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Zápisnica 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 28. 10. 2020 o 17:30 hod. v  Kultúrnom dome - kino v Močenku  

na ul. Sv. Gorazda 631, 951 31 Močenok 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

Ľuboš Blaţo – poslanec OcZ OcZ 

Štefan Horňák – poslanec OcZ 

Ing. Miroslav Pápay – poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sýkora – poslanec OcZ 

Ing. Stanislav Šimko – poslanec OcZ 

Ing. Jozef Šuvada – poslanec OcZ 

 

Ospravedlnení:  Ing. Veronika Sekerešová – poslankyňa OcZ 

Bc. Vladimír Vereš – poslanec OcZ 

Ing. Ernest Vereš – poslanec OcZ 

Ing. Marek Mesároš – poslanec OcZ 

Mgr. Eva Molnárová – poslankyňa OcZ 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Benčíková, prednostka Obecného úradu v Močenku 

 

 

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

 

V. 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 zo zdravotných dôvodov poslanci  Ing. Marek Mesároš,  

Mgr. Eva Molnárová (poznámka - PN), z rodinných dôvodov Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

a z dôvodu materskej dovolenky sa ospravedlnila poslankyňa Ing. Veronika Sekerešová. Starosta obce 

uviedol, ţe rokovacia miestnosť bola pripravená v zmysle opatrení hlavného hygienika SR a boli 

splnené všetky hygienické podmienky, aby došlo k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. 

 

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

Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ľuboša Blaţa a Štefana Horňáka. 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

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

 

Uznesenie č. 1. – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Ľuboša Blaža, Štefana Horňáka  

 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, ţe návrh programu V.  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 zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 26. 08. 2020 

4. Interpelácie poslancov 

5. Školstvo 

5.1. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok v školskom roku 

2019/2020 

5.2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Močenok v školskom roku 

2019/2020 

5.3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Močenok v školskom roku 

2019/2020 

5.4. Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok pre školský rok 2020/2021 

5.5. Plán profesijného rozvoja MŠ Močenok pre školský rok 2020/2021 

5.6. Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok pre školský rok 2020/2021 

 

6. Materiály predložené na prerokovanie  

6.1. Dodatok č. 1 k Štatútu obce Močenok 

6.2. VZN Obce Močenok č. 03/2020 o kronike obce Močenok 
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6.3. VZN Obce Močenok č. 04/2020 o cene pozemkov a spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov 

obcou Močenok 

6.4. VZN Obce Močenok č. 05/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa na materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok  

6.5. VZN Obce Močenok č. 06/2020, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 10/2019, ktorým sa mení  

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

6.6. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2021  

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

6.8. Ţiadosť o povolenie vybudovania chodníka z ul. A. Hlinku – Stanislav Packa  

 

7. Ekonomika a majetok 

7.1. Ţiadosť o dofinancovanie beţných nákladov v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána 

7.2. Návrh II. zmeny rozpočtu Obce Močenok na rok 2020 

7.3. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 89 283 EUR na výkon samosprávnych 

pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19 

7.4. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Močenok 

7.5. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2020 

7.6. Návrh na úpravu cenníka prenájmu spoločenskej sály 

7.7. Návrh na zloţenie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok 

k 31. 12. 2020 

 

8. Hlavný kontrolór 

8.1. Správa z kontroly nakladania s majetkom obce Močenok v roku 2019 a v I. polroku 2020  

8.2. Správa z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva v Močenku za II. polrok 2019  

a I. polrok 2020 

 

9. Majetkové prevody, nájmy  

9.1. Ţiadosť o odkúpenie pozemkov od Slovenského pozemkového fondu (pod budovou ZŠ Močenok) 

9.2. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Gabriel Lenčéš 

9.3. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku– Ivan Sabo s manţelkou 

9.4. Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Jozefa Ferenceyová a ostatní 

9.5. Ţiadosť o odkúpenie rodinného domu – Helena Stojková 

9.6. Schválenie odpredaja obecného pozemku – Martin Práznovský a Magdaléna Práznovská 

9.7. Schválenie odpredaja obecných pozemkov – Jozef a Mária Lenčéšoví 

9.8. Schválenie vecného bremena prospech tretej osoby Západoslovenská distribučná a.s.  

10. Zápisnice z komisií 

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy, 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky. 

11. Rôzne 

11.1. Informácia o  výberových konaniach na hlavného kontrolóra obce a  na riaditeľa ZŠ Močenok 

12. Diskusia 

13. Záver  
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Prítomní poslanci k predloţenému návrhu programu rokovania nemali pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu programu rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili predloţený program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 2. – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 26. 08. 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 IV. zasadnutí OcZ zo dňa 26.08.2020 bolo  prijatých celkovo 20 uznesení z toho  

7 uznesení malo pre obec ukladaciu povinnosť.  

Uznesenie č. 5.1 – IV./OZ/2020, Uznesenie č. 5.2 – IV./OZ/2020, Uznesenie č. 5.3 – IV./OZ/2020, 

Uznesenie č. 5.4 – IV./OZ/2020, Uznesenie č. 5.5 – IV./OZ/2020, Uznesenie č. 6.1 – IV./OZ/2020 a 

Uznesenie č. 6.3 – IV./OZ/2020 bolo splnené ku dňu 07. 10. 2020.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 3. – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na IV. zasadnutí OcZ zo dňa 26. 08. 2020 
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4. Interpelácie poslancov 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe občania ul. Rokošova I. sa chcú poďakovať zamestnancom 

hospodárskeho dvora, ktorí po prudkých intenzívnych daţďoch v mesiaci október pomohli občanom 

tejto ulice vyriešiť problém s daţďovou vodou. Poďakovanie patrí aj starostovi obce za rýchle 

vyriešenie danej situácie. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada poţiadal, aby sa upozornila zvozová spoločnosť, aby ţlté nádoby  

po vysypaní nevykladali na miestnu komunikáciu. Poznamenal, ţe zamestnanci zvozovej spoločnosti 

nešetrne manipulujú s nádobami na BRO, sú dobúchané a často prichádza k ich poškodeniu (všimol si 

to na ul. Druţštevná a Nitrianska).  

 

Starosta obce poprosil poslanca Ing. Jozefa Šuvadu, aby mu zaslal fotografie umiestnených ţltých 

nádob na ceste. Čo sa týka vysýpania hnedých nádob a ich poškodenia, zvozová spoločnosť PZO 

zaslala na obec vyjadrenie, v ktorej sa uvádza, ţe k poškodeniu nádob môţe dôjsť pri starších 

nádobách, nakoľko niektoré nádoby majú aj 5 rokov  a ten materiál sa postupne opotrebováva. 

Starosta obce poţiada o zaslanie stanoviska zvozovú spoločnosť. Taktieţ sa prezistí moţnosť výmeny 

poškodených dielov. 

 

 

 

5. Školstvo 

 

5.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti ZŠ, MŠ a ZUŠ v školskom roku 2019/2020. Starosta obce otvoril rozpravu 

k všetkým trom správam škôl. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţeným materiálom nemali 

pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvo predloţené správy schváliť. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej správe ZŠ Močenok – bod č. 5.1. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ 

Močenok v školskom roku 2019/2020. 

 

Uznesenie č. 5.1 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok 

v školskom roku 2019/2020 
 

b) schvaľuje 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok v školskom 

roku 2019/2020 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej správe MŠ Močenok – bod č. 5.2. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ 

Močenok v školskom roku 2019/2020. 

 

Uznesenie č. 5.2 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ 

Močenok v školskom roku 2019/2020 
 

b) schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Močenok  

v školskom roku 2019/2020 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej správe ZUŠ Močenok – bod č. 5.3. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ 

Močenok v školskom roku 2019/2020. 

 

Uznesenie č. 5.3 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ 

Močenok v školskom roku 2019/2020 
 

b) schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Močenok  

v školskom roku 2019/2020 

 

 



7 
 

5.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom plány profesijného rozvoja pre školský rok 

2020/2021 jednotlivých škôl.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k  bodom rokovania č. 5.4, 5.5 a 5.6. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţeným materiálom nemali 

pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvo predloţené plány profesijného rozvoja zobrať  

na vedomie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o Pláne profesijného rozvoja ZŠ Močenok – bod č. 5.4. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok. 

 

Uznesenie č. 5.4 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok pre školský rok 2020/2021 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o Pláne profesijného rozvoja MŠ Močenok – bod č. 5.5. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Plán profesijného rozvoja MŠ Močenok. 

 

Uznesenie č. 5.5 – V./OZ/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Plán profesijného rozvoja MŠ Močenok pre školský rok 2020/2021 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o Pláne profesijného rozvoja ZUŠ Močenok – bod č. 5.6. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 
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Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok. 

 

Uznesenie č. 5.6 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok pre školský rok 2020/2021 

 

 

 

6. Materiály predložené na prerokovanie  

 

6.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Obce Močenok. 

Skonštatoval, ţe v rokovacej miestnosti nie je dostatočný počet poslancov a materiál nie je moţné 

prerokovať. Dodatok k štatútu obce Močenok musí byť schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

obecného zastupiteľstva, tzn. pri poslaneckom zbore 11-tich poslancov 7 poslanci ho musia schváliť. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko mal pripomienku, ţe takýchto bodov je v programe rokovania  

V. obecného zastupiteľstva viacej, a preto ich odporúča prerokovať na ďalšom obecnom 

zastupiteľstve. 

 

Starosta obce navrhol, aby sa body, ktoré nie je moţné prerokovať na V. zasadnutí OcZ v Močenku 

preloţili na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

 

Poslanci s jeho návrhom súhlasili. 

 

 

 

6.2 Návrh na schválenie VZN Obce Močenok o kronike obce Močenok neprerokovaný, nakoľko sa 

nemohol prerokovať a schváliť Dodatok č. 1 k Štatútu Obce Močenok, na ktorý nadväzuje VZN. 

Materiál sa prekladá na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

6.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok o cene pozemkov  

a spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov obcou Močenok. Starosta obce uviedol, ţe návrh 

všeobecne záväzného nariadenia vychádza z poţiadaviek poslancov, aby sa upravili pravidlá akými 

obec predáva pozemky vo svojom vlastníctve a nastavil sa mechanizmus cien, aby to obstálo  

aj v prípade kontroly nadriadených kontrolných orgánov ako je Najvyšší kontrolný úrad. Starosta obce 

uviedol, ţe materiálom  sa zaoberala komisia územného plánovania a investičnej činnosti a odovzdal 

slovo poslancovi Štefanovi Horňákovi. 

 

Poslanec Štefan Horňák uviedol, ţe členovia komisie nemali pripomienky k predloţenému návrhu 

VZN a odporúčajú ho schváliť. 
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Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţenému návrhu VZN 

nemali pripomienky a odporúčajú ho obecnému zastupiteľstvo  schváliť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu VZN Obce Močenok o cene pozemkov a spôsobe a podmienkach 

predaja a kúpy pozemkov obcou Močenok. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok o cene pozemkov a spôsobe a podmienkach predaja a kúpy 

pozemkov obcou Močenok, ktoré bude mať poradové číslo 03/2020, nakoľko sa VZN o kronike Obce 

Močenok neprerokovalo a mení sa číslovanie zvyšných návrhov VZN. 

 

Uznesenie č. 6.3 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 03/2020 o cene pozemkov a spôsobe a podmienkach predaja a kúpy 

pozemkov obcou Močenok 

 

 

 

6.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok, ktorým sa mení  

a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, 

poslucháča jazykovej školy a dieťa na materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 

Močenok. Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe sa mení príloha VZN, nakoľko počas 

pandémie koronavírusu boli školské zariadenia určitú dobu zatvorené. Upravuje sa výška dotácie  

na ţiaka materskej škole a CVČ ZŠ na rok 2020 s odôvodnením, ţe materská škola dostala refundáciu 

mzdových nákladov z ÚPSVaR NZ a o túto výšku im obec upravuje výšku dotácie. Základná škola 

v Močenku neprevádzkovala počas pandémie CVČ (pozn. Centrum voľného času). 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţenému návrhu VZN 

nemali pripomienky a odporúčajú ho obecnému zastupiteľstvo  schváliť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu VZN Obce Močenok, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce 

Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej 

školy a dieťa na materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  
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Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 04/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy  

a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 6.4 –V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 04/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy  

a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok 

 

 

 

6.5 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok, ktorým sa mení VZN 

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

a miestnom poplatku za KO a DSO. Starosta obce uviedol, ţe nakoľko ide o mimoriadnu situáciu 

spojenú s ochorením COVID-19 navrhuje schváliť v skrátenom konaní návrh VZN, ktorým sa mení 

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Uviedol, ţe poplatok za KO na FO 

zostáva rovnaký, len sa prepočítal na 365 dní.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţenému návrhu VZN 

nemali pripomienky a odporúčajú ho obecnému zastupiteľstvo  schváliť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu VZN Obce Močenok, ktorým sa mení VZN Obce Močenok  

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

za KO a DSO. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 05/2020, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 10/2019, 

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

za KO a DSO. 

 

Uznesenie č. 6.5 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 
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VZN Obce Močenok č. 05/2020, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 10/2019, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO  

a DSO 

 

 

 

6.6 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva  

v Močenku na rok 2021. Zasadnutia by sa mali konať kaţdý nepárny mesiac poslednú stredu ako tomu 

bolo doposiaľ. Ide o dvojmesačný cyklus zasadnutí OcZ, začína sa mesiacom január a končí 

novembrom. Plán zasadnutí OcZ pomôţe občanom a poslancom naplánovať komisie pred 

jednotlivými zasadnutiami. 

 

Starosta otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2021. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili bez pripomienok Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 6.6 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2021 

 

 

 

6.7 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 14 uchádzačov o byt, aby predloţili vyplnené dotazníky. Z uvedeného počtu na výzvu 

reagovalo všetkých 14 uchádzačov o byt. Ţiadosti boli rozdelené podľa izbovitosti bytov (9 na  

1-izbový a 5 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. Peter Hipp, Rokošova II. 306, Močenok                                                      130 

2. Ľudovít Vicena, Kakava 744/74, Močenok                                                  122,5 

 

2-izbové byty 

P.č. Meno a priezvisko, adresa      Počet bodov 

1. Ing. Ivana Lenčéšová, Borzagoš 1023, Močenok                                          151,5 

 



12 
 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţenému návrhu 

poradovníka nemali pripomienky a odporúčajú ho obecnému zastupiteľstvo  schváliť. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili poradovník pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou 

štátu. 

 

Uznesenie č. 6.7 – V./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. Peter Hipp, Rokošova II. 306, Močenok                                                      130 

2. Ľudovít Vicena, Kakava 744/74, Močenok                                                  122,5 

 

2-izbové byty 

P.č. Meno a priezvisko, adresa      Počet bodov 

1. Ing Ivana Lenčéšová, Borzagoš 1023, Močenok                                          151,5 

 

 

 

6.8 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Stanislava Packu, bytom ul. Sv. Gorazda 

600, 951 31  Močenok o povolenie na vybudovanie chodníka na obecnom pozemku na ul. A. Hlinku, 

ktorý by viedol k jeho nehnuteľnosti. Starosta obce uviedol, ţe ţiadosťou sa zaoberala komisia 

územného plánovania a investičnej činnosti a odovzdal slovo poslancovi Štefanovi Horňákovi.  

 

Poslanec Štefan Horňák uviedol, ţe členovia komisie nesúhlasia s tým, aby sa ţiadosti p. Stanislava 

Packu vyhovelo, nakoľko vybudovanie chodníka v tejto lokalite nie je v súlade s územným plánom 

obce a navrhujú, aby sa aj prípadným ďalším ţiadostiam nevyhovelo. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady prerokovali na svojom zasadnutí 

predloţenú ţiadosť a stotoţňujú sa so stanoviskom komisie územného plánovania a investičnej 

činnosti, tzn. ţiadosti nevyhovieť. 

 

Starosta obce dal hlasovať za nesúhlasné stanovisko obecného zastupiteľstva k ţiadosti Stanislava 

Packu. 
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Výsledky hlasovania za NESCHVÁLENIE 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  Ing. 

Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci nesúhlasia s tým, aby sa povolilo vybudovanie chodníka z ul. A. Hlinku k nehnuteľnosti 

ţiadateľa Stanislava Packu, bytom ul. Sv. Gorazda 600, 951 31  Močenok. 

 

Uznesenie č. 6.8 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo  

žiadosť Stanislava Packu, bytom Sv. Gorazda 600, 951 31  Močenok na povolenie vybudovania 

chodníka na obecnom pozemku na ul. A. Hlinku k nehnuteľnosti žiadateľa 

b) nesúhlasí    

s tým, aby sa povolilo vybudovanie chodníka z ul. A. Hlinku k nehnuteľnosti žiadateľa 

Stanislava Packu, bytom ul. Sv. Gorazda 600, 951 31  Močenok 

 

 

 

7. Ekonomika a majetok 

 

7.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Domova dôchodcov Milosrdného 

samaritána v Močenku o dotáciu na dofinancovanie beţných nákladov v zariadení. Starosta obce 

uviedol, ţe v predchádzajúcom období sa ţiadosťou zaoberala komisia financovania, správy majetku 

a podnikateľskej činnosti ako aj obecná rada. Finančná komisia ako aj obecná rada odporúčajú 

vyčleniť v rozpočte obce finančné prostriedky pre domov dôchodcov, ktoré budú slúţiť  

na dofinancovanie miezd v tom prípade, ak pracovné pozície budú v roku 2020 obsadené a mzdové 

náklady budú preukázané. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej 

činnosti sa touto ţiadosťou zaoberala uţ skôr a navrhujú z rozpočtu obce vyčleniť finančné 

prostriedky v sume 12 000,- €, ktoré majú slúţiť na dofinancovanie miezd, ktoré budú preukázané 

a členovia obecnej rady sa so stanoviskom finančnej komisie stotoţňujú. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili predloţený návrh. 
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Uznesenie č. 7.1 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo  

žiadosť Domova dôchodcov Milosrdného samaritána v Močenku o dotáciu z rozpočtu obce na 

pokrytie bežných nákladov na prevádzku zariadenia v roku 2020 

 

b) súhlasí    

s návrhom Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti s poskytnutím 

dotácie vo výške 12 000,-€ na pokrytie nákladov na prevádzku zariadenia v roku 2020 

 

 

 

7.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh II. zmeny rozpočtu obce na rok 2020. 

Uviedol, ţe v návrhu je odzrkadlený výpadok podielových daní podľa prognóz Ministerstva financií 

Slovenskej republiky. Navrhované úpravy sú v materiáli zvýraznené červenou farbou. V kapitálových 

výdavkoch je zahrnutá investičná akcia a to oprava strechy na Dome smútku na dolnom cintoríne.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţenému návrhu II. zmeny 

rozpočtu obce na rok 2020 nemali pripomienky a odporúčajú ho obecnému zastupiteľstvo  schváliť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili II. zmenu rozpočtu Obce Močenok na rok 2020. 

 

Uznesenie č. 7.2 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

II. zmenu rozpočtu obce na rok 2020 

 

 

 

7.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci 

vo výške 89 283 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane  

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Uviedol, ţe ide 

o bezúročnú pôţičku a obce ju začnú splácať od roku 2024 a môţu si samé určiť výšku splátok. 

Prítomných poslancov informoval, ţe rokoval s bankami, v ktorých má obec úvery o odklade 

tohtoročných splátok. Obec si ponechala moţnosť mimoriadne splatiť odloţené splátky v bankách, čo 

by bolo pre obec výhodnejšie, nakoľko tie sú úrokované.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému návrhu. 
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Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady odporúčajú schváliť návrh  

na schválenie návratnej finančnej výpomoci. 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Fúska prečítal svoje stanovisko a uviedol, ţe obec spĺňa 

podmienky na to, aby mohla poţiadať o návratnú finančnú výpomoc. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 89 283 EUR na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

 

Uznesenie č. 7.3 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo  

návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 89 283 EUR na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb  

v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, 

 

b) schvaľuje     

návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 89 283 EUR na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb  

v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

 

 

 

7.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh Zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Močenok. Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe materiál bol vypracovaný 

v spolupráci s novou audítorkou obce a vychádza z aktuálne platných zákonov.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţenému materiálu nemali 

pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu materiál schváliť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 



16 
 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 7.4 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Močenok 

 

 

 

7.5 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Monitorovaciu správu programového rozpočtu  

k 30. 06. 2020. Uviedol, ţe tak ako sa zvykne prekladať štvrťročné čerpanie rozpočtu obce je potrebné 

prerokovaťť aj monitorovaciu správu programového rozpočtu.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţenému materiálu nemali 

pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie predloţený materiál. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 06. 2020. 

 

Uznesenie č. 7.5 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie  

Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 06. 2020 

 

 

 

7.6 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh nového cenníka prenájmu spoločenskej sály. 

Uviedol, ţe návrh nového cenníka prenájmu spoločenskej sály má zreálniť náklady obce, ktoré obec 

vynakladá na prevádzkovanie spoločenskej sály. Poznamenal, ţe ceny sú porovnateľné s inými obcami 

a mestami, ktoré prenajímajú spoločenské sály a podobné priestory. Nový cenník by mal platiť  

od 01. 01. 2021. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 
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Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţenému materiálu nemali 

pripomienky a odporúčajú ho obecnému zastupiteľstvu schváliť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh nového cenníka za prenájom spoločenskej sály. 

 

Uznesenie č. 7.6 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo  

návrh na úpravu cenníka za prenájom spoločenskej sály 

 

b) schvaľuje     

návrh nového cenníka za prenájom spoločenskej sály s účinnosťou od 01. 01. 2021 

 

 

 

7.7 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na zloţenie inventarizačných komisií  

na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok ku dňu 31. 12. 2020. Jednotlivé komisie  

sú zloţené z poslancov obecného zastupiteľstva, zo zamestnancov obecného úradu a občanov. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţenému materiálu nemali 

pripomienky a odporúčajú ho obecnému zastupiteľstvu schváliť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh na zloţenie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry 

majetku Obce Močenok k 31. 12. 2020. 
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Uznesenie č. 7.7 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce 

Močenok k 31. 12. 2020 

 

 

 

8. Hlavný kontrolór obce 

 

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

predloţil správu z kontroly nakladania s majetkom obce Močenok v roku 2019 a v I. polroku 2020. 

Súlad nakladania so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Hlavný kontrolór skonštatoval, ţe vo 

väčšine prípadov obec predávala pozemky podľa cenovej mapy, ktorá však uţ nezodpovedá súčasným 

cenám, preto bolo potrebné prijatie nového všeobecne záväzného nariadenia. 

 

K predloţenej správe starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţenej správe nemali 

pripomienky a odporúčajú  obecnému zastupiteľstvu predloţenú správu zobrať na vedomie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej správe. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly nakladania s majetkom obce Močenok v roku 2019  

a v I. polroku 2020. Súlad nakladania so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 

Uznesenie č. 8.1 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly nakladania s majetkom obce Močenok v roku 2019 a v I. polroku 2020. Súlad 

nakladania so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 

 

 

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

správu z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva v Močenku za II. polrok 2019  

a I. polrok 2020. Skonštatoval, ţe k 28. 10. 2020 boli splnené všetky ukladacie uznesenia. 

 

K predloţenej správe starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 
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Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţenej správe nemali 

pripomienky a odporúčajú  obecnému zastupiteľstvu predloţenú správu zobrať na vedomie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej správe. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva  

v Močenku za II. polrok 2019 a I. polrok 2020. 

 

Uznesenie č. 8.2 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva v Močenku za II. polrok 2019  

a I. polrok 2020 

 

 

 

9. Majetkové prevody, nájmy  

 

Starosta obce uviedol, ţe vzhľadom na nedostatočný počet poslancov v rokovacej miestnosti  

sa ţiadosti prekladajú na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku. Vo väčšine prípadov 

sa jedná o prevod pozemkov podľa osobitného zreteľa a ten je potrebný schváliť 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov (tzn. 7 poslancami z 11). 

 

 

 

10. Zápisnice z komisií 

 

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

OcZ. 

 

Prítomní predsedovia komisií nemali potrebu doplniť jednotlivé zápisnice. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,   

Ing. Jozef Šuvada,  

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. 10 – V./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 pre sociálne veci a bytové otázky, 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.  

 

 

 

11. Rôzne 

 

11.1 Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe na jar r. 2021 končí funkčné obdobie 

hlavného kontrolóra a riaditeľa Základnej školy v Močenku. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu 

spojenú s ochorením COVID-19, aby sa neriskovalo zdravie účastníkov výberového konania navrhuje, 

aby sa funkčné obdobie hlavného kontrolóra predĺţilo o obdobie trvania núdzového stavu, ktorý bol 

vyhlásený v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Podmienky výberového konania na hlavného 

kontrolóra schvaľuje obecné zastupiteľstvo, v prípade výberového konania na riaditeľa základnej 

školy je úlohou zriaďovateľa školy vyhlásiť výberové konanie. Keď to budú podmienky umoţňovať 

a nebudú existovať pre účastníkov výberových konaní obmedzenia, tak sa uvedené výberové konania 

vyhlásia a zrealizujú.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu. 

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady súhlasia s návrhom starostu obce 

o predĺţení funkčných období hlavného kontrolóra a riaditeľa ZŠ Močenok. 

 

Uznesenie č. 11.1 – V./OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o výberových konaniach na hlavného kontrolóra obce a na riaditeľa 

ZŠ Močenok 

 

 

 

12.  Diskusia 

 

Poslanci v rámci diskusie nevystúpili. 
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13.  Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2020. Najmä vzhľadom na situáciu, ktorá je okolo nás a ţe 

neponechali problémy obce bez riešení. 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 28. 10. 2020 

 

Overovatelia:   Ľuboš Blaţo  ......................................................... 

 

 

Štefan Horňák   ......................................................... 


