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Zápisnica 

zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 26. 08. 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 Sekerešová – poslankyňa 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 

Ing. Marek Mesároš – poslanec OcZ 

Ing. Miroslav Pápay – poslanec OcZ 

Mgr. Eva Molnárová – poslankyňa OcZ 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Benčíková, prednostka Obecného úradu v Močenku 

Mgr. Edita Lovásová, riaditeľka Domova dôchodcov milosrdného 

samaritána v Močenku 

 

 

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

 

IV. 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 6, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili z pracovných dôvodov poslanci  Ľuboš Blaţo, Bc. Vladimír 

Vereš, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay a Mgr. Eva Molnárová.  

 

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

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

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Veroniku Sekerešovú a Ing. Ernesta Vereša. 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, 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. – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

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

za overovateľov zápisnice určuje:  

Ing. Veroniku Sekerešovú, Ing. Ernesta Vereša  

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

Poslanci Mgr. Eva Molnárová a Ing. Ernest Vereš potvrdili správnosť zápisnice  

z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24. júna 2020.  

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, ţe návrh programu IV.  zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom 

doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Návrh programu bol zverejnený 

na úradnej tabuli, 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 III. zasadnutia OcZ zo dňa 24.06.2020 

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie  

5.1. Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2020 o cene pozemkov a spôsobe a podmienkach predaja 

a kúpy pozemkov obcou Močenok 

5.2. Návrh na schválenie zániku Komunitného centra Kláštor 

5.3. Návrh poradovníka pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou 

štátu 

5.4. Zapojenie obce do projektu „Vodozádrţné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“ 

5.5. Mandátna zmluva na elektronabíjaciu stanicu pri kultúrnom dome 

5.6. Návrh na zrušenie Mediálnej rady 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2020 

6.2. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019 
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6.3. Konsolidovaná výročná správa obce Močenok za rok 2019 

6.4. Výročná správa Domova dôchodcov Milosrdného samaritána za rok 2019 

6.5. Informácia o vývoji podielových daní za I. polrok 2020 

7. Hlavný kontrolór 

7.1. Správa z kontroly plnenia podmienok pre prideľovanie obecných bytov v zmysle 

schváleného VZN 

7.2. Správa z kontroly výdavkov ZŠ, MŠ a ZUŠ Močenok cestou pokladne i bezhotovostných 

platieb  

so zameraním na cestovné a školenia v roku 2019 a v mesiacoch január a február 2020 

8. Zápisnice z komisií 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.  

9. Rôzne 

9.1. Schválenie návrhov ocenenia Cena obce Močenok 2020 

9.2. Informácia o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2020 

9.3. Informácia o povinnosti obce zberať biologicky rozloţiteľný kuchynský odpad 

9.4. Informácia o narábaní a vývoji odpadov za I. polrok 2020  

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Prítomní poslanci k predloţenému návrhu programu rokovania nemali pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu programu rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, 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. – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z  III. zasadnutia OcZ zo dňa 24.06.2020 

 

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

poslancov o plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva. Hlavný kontrolór obce 

uviedol, ţe na III. zasadnutí OcZ zo dňa 24.06.2020 bolo  prijatých celkovo 13 uznesení z toho  

3 uznesenia mali pre obec ukladaciu povinnosť.  
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Uznesenie č. 8.1 – III./OZ/2020 – je splnené, v plnení sú uznesenia č. 5.1 – III./OZ/2020  

a 8.2 – III./OZ/2020. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 3. – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na III. zasadnutí OcZ zo dňa 24. 06. 2020 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Starosta obce reagoval na interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Na interpeláciu poslanca Ing. Ernesta Vereša uviedol, ţe obecný rozhlas by mal 

opätovne fungovať od budúceho týţdňa (pozn. od začiatku septembra). Na interpeláciu poslankyne 

Mgr. Evy Molnárovej ohľadom stojacej vody pri p. Krivošíkovi na ul. Mlynská starosta obce uviedol, 

ţe tejto problematike sa budú zamestnanci hospodárskeho dvora venovať ako náhle dokončia práce  

na obecnom úrade a budú mať viac času na iné práce. Na interpeláciu poslanca Ing. Jozefa Šuvadu 

ohľadom zametania chodníkov po kosení verejnej zelene starosta obce uviedol, ţe obec má 3 nové 

pracovné sily na úpravu vonkajšej zelene  a tie budú pokosenú trávu z chodníkov zametať.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe občanom z ul. Nitrianska prekáţalo, keď cestári robili s cestou 

aj za daţdivého počasia. Niektoré kanalizačné poklopy na ceste po rekonštrukcii prejazdom 

motorovým vozidlom buchocú, a informoval sa, či by to nebolo moţné opraviť, resp. sa obrátiť  

na stavebný dozor, ktorý pri rekonštrukcii bol.  

 

Starosta obce uviedol, ţe rekonštrukciu cesty na ul. Nitrianska nerealizovala obec, ale Nitriansky 

samosprávny kraj. Cestári museli pracovať aj za daţdivého počasia nakoľko pripravená asfaltová zmes 

sa dá pouţiť len určitý počet hodín. Ohľadom kanalizačných poklopov sa starosta obce porozpráva 

s riaditeľom realizačnej firmy. 
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5. Materiály predložené na prerokovanie  

 

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

o cene pozemkov a spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov obcou Močenok. Uviedol,  

ţe ide o pracovný materiál, ktorý odporúča prerokovať v príslušných komisiách a rokovať sa o ňom 

bude na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, 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 cene pozemkov a spôsobe 

a podmienkach predaja a kúpy pozemkov obcou Močenok. 

 

Uznesenie č. 5.1 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2020 o cene pozemkov a spôsobe a podmienkach predaja  

a kúpy pozemkov obcou Močenok 

 

 

 

5.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia na zánik Komunitného centra 

Kláštor, ktoré sa prevádzkovalo v budove Kultúrneho strediska, ul. Školská č. 1690/7,  

951 31  Močenok. Uviedol, ţe činnosť Komunitného centra Kláštor skončila minulý rok 31. augusta 

na základe ukončenia projektu z Implementačnej agentúry, z ktorého obec získavala finančné 

prostriedky prevádzkové náklady. Obec Močenok poţiadala VÚC Nitra o pozastavenie činnosti 

Komunitného centra na jeden rok v domnení, ţe bude vyhlásená nová výzva na podporu komunitných 

centier. Pozastavenie činnosti sociálnej sluţby bolo moţné odloţiť len na 12 mesiacov,  

ktoré 31.08.2020 uplynie. 

Nakoľko obec momentálne nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby mohla prevádzkovať 

komunitné centrum a neboli vyhlásené nové výzvy na ich podporu, tak obec bude musieť poţiadať  

o zánik oprávnenia na poskytovanie sociálnej sluţby. K ţiadosti o zánik komunitného centra  

je potrebné predloţiť výpis uznesenia obecného zastupiteľstva. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému návrhu.  

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 
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Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh na zánik Komunitného centra Kláštor. 

 

Uznesenie č. 5.2 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

návrh na zánik Komunitného centra Kláštor, ktorý sa prevádzkoval v budove Kultúrneho 

strediska, ul. Školská č. 1690/7, 951 31  Močenok 

 

 

 

5.3 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 zamestnankyňou obce bolo 

vyzvaných 22 uchádzačov o byt, aby predloţili vyplnené dotazníky. Z uvedeného počtu na výzvu 

reagovalo 10 uchádzačov o byt. Ţiadosti boli rozdelené podľa izbovitosti bytov (4 na 1-izbový a 6  

na 2-izbový byt). Po preštudovaní ţiadostí a ich obodovaní komisia rozhodla, ţe  navrhuje  

do poradovníka ţiadateľov na kaţdý typ bytu, a to nasledovne:  

 

1-izbové byty 

P. č. Meno a priezvisko, adresa      Počet bodov 

1. Marcela Matušicová, Chalupy 121/71, Močenok                                       145 

2. Jaroslav Škopek, Hájska 1173/97, Močenok                                              129 

 

2-izbové byty 

P. č. Meno a priezvisko, adresa      Počet bodov 

1. Dária Hromodová, M. R. Štefánika 466/4 Močenok                                   159 

2. Jozef Lenčéš, Chalupy 127/60 Močenok                                                    158,5 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému návrhu.  

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky poradovník pre pridelenie 

sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu.  
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Uznesenie č. 5.3 – IV./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  

Poradovník: 

1-izbové byty 

P. č. Meno a priezvisko, adresa      Počet bodov 

1. Marcela Matušicová, Chalupy 121/71, Močenok                                       145 

2. Jaroslav Škopek, Hájska 1173/97, Močenok                                              129 

 

2-izbové byty 

P. č. Meno a priezvisko, adresa      Počet bodov 

1. Dária Hromodová, M. R. Štefánika 466/4 Močenok                                   159 

2. Jozef Lenčéš, Chalupy 127/60 Močenok                                                    158,5 

 

 

 

5.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia na zapojenie obce Močenok  

do výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP s projektom Vodozádrţné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok. 

Cieľom projektu je zníţenie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Starosta obce 

uviedol, ţe vzhľadom sa situáciu ohľadom šírenia koronavírusu je tento rok vyhlasovaných málo 

výziev a obec sa snaţí zapojiť do výziev, ktoré budú pre ňu prospešné. V tomto projekte sa počíta  

so zachytávaním daţďovej vody zo všetkých striech 5 budov v základnej škole. Termín  

na predkladanie ţiadostí je do konca augusta a jednou z podmienok poskytnutia dotácie je mať 

zabezpečené spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných 

prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov, čo predstavuje 23 712,92 eur. 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe na poslednú chvíľu sa upravoval rozpočet projektu 

a oproti zaslanému materiálu sú vyššie náklady projektu a tým pádom sa aj navýšila výška spoluúčasti 

obce. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému návrhu.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe rozdiel v spoluúčasti obce je vo výške 600 € a navrhol 

podporiť schválenie predloţeného návrhu o zapojenie obce do výzvy a spoluúčasti obce. 

 

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

pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a tým pádom nemá potrebné informácie o projekte na to, aby 

mohol v tejto chvíli o tom rozhodovať. 

 

Starosta obce uviedol, ţe je vyhlásených málo výziev, do ktorých by sa obec mohla zapojiť a nie je 

isté, ţe naša obec vôbec získa finančné prostriedky z tejto výzvy a bude projekt realizovať. Cieľom 

projektu je zabezpečiť, aby sa voda zo striech budov základnej školy nehromadila v blízkosti budov 

školy.  

 

Poslanec Štefan Horňák poznamenal, ţe podobný projekt sa bude teraz realizovať na streche budovy 

kultúrneho domu (kina), a ţe pri tomto projekte sa aspoň zrekonštruuje strecha kina, ale pri školských 

budovách nie a pritom v projekte sú oveľa vyššie náklady. 
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Starosta obce uviedol, ţe ide aj o výchovný moment, aby sa deti naučili starať o ţivotné prostredie. 

Mení sa klíma a s tým aj mnoţstvo zráţok. 

 

Poslanec Ing. Ernest  Vereš uviedol, ţe na starostlivosť o ţivotné prostredie apeluje aj Európska únia. 

Je potrebné zachytávať daţďovú vodu z prostredia, len je škoda, ţe súčasťou predloţeného materiálu 

nie je projektová dokumentácia. 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe projektová dokumentácia nebola k dnešnému dňu 

k dispozícii. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe netreba sa zameriavať len na stavebný zákon. Ide o dobrú 

myšlienku, ktorú treba podľa neho podporiť.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 5 

Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest 

Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 1 

Štefan Horňák 

 

Poslanci schválili zapojenie sa obce do výzvy na predkladanie ţiadosti o NFP s projektom: 

,,Vodozádrţné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“   a výšku spoluúčasti na projekte. 

 

Uznesenie č. 5.4 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

• zapojenie obce Močenok do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok v rámci operačného programu –Kvalita životného prostredia, kód výzvy - OPKZP-

PO2-SC211-2020-62 s projektom: ,,Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“   

• zabezpečenie spolufinancovania projektu: ,,Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci 

Močenok“ vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných 

ako verejných prostriedkov, čo predstavuje 23 712,92 eur. 

 

 

 

5.5 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na uzatvorenie mandátnej zmluvy na správu 

nabíjacej stanice, ktorá je vo vlastníctve Obce Močenok. Uviedol, ţe elektronabíjaciu stanicu treba 

spravovať, vyberať za ňu poplatky, a preto predloţil návrh na uzatvorenie mandátnej zmluvy  

so spoločnosťou GTIS charging SK s.r.o., ktorá sa o stanicu bude starať a spravovať ju. Obec, ako 

vlastník stanice, bude vedieť vţdy kontrolovať vyuţívanie stanice. Za spotrebovanú elektrickú energiu 

bude obec vystavovať spoločnosti faktúru. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému návrhu.  

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš sa zaujímal, akou formu sa bude platiť za dobitie elektromobilu. Platobnou 

kartou? 
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Starosta obce uviedol, ţe bude sa platiť platobnou kartou. Uţívateľ zaplatí kartou napr. 20,- €, dá si 

nabíjať elektromobil, keď ho dobitie bude stáť len 4,50 €, tak zvyšok t.j. 15,50 € mu systém zašle 

naspäť na jeho účet. Týmto spôsobom fungujú aj niektoré benzínové pumpy.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada, či by v zmluve nemalo byť uvedené, cena dohodou a či je cena za nabitie 

porovnateľná napr. so Sereďou. 

 

Starosta obce mu odpovedal, ţe obecné náklady spoločnosť rešpektovala. Rozdiel v elektronabíjacích 

staniciach je v tom, ţe čím rýchlejšie elektronabíjacia stanica nabíja, tým je nabitie drahšie. V našej 

obci sa nachádza štandardná stanica a cena je porovnateľná ako je v Seredi. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe mandatár si sám nastaví sadzbu. 

 

Poslankyňa Ing. Veronika Sekerešová poznamenala, ţe uzatvorenie zmluvy na 20 rokov je dosť dlhé 

obdobie, je to niekoľko volebných období. Informovala sa, či je kvôli nejakému projektu, ktorý by mal 

takúto poţiadavku. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe nie je predpoklad, ţe z nabíjacej stanice bude veľký finančný príjem za tie 

roky. 

 

Poslankyňa Ing. Veronika Sekerešová navrhla, aby v záverečných ustanoveniach boli rovnaké 

podmienky odstúpenia od zmluvy pre obec, v navrhovanej zmluve sú len podmienky odstúpenia  

pre spoločnosť GTIS charging SK s.r.o. ako mandatára. 

 

Starosta obce uviedol, ţe budeme komunikovať so spoločnosťou, aby sa tieto podmienky nastavili 

rovnako pre obe strany. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci prerokovali návrh mandátnej zmluvy na správu nabíjacej stanice vo vlastníctve Obce 

Močenok (mandant) a súhlasili s uzatvorením zmluvy. 

 

Uznesenie č. 5.5 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

návrh mandátnej zmluvy na správu nabíjacej stanice vo vlastníctve Obce Močenok (mandant) 

 

b) navrhuje   

doplniť v Mandátnej zmluve v bode č. 5.1 nasledovný text: 

„Mandant môže zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu  v dvojmesačnej výpovednej lehote, 

ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Mandant  

je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť okamžite v prípade, ak nedôjde k úhrade nákladov  

za elektrickú energiu zo strany mandatára ani do 20 dní od jej splatnosti.“ 
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c) súhlasí    

s uzatvorením mandátnej zmluvy medzi Obcou Močenok a spoločnosťou GTIS charging SK 

s.r.o., IČO: 45 425 183, so sídlom Legionárska 670/58, 911 01  Trenčín. 

 

 

 

5.6 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na zrušenie Mediálnej rady. Následne 

odovzdal slovo poslancovi Mgr. Petrovi Sýkorovi, ktorý uviedol, ţe Mediálna rada vznikla pred 

šiestimi rokmi, keď ešte časopis Močenok nebol zaregistrovaný na ministerstve a nemal štatút, 

v ktorom sú definované úlohy redakčnej rady. Veľkú časť činnosti mediálnej rady prevzala redakčná 

rada a ďalšie oblasti budú zabezpečené v materiáli, ktorý pripraví Ing. Marcela Lenčéšová – 

zamestnankyňa obce.   

 

Starosta obce sa informoval, ţe v ktorom roku a akým uznesením bola zriadená Mediálna rada. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora odpovedal, ţe na začiatku roka 2019 boli schválení členovia mediálnej 

rady. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe ide o zrušenie celej mediálnej rady ako takej. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh na zrušenie Mediálnej rady. 

 

Uznesenie č. 5.6 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

návrh predsedu Mediálnej rady Mgr. Petra Sýkoru na zrušenie Mediálnej rady 

 

b) schvaľuje 

zrušenie Mediálnej rady 

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom čerpanie rozpočtu obce k 30. 06. 2020. Uviedol,  

ţe čerpanie rozpočtu odzrkadľuje nastavenie obce od obdobia koronavírusu z marca 2020. Následne 

odovzdal slovo Ing. Veronike Sekerešovej, členke komisie financovania, správy majetku  

a podnikateľskej činnosti. 

 

Poslankyňa Ing. Veronika Sekerešová uviedla, ţe komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu zobrať 

predloţený materiál na vedomie. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2020. 

 

Uznesenie č. 6.1 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2020. 

 

 

 

6.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom správu audítora z overovania konsolidovanej 

účtovnej závierky k 31.12.2019. Uviedol, ţe predloţenou správou sa zaoberala finančná komisia. 

Správu vypracovala nezávislá audítorka v zmysle platných zákonov. 

 

Poslankyňa Ing. Veronika Sekerešová uviedla, ţe komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu zobrať 

predloţený materiál na vedomie a pochválila účtovníčku obce za dobre vykonanú prácu  

pri zostavovaní uzávierky. 

 

K predloţeným ţiadosťou starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe obec hospodárila v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách.  

 

Hlavný kontrolór uviedol, ţe audítorka v správe konštatuje to isté, čo aj on v správe pri záverečnom 

účte.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky  

k 31.12.2019. 

 

Uznesenie č. 6.2 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019. 
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6.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok  

za rok 2019. Uviedol, ţe predloţeným materiálom sa zaoberala finančná komisia. Výročná správa  

je vypracovaná v zmysle platných zákonov. 

 

Poslankyňa Ing. Veronika Sekerešová uviedla, ţe komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu zobrať 

predloţený materiál na vedomie. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe hospodárenie obce a jej rozpočtových organizácií je 

v súlade so zákonom. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2019. 

 

Uznesenie č. 6.3 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2019. 

 

 

 

6.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Výročnú správu Domova dôchodcov Milosrdného 

samaritána Močenok za rok 2019 a odovzdal slovo Mgr. Edite Lovásovej, riaditeľke domova 

dôchodcov, ktorá oboznámila prítomných o obsahu výročnej správy. 

 

K predloţenej správe starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada poďakoval p. riaditeľke za jej prácu. Uviedol, ţe minulý rok  

to s domovom dôchodcov nevyzeralo dobre a obec ho musela dofinancovať, preto sa zaujímal, v akej 

finančnej situácii je domov dôchodcov tento rok. 

 

Pani riaditeľka odpovedala, ţe momentálne má domov dôchodcov dostatok finančných prostriedkov 

nakoľko nemajú obsadené pracovné miesta na pozícii vrchnej zdravotnej sestry a zdravotnej sestry, ale 

ako náhle budú tieto miesta obsadené, tak to bude finančne náročnejšie. Väčšie náklady mali  

na zabezpečenie hygienických opatrení ohľadom zamedzenia šírenia koronavírusu a v súčasnej 

dobe sú pripravení na druhú vlnu.    

 

Poslanej Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe si v správe všimol, ţe v minulom roku bolo umiestnených 

v zariadení viacej občanov z našej obce. Informoval prítomných poslancov, ţe so skupinou Zúgovanka 

chodia do domova dôchodcov raz za mesiac a vţdy tam panuje veľmi dobrá nálada, za čo patrí 

všetkým v domove vďaka. 

 

Pani riaditeľka odpovedala, ţe je to pravda a v domove dôchodcov je teraz umiestnených viac občanov 

obce Močenok. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe v celej správe nenašiel ani jednu chybu a ďakuje za prácu  

p. riaditeľke. 
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Starosta obce uviedol, ţe kaţdý si môţe všimnúť prácu zamestnankýň s klientmi. S p. riaditeľkou 

komunikuje v tomto zloţitom období na týţdennej báze a raz mesačne na spoločných poradách 

s riaditeľmi škôl a DD. Poďakoval pani riaditeľke a všetkým zamestnancom za zvládnutie situácie 

s ochorením COVID – 19. Bolo to náročne obdobie fyzicky ale aj psychicky. Taktieţ poďakoval  

aj za zabezpečenie obedov pre našich občanov v tomto období. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Výročnú správu Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok 

za rok 2019. 

 

Uznesenie č. 6.4 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

prerokovalo a berie na vedomie 

Výročnú správu Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok za rok 2019 

 

 

 

6.5 Starosta obce informoval prítomných poslancov o vývoji podielových daní obce za rok 2020. 

Uviedol, ţe prvé tri mesiace v roku 2020 obec dostávala v porovnaní s minulým rokom vyššie 

podielové dane a od apríla sa výška podielových daní začala zniţovať. Výpadok na podielových 

daniach je očakávaný vo výške 90 000,- €. Materská škola si podala ţiadosť o refundáciu mzdových 

nákladov počas koronakrízy a tieto náklady boli ÚPSVaR NZ preplatené. Rozpočtovým organizáciám 

a obci sociálna poisťovňa vrátila odvody za mesiac apríl. Informoval prítomných poslancov, ţe rokuje 

s bankami  o odklade splátok.   

 

Starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe v predloţenom materiáli vidí výrazný prepad podielových 

daní v mesiaci máj, predpokladá, ţe je to spôsobené ochorením Covid-19 a dúfa, ţe v mesiaci 

september nebude táto situácia ešte horšia. 

 

Starosta obce uviedol, ţe pokiaľ by bol výpadok podielových daní na takej úrovni ako je doteraz, tak 

by to pre obec nebolo tak zlé. Momentálne nie je vyhlásený taký počet výziev, ako tomu bolo  

po minulé roky.  Spracovanie ţiadosti aţ po samotnú realizáciu projektu veľakrát trvá aj 2 roky.  

Je moţné, ţe obec príde do stavu, ţe na investičné akcie bude musieť pouţívať len svoje vlastné 

finančné zdroje.  

 

Hlavný kontrolór poznamenal, ţe na úsporné opatrenia starostu obce sa na aprílom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva viedla tvrdá diskusia. Dopad koronakrízy na obce a mestá sa ukáţe v mesiaci 

september, nakoľko prichádza druhá vlna. Našťastie ten prepad podielových daní nie je taký výrazný, 

ako odhadovali ekonómia a lekári v apríli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 
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Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o vývoji podielových daní za I. polrok 2020. 

 

Uznesenie č. 6.5 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o vývoji podielových daní za I. polrok 2020. 

 

 

 

7. Hlavný kontrolór obce 

 

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

podmienok pre prideľovanie obecných bytov v zmysle schváleného VZN č. 01/2017 o podmienkach 

prideľovania bytov v Močenku v roku 2019 a v 1. polroku 2020. Kontrolou zistil, ţe neboli zistené 

nedostatky a prideľovanie bytov je v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením. Uviedol,  

ţe v minulosti bývali veľké nedoplatky na nájomnom, ale tento rok je plnenie  50%-né k I. polroku 

2020. Poznamenal, ţe na predchádzajúcom  zasadnutí OcZ sa riešil problémový nájomník v obecnej 

bytovke. Obec si nájomníka predvolala na obecný úrad a upozornila ho na dodrţiavanie nájomnej 

zmluvy.  

 

K predloţenej správe starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko poznamenal, ţe zo správy vyplýva, ţe obec má dobre nastavený 

systém, robí to dobre a príslušná komisia dobre zostavuje poradovník na prideľovanie obecných bytov 

za čo im treba poďakovať.  

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe vţdy, keď je problém s nájomníkmi, obec si ich dá 

predvolať a hľadá s nimi spoločné riešenie. Komunikuje s nimi sociálna pracovníčka, prednostka 

obecného úradu a on ako starosta. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly plnenia podmienok pre prideľovanie obecných bytov  

v zmysle schváleného VZN č. 01/2017 o podmienkach prideľovania bytov v Močenku v roku 2019  

a v 1. polroku 2020. 

 

Uznesenie č. 7.1 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly plnenia podmienok pre prideľovanie obecných bytov v zmysle schváleného 

VZN č. 01/2017 o podmienkach prideľovania bytov v Močenku v roku 2019 a v 1. polroku 2020 
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7.2 Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý predloţil správu z kontroly výdavkov 

ZŠ, MŠ a ZUŠ Močenok cestou pokladne i bezhotovostných platieb so zameraním na cestovné  

a školenia v roku 2019 a v mesiacoch január a február 2020. Kontrolou zistil, ţe neboli zistené 

nedostatky. 

 

K predloţenej správe starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly výdavkov ZŠ, MŠ a ZUŠ Močenok cestou pokladne  

i bezhotovostných platieb so zameraním na cestovné a školenia v roku 2019 a v mesiacoch január  

a február 2020. 

 

Uznesenie č. 7.2 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly výdavkov ZŠ, MŠ a ZUŠ Močenok cestou pokladne i bezhotovostných platieb 

so zameraním na cestovné a školenia v roku 2019 a v mesiacoch január a február 2020 

 

 

 

8. Zápisnice z komisií 

 

Starosta obce vyzval predsedov komisií, či chcú doplniť zápisnice z komisií od ostatného zasadnutia 

OcZ. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada informoval prítomných poslancov, ţe okrem vyhodnocovania ţiadostí 

o pridelenie nájomných bytov komisia riešila aj ţiadosť od občianky, ktorá pochádza zo sociálne 

slabšej rodiny a potrebovali by do domácnosti rôzne spotrebiče. Poţiadal občanov, ktorí majú rôzne 

spotrebiče na vyradenie, aby sa obrátili na obecný úrad a ten bude kontaktovať sociálne slabšie rodiny.  

Taktieţ komisia riešila ţiadosť o finančnú výpomoc pre občianku na nákup uhlia. Občianke bude  

vyhovené a obecný úrad jej ponúkne moţnosť si určitú časť finančných prostriedkov odpracovať. 

 

Starosta obce uviedol, ţe zamestnanci obecného úradu navrhnú spôsob, ako zabezpečiť darovanie 

spotrebičov a iných vecí pre sociálne slabšie rodiny. Touto úlohou bude poverené kultúrne oddelenie.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 
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Poslanci zobrali na vedomie zápisnice od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predloţili predsedovia 

komisií. 

 

Uznesenie č. 8. – IV./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 pre sociálne veci a bytové otázky (zo dňa 12. 03. 2020 a 22. 06. 2020), 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 

 

 

 

9. Rôzne 

 

9.1 Starosta obce predloţil poslancom návrh Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné 

vzťahy a návrh Obecnej rady pri OcZ v Močenku na udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2020.  

Uviedol, ţe slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 10. septembra, na ktorom sa budú 

jednotlivé ocenenia odovzdávať. 

 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy a návrh Obecnej 

rady pri OcZ v Močenku na udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2020.  

 

Uznesenie č. 9.1 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy a návrhu 

Obecnej rady pri OcZ v Močenku  udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2020 pre 

Ing. Štefana Blehu, predsedu PD - za podnikateľskú oblasť a podporu aktivít obce  

Jozefa Benčíka - za podnikateľskú činnosť a podporu kultúrnych a spoločenských podujatí  

v obci 

Ing. Štefana Pápaya – za prácu v samospráve a dlhoročné zhotovovanie fotodokumentácie obce 

Močenok 

 

 

 

9.2 Starosta obce informoval poslancov o svojom návrhu na udelenie ocenenia Cena starostu obce 

Močenok 2020.  
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Starosta obce dal hlasovať o návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu starostu obce o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 

2020. 

 

Uznesenie č. 9.2 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2020 pre 

Ing. Mareka Mesároša – za dlhoročnú činnosť v samospráve obce 

Júliusa Pistoviča - za dlhoročnú činnosť v samospráve obce 

Helenu Blehovú - za dlhoročné vykonávanie samosprávnych činností v úlohe matrikárky obce 

 

 

 

9.3 Starosta obce informoval prítomných poslancov o povinnosti obce od roku 2021 zabezpečiť zber 

biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu z domácností. Štát túto povinnosť pre obce schválil  

na konci roka 2019 a podľa prognóz to nevyzerá tak, ţe by sa táto povinnosť preloţila aţ na rok 2022. 

Uviedol, ţe pokiaľ má obec 100 % domácností vybavených kompostérmi, tak si môţe obec uplatniť 2 

ročný odklad tejto povinnosti. Stojí za zváţenie, či domácnostiam, ktoré kompostér nemajú  

sa kompostér dokúpi alebo zber biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu bude zabezpečovať 

zvozová spoločnosť. Starosta obce uviedol, ţe v blízkej dobe bude o tejto problematike rokovať  

so zvozovou spoločnosťou a o výsledku bude informovať poslancov. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o povinnosti obce zberať biologicky 

rozloţiteľný kuchynský odpad. 

 

Uznesenie č. 9.3 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o povinnosti obce zberať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. 
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9.4 Starosta obce informoval prítomných poslancov o narábaní a vývoji odpadov v obci za I. polrok 

2020. Uviedol, ţe obec na mesačnej báze kontroluje vývoj mnoţstva odpadov. Na jeho počudovanie 

nekleslo mnoţstvo biologicky rozloţiteľného odpadu aj napriek tomu, ţe obec rozdala pribliţne 1 000 

kompostérov. Za kaţdú nádobu, ktorá je vyloţená, obec platí paušálny poplatok. Poznamenal,  

ţe lepšie to vyzerá pri komunálnych odpadoch. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Štefan Horňák, Ing. Veronika Sekerešová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. Jozef 

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o narábaní a vývoji odpadov za I. polrok 2020. 

 

Uznesenie č. 9.4 – IV./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o narábaní a vývoji odpadov za I. polrok 2020. 

 

 

 

10.  Diskusia 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko navrhol, aby v budúcnosti Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky  

a zahraničné vzťahy pri kreovaní návrhov na udelenie Ceny obce Močenok myslela aj na budovateľov 

obce, aj keď uţ nie sú medzi nami. Moţno by sa im mohla dať spraviť pamätná tabuľa. Túto 

myšlienku podporil aj poslanec Ing. Jozef Šuvada. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe komisia preveruje návrhy na udelenie ocenenia, aby sa 

nestalo, ţe ocenenie dostane dotyčná osoba viackrát. 

 

Starosta obce uviedol, ţe treba dať návrh do komisie. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš upozornil na dva stromy vedľa kultúrneho domu (kina) smerom na Nitru, 

ktoré majú vyschnuté konáre a hrozí nebezpečenstvo úrazu. Odporučil tieto vyschnuté časti stromov 

odpíliť. 

 

Starosta obce ho informoval, ţe niektoré stromy prezerala odborná firma, ale pozrú sa na to  

zamestnanci hospodárskeho úradu. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada poďakoval vedeniu obce, občanom a všetkým, ktorí boli akokoľvek 

nápomocní pri organizovaní festivalu Gorazdov Močenok a boli myšlienke, organizovať toto podujatie 

v tejto náročnej dobe naklonení.  

 

Hlavný kontrolór Ing. Ladislav Fúska poznamenal, ţe on navrhol, aby na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva bola pozvaná pani riaditeľka domova dôchodcov a predstavila poslancom Výročnú 
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správu za rok 2019. Uviedol, ţe pani riaditeľka by si zaslúţila odmenu za zvládnutie situácie 

v domove dôchodcov a túto myšlienku prebral od poslanca Ing. Stanislava Šimku. 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe tento rok Dni obce nebudú prebiehať v takom 

rozmere ako pominulé roky. Súčasťou Dní obce budú také podujatia, ktoré sa dajú zvládnuť  

po epidemiologickej a hygienickej stránke. Vo štvrtok 10.09. bude slávnostné OcZ, 11.09. bude 

vítanie detí do ţivota, 12.09. krst monografie a 13.09. sv. omša v kostole sv. Klimenta. 

 

 

11.  Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 26. 08. 2020 

 

Overovatelia:    Ing. Veronika Sekerešová  ......................................................... 

 

 

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


