
1 
 

Zápisnica 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 24. 02. 2021 o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku  

na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

Ľuboš Blažo – poslanec OcZ  

Ing. Marek Mesároš - poslanec OcZ 

Mgr. Eva Molnárová – poslankyňa OcZ 

Ing. Miroslav Pápay – poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sýkora – poslanec OcZ 

Ing. Stanislav Šimko – poslanec OcZ 

Ing. Jozef Šuvada – poslanec OcZ 

Ing. Ernest Vereš – poslanec OcZ 

Bc. Vladimír Vereš – poslanec OcZ 

 

Ospravedlnení:  Štefan Horňák – poslanec OcZ 

Ing. Veronika Sekerešová – 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 

 

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2021 otvoril a viedol PaedDr. Roman 

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

poslancov v zasadacej miestnosti je 9, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sa ospravedlnila z dôvodu materskej dovolenky poslankyňa Ing. Veronika 

Sekerešová a z dôvodu karantény sa ospravedlnil poslanec Štefan Horňák. Starosta obce uviedol,  

že I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku po dohode s poslancami OcZ je preložené 

zasadnutie z januára, nakoľko v januári to nedovoľovala epidemiologická situácia a obec riešila 

testovanie na ochorenie COVID-19. 

 

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

Mgr. Eva Molnárová, Bc. Vladimír Vereš, Ing. Ernest Vereš 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Stanislava Šimka a Ľuboša Blaža. 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

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

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš potvrdil správnosť zápisnice zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a Ing. Jozef Šuvada uviedol, že po odkonzultovaní a opravení niektorých vecí potvrdil správnosť 

zápisnice zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 9. decembra 2020.  

 

Uznesenie č. 1. – I./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Eva Molnárová, Bc. Vladimír Vereš, Ing. Ernest Vereš 

 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Ing. Stanislava Šimka, Ľuboša Blaža 

 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, že návrh programu I.  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 zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu rokovania  

3. Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ zo dňa 09. 12. 2020 

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

5.1. VZN Obce Močenok č. 01/2021, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 04/2019 

o hazardných hrách 

5.2. Návrh na vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Močenok 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2021 

6.2. Správa o zrealizovaných projektoch a získaných finančných prostriedkoch v roku 2020 

6.3. Informácia o výsledkoch hospodárenia Obce Močenok za rok 2019 

7. Hlavný kontrolór obce 

7.1. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Močenok za rok 2020 
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7.2. Správa z kontroly hospodárenia na vybrané oblasti v DD Milosrdného samaritána 

v Močenku 

7.3. Správa z kontroly účtovania cestovného vo vybraných dotáciách poskytnutých obcou  

Močenok v roku 2019 ich opodstatnenosť 

8. Správy o činnosti komisií za rok 2020 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

 Komisia pre školstvo, mládež a šport 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára 

9. Rôzne 

9.1.  Informácia starostu obce o súdnych konaniach, ktoré vedie Obec Močenok 

9.2. Informácia o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Prítomní poslanci k predloženému návrhu programu rokovania nemali pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 2. – I./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ zo dňa 09. 12. 2020 

 

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

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

uviedol, že na VI. zasadnutí OcZ zo dňa 09. 12. 2020 bolo  prijatých celkovo 27 uznesení z toho  

16 uznesení malo pre obec ukladaciu povinnosť.  

Uznesenie č. 5.1 – VI./OZ/2020,  Uznesenie č. 5.2 – VI./OZ/2020, Uznesenie č. 5.3 – VI./OZ/2020 a       

Uznesenie č. 6.3 – VI./OZ/2020 boli splnené dňa 10. 12. 2020.  

Uznesenie č. 5.4 – VI./OZ/2020 splnené dňa 11. 01. 2021. 

Uznesenie č. 8.1 – VI./OZ/2020, Uznesenie č. 8.2 – VI./OZ/2020, 8.3 – VI./OZ/2020, 8.4 – 

VI./OZ/2020, 8.7 – VI./OZ/2020, 8.8 – VI./OZ/2020 a Uznesenie č. 8.12 – VI./OZ/2020 sú v plnení. 
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Hlavný kontrolór skonštatoval, že ide o majetkové prevody a na ich plnenie od decembra do januára 

bola krátka doba. 

 

Uznesenie č. 8.9 – VI./OZ/2020 splnené dňa 04. 02. 2021, Uznesenie č. 8.10 – VI./OZ/2020 splnené 

dňa 30. 12. 2020 a Uznesenie č. 8.11 – VI./OZ/2020 splnené dňa 19. 01. 2021 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.  

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, že členovia obecnej rady ku kontrole uznesení nemali 

pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvo predložený materiál schváliť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 3. – I./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na VI. zasadnutí OcZ zo dňa 09. 12. 2020 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že zamestnanci hospodárskeho dvora zasypali výtlky 

na ceste v ul. Družstevná ako je výjazd na cestu v ul. Nitrianska, ale vplyvom počasia sa výtlky 

opätovne vytvorili.  

Poslanec Ing. Jozef Šuvada poprosil, aby sa výtlky na ceste zasypali drťou prípadne zaasfaltovali. 

 

 

 

5. Materiály predložené na prerokovanie  

 

5.1 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 01/2021, ktorým sa 

mení VZN Obce Močenok č. 04/2019 O hazardných hrách. Starosta obce informoval prítomných 

poslancov o novele zákona o hazardných hrách, v ktorej sa okrem iného uvádza  zákaz umiestňovať 

herne vo vzdialenosti menšej než 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych 

služieb, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže, ak to ustanoví obec 

všeobecne záväzným nariadením.  
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Prednostka Ing. Lucia Benčíková informovala prítomných, že členovia obecnej rady k predloženému 

materiálu nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu návrh VZN schváliť. Ďalej 

prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce,  

na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli. K návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

neprišli pripomienky zo strany občanov. Návrh VZN bol v zmysle zákona zaslaný aj Úradu  

pre reguláciu hazardných hier.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh VZN Obce Močenok č. 01/2021, ktorým sa mení VZN Obce Močenok  

č. 04/2019 O hazardných hrách. 

 

Uznesenie č. 5.1 – I./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 01/2021, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 04/2019 O hazardných 

hrách 

 

 

 

5.2 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

obce Močenok. Starosta obce uviedol, že súčasnému hlavnému kontrolórovi obce Ing. Ladislavovi 

Fúskovi bude v polovici marca končiť funkčné obdobie.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková informovala prítomných, že členovia obecnej rady k predloženému 

návrhu nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu vyhlásiť voľby hlavného 

kontrolóra obce Močenok. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 
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Poslanci schválili návrh na vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Močenok a podmienky voľby 

hlavného kontrolóra. 

 

Uznesenie č. 5.2 – I./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

A.) vyhlasuje  

deň konania voľby Hlavného kontrolóra Obce Močenok na deň 07. 04. 2021, pričom voľba  

sa uskutoční v rámci zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Močenok. Pracovný úväzok 

hlavného kontrolóra: (úväzok 0,3 týždenne). 

 

B.) žiada  

starostu Obce Močenok, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Močenok  

na úradnej tabuli Obce Močenok a spôsobom v mieste obvyklým  

 

C.) ustanovuje  

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Močenok a náležitosti 

prihlášky takto: 

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra (úväzok 0,3 týždenne) musí spĺňať: 

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 

• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

2. Ďalšie predpoklady: 

• min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, 

právnickej alebo technickej, znalosť podvojného účtovníctva, 

• občianska a morálna bezúhonnosť, 

• znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone 

práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona  

o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce 

• užívateľské ovládanie počítača. 

3. Náležitosti prihlášky: 

• osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný 

údaj), 

• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely 

vykonania voľby hlavného kontrolóra, 

• overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kópie o absolvovaní 

vzdelávacích programov a kurzov,  

•  profesijný životopis, 

• čestné prehlásenie o odbornej praxi, 

• čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej 

poisťovni, daňovému úradu a obci, 

• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

• poskytnutie údajov k výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.4 zákona 330/2007  

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Spôsob doručenia prihlášky: 

• kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Močenok odovzdajú osobne  

v Klientskom centre obecného úradu alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej 
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obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Obec Močenok, 

Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok. 

• uzávierka prihlášok je dňa 24. 03. 2021 /t.j. streda/ do 12.00 hod. 

 

Ďalšie podmienky voľby : 

• uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá 

prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného 

kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., 

• každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred 

poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút, 

• posúdenie podaných prihlášok ( otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných 

podmienok prihlášky ) zabezpečí organizačne a technicky Obecný úrad, určí zoznam kandidátov 

na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky, zabezpečí pozvánky  

na voľbu hlavného kontrolóra, 

• na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej 

istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali   

v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov  

do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.  

V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.  

Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra  

sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky. 

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6.1 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie 

na rok 2021. Následne odovzdal slovo Mgr. Petrovi Sýkorovi, ktorý uviedol, že komisia v zložení 

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš a Ľuboš Blažo prerozdelila finančné prostriedky  

v celkovej sume 50 790,- €, ktorá bola schválená v rozpočte obce na rok 2021. 

 

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

 

1 Karate Močenok     1 200 €  

2 DH Močenská kapela     980 €  

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

4 Klub tvorivosti pri KS Močenok     600 €  

5 Klub cvičeniek pre zdravie Močenok   190 €  

6 Hádzanársky klub JUNIOR Močenok    14 400 €  

7 Klub dôchodcov v Močenku     440 €  

8 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska   440 €  

9  SČK - Močenok       1 200 €  

10 Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok     190 €  

11 ZO chovateľov poštových holubov Močenok   340 €  

12 ŠACH - klub Močenok      490 €  

13 FS Močenskí speváci      190 €  

14 Stolnotenisový klub senior       90 €  

15 Monika o.z.       680 €  
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16 Združenie rodina je viac      500 €  

17 Folklórna skupina Močenčanka    900 €  

18 Spevácka skupina - ZÚGOVANKA    440 €  

19 Klub leteckých modelárov Močenok    140 €  

20 FK Močenok      24 230 €  

21. ZO SZZ Močenok      200 € 

22. DHZO Močenok      200 € 

23 FS Sečkár       240 €  

24 OZ Rubín       1 000 €  

25 Spolok rekreačných futbalistov v zastúpení členom spolku Ľubošom Podhradským  nefinančný 

príspevok 6x uvoľnenie zasadacej miestnosti v dobe 3 hod. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, že klub Karate Močenok minuloročnú dotáciu nevyčerpal,  

preto komisia navrhla pre klub vyššiu sumu dotácie. Komisia navrhla znížiť výšku dotácie pre FK 

Močenok a HK Junior Močenok nakoľko sú kvôli epidemiologickej situácie pozastavené súťaže. 

Komisia ďalej navrhuje, aby sa kroje pre FS Močenskí speváci dali ušiť z rozpočtu obce – z programu 

určeného pre kultúru. Pre OZ Rubín navrhuje komisia vyššiu sumu dotácie, nakoľko tento rok OZ 

plánuje zorganizovať Deň zdravia, ktorý bude zameraný na ochorenie COVID – 19. Spolok 

rekreačných futbalistov požiadal o nefinančný príspevok a to o 6x uvoľnenie zasadacej miestnosti  

v dobe 3 hod. 

 

Starosta obce poďakoval členom komisie, že sa podujali na náročnú úlohu a to na prerozdelenie 

finančných prostriedkov pre kluby a spolky, čo pomôže ich fungovaniu v obci. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 6.1 – I./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2021 

1 Karate Močenok     1 200 €  

2 DH Močenská kapela     980 €  

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

4 Klub tvorivosti pri KS Močenok     600 €  

5 Klub cvičeniek pre zdravie Močenok   190 €  

6 Hádzanársky klub JUNIOR Močenok    14 400 €  

7 Klub dôchodcov v Močenku     440 €  

8 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska   440 €  
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9  SČK - Močenok       1 200 €  

10 Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok     190 €  

11 ZO chovateľov poštových holubov Močenok   340 €  

12 ŠACH - klub Močenok      490 €  

13 FS Močenskí speváci      190 €  

14 Stolnotenisový klub senior       90 €  

15 Monika o.z.       680 €  

16 Združenie rodina je viac      500 €  

17 Folklórna skupina Močenčanka    900 €  

18 Spevácka skupina - ZÚGOVANKA    440 €  

19 Klub leteckých modelárov Močenok    140 €  

20 FK Močenok      24 230 €  

21. ZO SZZ Močenok      200 € 

22. DHZO Močenok      200 € 

23 FS Sečkár       240 €  

24 OZ Rubín       1 000 €  

25 Spolok rekreačných futbalistov v zastúpení členom spolku Ľubošom Podhradským  nefinančný 

príspevok 6x uvoľnenie zasadacej miestnosti v dobe 3 hod. 

 

 

 

6.2 Starosta obce predložil prítomným poslancom správu o zrealizovaných projektoch a získaných 

finančných prostriedkoch v roku 2020. Starosta obce skonštatoval, že za projektmi stojí veľká práca  

a je to výsledok tímovej práce zamestnancov obecného úradu ako aj obecného zastupiteľstva, nakoľko 

väčšina projektov je podmienená ich schválením v zastupiteľstve. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, že zo správy vyplýva, že sa obec zapojila do 19 projektov 

a výziev, v ktorých obec bola úspešná a získala tak do obecného rozpočtu sumu približne 400 tis. eur. 

Poďakoval kolektívu zamestnancov obecného úradu, ktorí sa zaoberajú touto činnosťou a sledujú 

rôzne výzvy. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu o zrealizovaných projektoch a získaných finančných 

prostriedkoch v roku 2020. 

 

Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu o zrealizovaných projektoch a získaných finančných prostriedkoch v roku 2020 
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6.3 Starosta obce informoval poslancov o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2019. 

Správa vychádza zo zverejnených informácií inštitúcie INEKO, ktorá posudzuje hospodárenie obcí.  

Celkové finančné zdravie obce podľa tejto inštitúcie je výborné, čo je výsledkom práce obce, 

zastupiteľstva a komisií pri OcZ.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková informovala prítomných, že členovia obecnej rady k predloženému 

návrhu nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať predložený materiál  

na vedomie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2019. 

 

Uznesenie č. 6.3 – I./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2019 

 

 

 

7. Hlavný kontrolór obce 

 

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

správu z vyhodnotenia kontrolnej činnosti HK za rok 2020. Hlavný kontrolór uviedol, že nad rámec 

svojho plánu na rok 2020 vypracoval stanovisko k žiadosti o  návratnú finančnú výpomoc 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 a riešil 2 sťažnosti, ktoré boli 

podané na obecnom úrade.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková informovala prítomných, že členovia obecnej rady k predloženému 

návrhu nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať predložený materiál  

na vedomie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 7.1 – I./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

 

V čase 18:15 hod odišiel z rokovacej miestnosti poslanec Ing. Jozef Šuvada, v rokovacej miestnosti 

bolo prítomných 8 poslancov. 

 

 

 

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

informoval prítomných poslancov o kontrole hospodárenia na vybrané oblasti v DD Milosrdného 

samaritána v Močenku. Uviedol, že finančná situácia v domove a platové pomery nie sú potešujúce, 

ale je to celoslovenský problém. Problémové sú domovy dôchodcov v menších obciach, ktoré majú 

malú kapacitu klientov. V roku 2019 sa v zariadení obmenila 1/3 zamestnancov, čo tiež dobre 

nevplýva na pracovnú pohodu. Poznamenal, že na túto tému sa na obecnej rade viedla dlhšia diskusia.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková informovala prítomných, že členovia obecnej rady k predloženému 

návrhu nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať predložený materiál  

na vedomie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

V čase 18:17 hod sa vrátil do rokovacej miestnosti poslanec Ing. Jozef Šuvada, v rokovacej miestnosti 

bolo prítomných 9 poslancov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly hospodárenia na vybrané oblasti v DD Milosrdného 

samaritána v Močenku. 
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Uznesenie č. 7.2 – I./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly hospodárenia na vybrané oblasti v DD Milosrdného samaritána v Močenku 

 

 

 

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

informoval prítomných poslancov o kontrole účtovania cestovného vo vybraných dotáciách 

poskytnutých obcou  Močenok v roku 2019 a ich opodstatnenosť. Porovnával vyúčtovanie klubov 

z pred pár rokov  s terajším vyúčtovaním a poznamenal, že kluby posledné roky predkladajú 

vyúčtovanie dotácií na veľmi dobrej úrovni. Vydokladovali dokonca väčšiu sumu financií, ako dostali 

z rozpočtu obce. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková informovala prítomných, že členovia obecnej rady k predloženému 

návrhu nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať predložený materiál  

na vedomie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly účtovania cestovného vo vybraných dotáciách 

poskytnutých obcou  Močenok v roku 2019 ich opodstatnenosť. 

 

Uznesenie č. 7.3 – I./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly účtovania cestovného vo vybraných dotáciách poskytnutých obcou  Močenok 

v roku 2019 ich opodstatnenosť 

 

 

 

8. Správy o činnosti komisií za rok 2020 

 

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

2020. Zároveň starosta obce poďakoval predsedom, členom a tajomníčkam komisií za ich činnosť 

v roku 2020. 
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Prednostka Ing. Lucia Benčíková informovala prítomných, že členovia obecnej rady k predloženému 

návrhu nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať predložený materiál  

na vedomie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správy o činnosti komisií  v roku 2020 tak, ako ich predložili predsedovia 

komisií. 

 

Uznesenie č. 8. – I./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

Správy o činnosti komisií  v roku 2020 tak, ako ich predložili predsedovia komisií. 

Správy: 

• Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

• Komisie územného plánovania a investičnej činnosti, 

• Komisie pre školstvo, mládež a šport, 

• Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy, 

• Komisie pre sociálne veci a bytové otázky, 

• Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára 

 

 

 

9. Rôzne 

 

9.1 Starosta obce informoval prítomných poslancov o súdnych konaniach, ktoré vedie Obec Močenok. 

Uviedol, že okrem exekučných konaní Obec Močenok vedie len jeden právny súdny spor a to 

s bývalou riaditeľkou Domova dôchodcov v Močenku.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková informovala prítomných, že členovia obecnej rady k predloženému 

návrhu nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať predložený materiál  

na vedomie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu starostu obce o súdnych konaniach, ktoré vedie Obec 

Močenok. 

 

Uznesenie č. 9.1 – I./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o súdnych konaniach, ktoré vedie Obec Močenok 

 

 

 

9.2 Starosta obce informoval prítomných poslancov o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 

2020. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Močenok za rok 2020 je 71,66 %. Pre našu 

obec to znamená, že v roku 2021 bude uplatnený najnižšie možné zvýšenie zákonných poplatkov  

za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu z 8,00 €/t (poplatok za rok 

2020) na 11,00 €/t. Starosta obce prostredníctvom prezentácie vysvetlil, z čoho všetkého sa skladajú 

náklady obce na komunálny odpad. Uviedol, že pre obec je veľmi dôležité, ako sa nakladá 

s komunálnymi odpadmi nakoľko sa má v budúcnosti meniť vyhláška o odpadoch a poplatky za 

odpady majú byť oveľa vyššie. Ak by sa zmenila vyhláška, bude sa musieť obec zaoberať myšlienkou, 

či sa neprejde na množstevný zber komunálneho odpadu ako to je u podnikateľských subjektoch. 

Občan by si zaplatil za nádobu a nie za počet ľudí v domácnosti. Výsledok vytriedenia komunálnych 

odpadov v obci Močenok za rok 2020 je pozitívny, ale informovanie verejnosti a vzdelávanie mládeže 

(najmä žiakov MŠ a ZŠ) o triedení odpadov musí pokračovať naďalej.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloženému materiálu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, 

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

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu starostu obce o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 

2020. 

 

Uznesenie č. 9.2 – I./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 
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Informáciu starostu obce o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 

 

 

10. Diskusia 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko skonštatoval, že činnosť samosprávy je v súčasnosti vykonávaná 

v zložitých, náročných podmienkach. Od vzniku obce takéto náročné podmienky neboli. 

S uspokojením skonštatoval, že prvoradou úlohou samosprávy a jeho vedenia sa stala pomoc občanom 

a najmä tým osamelým. Osobne si váži skutočnosť, že napriek chaosu a útoku vládnych predstaviteľov 

na samosprávy, naša samospráva zabezpečila pre našich občanov možnosť sa dať testovať, aby mohli 

získať potvrdenie o vykonaní testu, ktorý mnohí občania potrebujú, aby mohli pracovať.  Poďakovanie 

patrí starostovi obce, pracovníkom obecného úradu a všetkým zamestnancom obce. Osobne 

poďakoval zdravotníkom, všetkým zamestnancom v sociálnych zariadeniach, ktorí sa starajú o starších 

občanov.  

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš doplnil, že nie len zamestnaní občania potrebujú tieto potvrdenia 

o vykonaní testu na ochorenie COVID-19, ale aj občania, ktorí musia ísť na lekárske vyšetrenie.  

Prítomných poslancov informoval, že Pod Kalváriou vodári pri vybudovaní svojich zariadení  

na kontrolu odpadových vôd preliačili a zničili obecnú asfaltovú cestu.  Síce poškodenú časť cesty 

vysypali kameňom, ale bolo by dobré ich upozorniť, aby cestu dali do pôvodného stavu. 

 

Starosta obce odpovedal, že keď vodári dostali povolenie na túto stavbu, tak v podmienke bolo,  

že cestu musia vrátiť do pôvodného stavu. Podľa jeho názoru to nedali do pôvodného stavu len preto, 

lebo ešte mrzlo, ale pripomenie to generálnemu riaditeľovi, že to ešte nie je hotové.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada reagoval na slová Ing. Stanislava Šimka. Uviedol, že od starostu obce 

poslanci dostali výsledky testovania v obci od 22. januára do 20. februára, tzn. že sa v obci testovalo 

každý týždeň. Takýto prístup nemá každý starosta, aký má náš starosta obce, za čo ho treba pochváliť.   

Na obecnej rade poslanci skonštatovali, že percento pozitívnych občanov sa znižuje a testovanie  

má svoj pozitívny účinok. Apeloval na všetkých občanov, aby boli zodpovední za seba, zodpovední  

za svoju rodinu a blízkych a držali sa  ROR (rúško, odstup, ruky). Je smutný z toho, koľko občanov  

po dedine chodí bez rúšok. Rúško musí mať občan, aj keď ide sám po obci, lebo sa môže s hocikým 

stretnúť. Upozornil, že treba zvážiť, že čo komu cez sociálne siete občania pošlú: či sa majú alebo 

nemajú dať zaočkovať, či nosiť alebo nenosiť rúško. Väčšina občanov, ktorá v poslednej dobe v našej 

obci zomrela, zomrela na COVID-19 a to si niektorí občania neuvedomujú. Poprosil, či by bolo 

možné, aby obecní policajti alebo aj štátni policajti robili kontroly na dodržiavanie opatrení.  

Poďakoval starostovi obce, že pokračuje v testovaní nepoliticky a robí to v záujme našich občanov.  

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že obec je pripravená zorganizovať testovanie  

aj ďalší týždeň. Následne obec vyhodnotí čísla z testovania, ale v tomto tempe a v takom výkone, ako 

to obec robí v tejto chvíli, to nie je dlhodobo udržateľné. V pondelok – utorok sa vyhodnocuje 

posledné testovanie a v stredu obec nakupuje nové ochranné prostriedky na ďalšie testovanie. Obec si 

sama velí a sama sa rozhoduje. Apelujeme na vyššie orgány, že ďalej takto nebudeme môcť 

pokračovať. Ostatní starostovia vytvárajú tlak, prečo naša obec ešte testuje a podobne. Vznikajú nové 

mobilné odberné miesta, ktoré zriaďujú právnické osoby alebo občianske združenia. Všetky vznikajú 

vo veľkých okresných mestách a na vidieku do 5 000 obyvateľov takéto odberné miesta nemohli 

vzniknúť. Náklad na jedno takéto odberné miesto cez pracovný deň je 840,- € a cez sobotu a nedeľu 

1 294,- € bez toho, koľko otestujú ľudí. Naša obec otestovala za 5 víkendov vyše 10 000 občanov 

a  obec má do tejto chvíle vyplatené náklady za 1. kolo testovania, ktoré bolo 22. – 24. januára 2021. 
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Jedno z takých súkromných MOM urobilo za týždeň 90 odberov a obec spraví za hodinu 55 – 60 

odberov. V našich odberných tímoch sú mamy od rodín a nie je možné sa spoliehať, že budú chodiť 

testovať do nekonečna. Všetka česť všetkým ľudom, ktorý chodia do našich odberných tímoch. Sú 

natoľko skúsení, že už sami vedia, čo, kedy a ako majú robiť, čo nám veľmi uľahčuje prácu na 

testovaní. Obec to možno vydrží týždeň, možno dva týždne, ale môže nastať situácia, že jeden 

z členov odberných tímov bude pozitívny a do karantény pôjdu všetci 15 ľudia, ktorí s testovaním 

robia. Podľa starostu obce je to absolútne zlyhanie štátu. Slovo politický by nepoužíval, je to zlyhanie 

štátu v celej šírke. Robí to pre občanov, ktorí to potrebujú a treba im túto službu zabezpečiť. Ale aby 

sa po 6 týždňoch neudialo nič  a začalo sa riešiť testovanie aj v menších obciach. Prednostu okresného 

úradu v Šali sa pýtal, že čo sa stane, keď obce okresu Šaľa prestanú testovať, a občania budú cestovať 

do okresného mesta a bude sa automaticky zvyšovať mobilita občanov a pritom ju chceme 

minimalizovať a žiadnu odpoveď nedostal. Keď si spočíta počet občanov v Močenku, Hornej 

Kráľovej, Hájskeho a Trnovca nad Váhom, čo je cca 8000 obyvateľov, tak jedno stále mobilné 

odberné miesto tu dávno malo byť zriadené. Nesúhlasí s iniciatívou niektorých obcí, aby MOM 

zriadila VÚC a pod., toto má zriadiť štát. Štát nariadil občanovi, aby sa dal testovať, aby mohol chodiť 

do práce a zarobiť tak na chleba, štát povedal občanovi, že pokiaľ chce ísť k lekárovi, tak potrebuje 

mať minimálne 7 dňový starý test a štát to všetko necháva na samosprávy. Okres Šaľa bude aj 

nasledujúce dva týždne čiernym okresom a ak by sa aj situácia zlepšila, tak ďalšie dva týždne bude 

okres Šaľa bordový, ale aj tu je podmienka 7-dňového testovania.  Veľmi si váži občanov, ktorí nosia 

na testovanie tortičky, zákusky, koláčiky ako poďakovanie.  

Uviedol, že informáciu o prvom testovaní sme dostali v pondelok, od utorka sme vybavovali všetky 

potrebné náležitosti: zriadenie MOM, súhlasné stanovisko a rozhodnutie z hygieny, súhlas  

na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, poistenie, personál, ochranné pomôcky a dezinfekciu.  

Do nekonečna to nebudú robiť ani tí zdravotníci, už jedna naša pani doktorka si nevedela vymeniť 

smenu v nemocnici, tak sme museli hľadať náhradu, na miesto dvoch vojakov nám pridelili jedného 

a podobné situácie, ktoré nevieme ovplyvniť. Preto ešte raz zopakoval, že obec nebude vedieť túto 

službu pre občanov zabezpečovať do nekonečna.   

Klesá počet testovaných, najmä močenčanov a narastá nám počet cezpoľných. Rozumie, že im 

vyhovuje ten konfort, ktorý pri online rezervácii na testovanie majú. Pri poslednom testovaní bolo 120 

občanov zo Šale, 110 z Kráľovej, 50 z Cabaja a Nitry a 40 asi z ďalších dedín. Z obecnej rady zaznelo, 

že pokiaľ obec bude vedieť zabezpečovať testovanie pre občanov, tak v tejto iniciatíve má pokračovať 

aj naďalej. Je dohoda aj s okolitými obcami, t.j. Horná Kráľová a Hájske, že budeme testovať spoločne 

v našich obciach. MOM-ky v Šali sú nevyťažené, čo je holý fakt a pritom dostávajú neporovnateľné 

väčšie sumy ako obce, oktoré majú za každého otestovaného občana 5,- €. Doposiaľ obce všetko 

hradia zo svojich rozpočtov. Dobrovoľníkov vyplácame hneď v pondelok, aby vedeli, ako si ich 

ochotu vážime. 

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay uviedol, že by bolo dobré informovať občanov, či obec bude 

zabezpečovať zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad formou rozmiestnenia kontajnerov  

po obci, ako to bývalo po minulé roky.  

 

Starosta obce odpovedal, že táto otázka zaznela aj na obecnej rade a hovorí to isté, čo aj na obecnej 

rade, že to bude záležať od epidemiologickej situácii a stavu zamestnancov na hospodárskom dvore, 

nakoľko sme mali pár zamestnancov pozitívnych alebo sú v karanténe. Poprosil občanov, aby to brali 

ako doplnkovú službu, a že ten kontajner nie je určený len pre jednu rodinu, pre jedného občana, ktorý 

si robí poriadky napr. vo vinohrade. Stáva sa, že ešte len umiestnime kontajner a za chvíľu je už plný. 

Využije to len jedna osoba a ostatní občania už svoj odpad nemajú kam dať alebo ho odvezú na 

vlastné náklady na zberný dvor. Druhá vec je, že občania tam často vložia odpad, ktorý tam nepatrí 
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a zamestnanci obce potom musia tieto kontajneri kontrolovať, aby sa nepokazila drtička zeleného 

odpadu. Príklad – po sviatku Všetkých svätých bolo v kontajneri vyhodené vrece cementu a podobne.    

 

 

11.  Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2021. Občanov vyzval, aby sa v tejto náročnej dobe správali 

zodpovedne, pretože sa nachádzame v zložitej a kritickej situácii.  

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 24. 02. 2021 

 

Overovatelia:    Ľuboš Blažo  ......................................................... 

 

 

 Ing. Stanislav Šimko ......................................................... 


