stránke obce. Oslovené boli tri firmy, pričom sa prihlásil  

do súťaţe jeden uchádzač, predloţil niţšiu cenovú ponuku ako bola uvedená vo výzve.  

 

Prednostka obecného úradu Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţenej 

správe nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať správu na vedomie. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe je správne, keď sa pri zákazkách s nízkou hodnotou  

zverejňuje výzva aj na webovej stránke obce. Do budúcnosti odporúča získať minimálne aspoň tri 

cenové ponuky, kvôli porovnaniu. V tomto prípade boli oslovení traja uchádzači a reagoval na výzvu 

jeden. Poznamenal, ţe podľa neho cena za vybudovanie výťahu bola nastavená primerane. 

 

Hlavný kontrolór Ing. Ladislav Fúska poznamenal, ţe iné obce pri zákazkách s nízkou hodnotou 

výzvy ani nezverejňujú.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej správe. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

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  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie správu z kontroly vybranej investičnej akcie realizovanej v roku 2019, 

resp. v 1. polroku 2020. 

 

Uznesenie č. 7.1 – III./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly vybranej investičnej akcie realizovanej v roku 2019, resp. v 1. polroku 2020 

 

 

 

8. Majetkové prevody, nájmy 

 

8.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Západoslovenskej distribučnej a. s.  

so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava o zriadenie vecných bremien na obecných pozemkoch,  
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na ktorých majú vybudované elektrické vedenie. Starosta obce uviedol, ţe spoločnosť splnila všetky 

podmienky, ktoré mala. Elektrické vedenie sa budovalo od ul. D. Dubravického smerom na Vlkovú 

dolinu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

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  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach vo vlastníctve obce. 

 

Uznesenie č. 8.1 – III./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

na nasledovných nehnuteľnostiach: 

Katastrálne územie 

Číslo 

LV 

Register 

KN 

Parcelné číslo Výmera 

v m
2 

Druh  

pozemku 

Močenok 2425 C 736/40 8  .     zastavané plochy a nádvoria 

Močenok 4274 E 1747/1 42 124 ostatná plocha 

Močenok 4274 E 6938/100 3 388 ostatná plocha 

 

- zriadenie vecných bremien in personam v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 

so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 predmetom ktorých je povinnosť Obce 

Močenok, ako vlastníka zaťaţenej nehnuteľnosti, strpieť na časti zaťaţenej nehnuteľnosti 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 17/2020, úradne overeným pod číslom G1-

146/2020 dňa 01. apríla 2020:  

a) zriadenie a uloţenie elektroenergetických zariadení, 

b) uţívanie, prevádzkovanie, údrţbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.  

Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú a bezodplatne. 

 

 

 

8.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť manţelov Rezákových, bytom ul. Rokošova 

III. č. d. 318, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku z par. č. 1845/100 o výmere cca 

43 m
2
, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok. Starosta obce odovzdal slovo poslancovi 

Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie územného plánovania a investičnej činnosti. 
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Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia bola na tvare miesta, jedná sa pribliţne o 43 m
2
. 

Pozemok je oplotení a je v línii s ostatnými nehnuteľnosťami na ul. Rokošova III. Komisia doporučuje 

obecnému zastupiteľstvu schváliť budúci zámer odpredaja časti obecného pozemku. Výmera  

sa spresní geometrickým plánom. Komisia doporučuje obecnému úradu osloviť aj rodičov ţiadateľky, 

nakoľko aj oni uţívajú obecný pozemok, ktorý majú oplotený. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš informoval prítomných, ţe Najvyšší kontrolný úrad sa začína zaujímať 

o prevody majetku samospráv podľa osobitného zreteľa. V tomto prípade súhlasí, aby sa pozemok 

odpredal ako prípad hodný osobitného zreteľa, ale navrhol, aby sa nehnuteľnosti predávali len na 

základe vypracovaného znaleckého posudku bez rozdielu o akú výmeru sa jedná. Bude to 

transparentný spôsob určenia ceny pozemku a nikto to nebude môcť v budúcnosti napadnúť.  

Poznamenal, ţe niekedy aj 5 – 10 m
2
 zhodnotí cenu pozemku. Tento návrh prednesie aj na finančnej 

komisii a poţiadal, aby obecný úrad k tejto problematike vypracoval smernicu, resp. všeobecne 

záväzné nariadenie. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe víta aktivitu poslanca Ing. Mareka Mesároša a finančnej 

komisie, odporučil, aby prednostka obecného úradu vypracovala k tejto problematike internú 

smernicu. 

 

Starosta obce uviedol, ţe z hľadiska transparentnosti je návrh poslanca Ing. Mareka Mesároša dobrý, 

pretoţe doteraz sa predávali pozemky do 150 m
2
 podľa cenovej mapy a nad 150 m

2 
podľa znaleckého 

posudku. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš navrhol, aby sa v prípade manţelov Rezákových  pozemok odpredal 

podľa cenovej mapy, a keď bude vypracovaný a schválený návrh VZN, budú sa pozemky odpredávať 

podľa nových pravidiel.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej ţiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

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  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre manţelov Rezákových. 

 

Uznesenie č. 8.2 – III./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

žiadosť Jána Rezáka a manželky Ivety Rezákovej, bytom ul. Rokošova III. č. d. 318,  

951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku z par. č. 1845/100 o výmere cca 43 m
2
, 

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

b) schvaľuje  
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budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časti pozemku z parc. č. 1845/100 o výmere cca 43 m
2
, 

reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre žiadateľov: Jána Rezáka a manželku 

Ivetu Rezákovú, bytom ul. Rokošova III. č. d. 318, 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 je dlhodobo oplotený a vyuţívaný ţiadateľmi. Pre obec je časť tohto pozemku nevyuţiteľná, 

nakoľko je v oplotí. Kúpou pozemku si manţelia vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy k pozemku. 

 

 

 

9. Zápisnice z komisií 

 

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

od ostatného zasadnutia OcZ. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko (predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejného funkcionára) informoval prítomných 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 za rok 2019 a splnil si tak svoju povinnosť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

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  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie zápisnice od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predloţili predsedovia 

komisií. 

 

Uznesenie č. 9. – III./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

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

Zápisnice: 

• Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

• Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,  

• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky (zo dňa 12. 03. 2020 a 22. 06. 2020), 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko sa ospravedlnil a z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva odišiel 

v čase 19:00 hod. V rokovacej miestnosti od tejto chvíle bolo spolu prítomných 8 poslankýň 

a poslancov. 
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10. Rôzne 

 

10.1 Starosta obce privítal generálneho riaditeľa spoločnosti Ewia a. s. Ing.  Mariána Christenka a jeho 

kolegov. Následne odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi, aby predstavil projektový zámer ZEVO 

(Zariadenie na energetické vyuţitie odpadu). Ing. Christenko uviedol, ţe spoločnosť Ewia, a. s., 

plánuje vznik 5 Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE) za 600 miliónov eur po celom Slovensku. Prvé z 

nich bude pri Šali a ďalšie v okrese Trnava. Výstavba kaţdého centra, vrátane technológií, bude stáť 

120 miliónov eur. Poznamenal, ţe EÚ vyvíja nátlak, aby sa postupne začali zatvárať skládky odpadov 

a Slovensko sa tomuto trendu nevyhne, nakoľko voľná kapacita skládok na Slovensku je uţ len pár 

rokov. Snahou spoločnosti Ewia a.s. je zníţiť podiel komunálneho odpadu. Uviedol, ţe ich spoločnosť 

nechce ale ani nemôţe dováţať komunálny odpad zo zahraničia do svojho zariadenia Centra 

cirkulárnej ekonomiky (CCE). Otvorením centra sa odpad prestane vyhadzovať na skládky a 

zaťaţovať ţivotné prostredie a vyuţije sa v prospech ľudí jeho vrátením späť do výroby alebo 

premenou na energiu. Inšpirovali  sa predovšetkým Škandináviou, kde sú takéto zariadenia beţnou 

súčasťou ţivota ľudí uţ niekoľko desaťročí. Celoslovenský priemer produkcie odpadu je 400 kg na 

obyvateľa a konzumným spôsobom ţivota táto produkcia odpadu bude rásť. Uloţenie odpadu na 

skládku v roku 2025 bude stáť 80-90 €. Jednou z variant vybudovania CCE je  k . ú. Močenok 

a druhou variantov je k. ú. Šaľa. Zvozové okolie od zariadenia plánujú do 35 km. Spoločnosť sa 

rozhodla pre spoluprácu s Duslo a. s., pretoţe potrebujú niekam odvádzať vyprodukované teplo. Obce 

by teplo tieţ vedeli vyuţiť, ale pre ne by sa jednalo o vysoké vstupné náklady. Doba realizácie 

projektu je do r. 2025. Čo sa týka emisií, ktorých sa obyvatelia najviac boja, uviedol, ţe ZEVO má 

veľmi prísne stanovené limity na emisie, ktoré na dennej báze kontroluje ministerstvo ţivotného 

prostredia. V rámci povolovacieho procesu bude potrebné predloţiť aj vyjadrenia dotknutých obcí. 

Doprava pôjde v prevaţnej miere cez dopravný obchvat v Šali. Obec Močenok dopravou nebude 

zaťaţená. Ing. Christenko uviedol, ţe sa bude konať aj verejné prerokovanie zámeru, občania sa 

s otázkami môţu na neho kedykoľvek obrátiť. Ponúkol aj moţnosť exkurzie do Viedni, kde také 

zariadenie funguje.  

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay sa informoval, ţe kade budú chodiť zvozové autá do zariadenia v našom 

katastri. Ing. Christenko odpovedal, ţe autá budú chodiť cez Cabaj a zozadu od Dusla po novom 

obchvate.  

 

Starosta obce uviedol, ţe v  rámci posudzovania EIA si obec dala podmienku, aby sa vypracoval 

dopravný prieskum, kade bude robený zvoz. Spoločnosť ewia a.s., si zaplatila inzerciu v časopise 

Obce Močenok, aby občania boli čo najviac informovaný o projektovom zámere. Na web stránke obce 

je uvedený kontakt na generálneho riaditeľa, aby sa občania mohli na neho obrátiť so svojimi 

otázkami.  

 

Poslanci Ing. Veronika Kollárová a Ing. Ernest Vereš odišli z rokovacej miestnosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

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

Ing. Jozef Šuvada 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

 

 



15 
 

Uznesenie č. 10.1 – III./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

vystúpenie riaditeľa Ewia, a. s. k projektovému zámeru ZEVO 

 

 

 

11.  Diskusia 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš informoval prítomných, ţe sa stretol s vedením stolnotenisového klubu 

a poţiadali ho, aby sa im pri rozdeľovaní dotácií na rok 2021 zvýšila výška poskytnutej dotácie. 

Plánujú totiţ zakúpiť automatický podávač pimpongových loptičiek. Stolnotenisti si na vlastné 

náklady poprerábali priestor, v ktorom sa stretávajú a trénujú.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada informoval prítomných, ţe sa pripravuje ďalší ročník festivalu Gorazdov 

Močenok, samozrejme za dodrţania všetkých hygienických podmienok. Festival bude prebiehať  

od 26. júla do 2. augusta 2020 a bude ukončení sv. omšou v Gorazdove. Poţiadal občanov o pomoc pri 

organizovaní festivalu, či materiálnou alebo finančnou pomocou, aby sme si uctili prvého svätca. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora doplnil, ţe dňa 26. júla v rámci festivalu bude beseda s Mons. Františkom 

Rábekom (slovenský rímskokatolícky biskup a vojenský ordinár) o jeho knihe Tajomstvo zoborského 

kláštora. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš poznamenal, ţe sa hovorilo o kosení hlavných ciest zamestnancami obce. 

Tie by mala kosiť Slovenská správa ciest. Navrhol, aby sa rokovalo so Slovenskou správou ciest, aby 

hlavné cesty kosili oni, resp. finančne na túto činnosť obci prispievali. 

 

Starosta obce uviedol, ţe sa túto situáciu snaţil riešiť so správou ciest, ale za  obdobie 5 rokov 

pokosila hlavné cesty asi jedenkrát. Spomenul, ţe s nimi riešil aj projekt na odvádzanie vody v ul. 

Čingov. Obec v tejto lokalite kosí rigoly s traktorom, ktoré ma rameno na kosenie len s určitou dĺţkou. 

Priekopa na ul. Čingov smerom na ul. Pri kamennom moste sa kosí ťaţko. 

 

Do diskusie sa prihlásil občan p. Kišš a starosta obce mu udelil slovo. P. Kišš uviedol, ţe v tejto 

lokalite sa nachádza detské ihrisko okolo ktorého je všade vysoká tráva a okolie nie je upravené. 

Poznamenal, ţe okolie obecného úradu je vţdy pekne upravené, tak prečo aj okolie okolo detského 

ihriska a ul. Čingov nemôţe byť upravené, keď platia dane. Navrhol, ţe keď obec nemá dostatok 

zamestnancov, tak nech obec poskytne príspevok 10,- € pre kaţdého občana, ktorý bude mať záujem 

sa starať o verejné priestranstvo pred svojou nehnuteľnosťou. 

Starosta obce na tento návrh odpovedal, ţe pokiaľ sa s návrhom p. Kišša stotoţnia poslanci, môţu to 

navrhnúť obecnému zastupiteľstvu. 

 

P. Kišš poţiadal poslanca Ing. Miroslava Pápaya, aby ako predseda komisie pre ţivotné prostredie, 

verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok predniesol návrh, aby sa občanom, ktorí sa budú starať 

o verejné priestranstvo schválil príspevok vo výške 10,-€. 

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay poznamenal, ţe občania v ul. Čingov by mohli prevziať iniciatívu 

a upraviť si svoje okolie sami. V tejto lokalite sa v poslednej dobe rieši viacero vecí, ako napr. 

problém s odvádzaním daţďovej vody. 
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Poslanci Ing. Ernest Vereš a Štefan Horňák uviedli, ţe veľa občanov si svoje okolie upravuje samo,  

bez toho, aby za to chceli peniaze. Chcú mať svoje okolie pekné, tak si ho sami upravia. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe obec na úpravu zelene nemá toľko zamestnancov ako 

v minulosti a nedá sa všetko stíhať. 

 

P. Kišš poznamenal, ţe spíše petíciu. 

 

Starosta obce informoval prítomných, ţe bude zverejnené oznámenie o neverejnom prerokovaní zmien 

a doplnkov č. 3 k územnému plánu obce Močenok. Do zmien sú zahrnuté dve lokality. 

Taktieţ informoval prítomných o vodíkovom projekte, do ktorého sa zapojila obec Močenok  

ako jediná na Slovensku. Do projektu sú zapojené viaceré štáty EÚ.  

Starosta obce spomenul moţnosť exkurzie do Rakúska na prehliadku veterného parku. 

Poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby obec zvládla mimoriadnu situáciu spojenú so šírením 

ochorenia COVID-19. Poďakoval firmám za ich sponzorské dary, členkám klubu tvorivosti, ktoré šili 

ochranné rúška pre seniorov. Poďakoval zamestnancom obce, chlapom z hospodárskeho dvora 

a obecnej polícii. Myslel aj na seniorov, ktorí ţijú sami a obec im zabezpečila ochranné rúška a nákup 

potravín. Taktieţ myslel aj na seniorov, ktorí sú umiestení v sociálnych zariadeniach. 

 

 

 

12.  Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 24. 06. 2020 

 

Overovatelia:     Mgr. Eva Molnárová  ......................................................... 

 

 

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


