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Zápisnica 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2021  

konaného dňa 24. 03. 2021 o 17:30 hod. v priestoroch  

Obradnej miestnosti Obecného úradu na ulici Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

    Štefan Horňák – 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:  Ľuboš Blažo - poslanec OcZ 

Ing. Veronika Sekerešová – poslankyňa OcZ 

Ing. Marek Mesároš – poslanec OcZ 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Benčíková, prednostka Obecného úradu v Močenku 

 

1. Otvorenie 

 

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2021 otvoril  

a viedol PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce. Na začiatku zasadnutia privítal prítomných poslancov 

a skonštatoval, že počet poslancov v rokovacej miestnosti je 8, t. j. Obecné zastupiteľstvo  

je uznášania schopné. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanec Ľuboš Blažo 

zo zdravotných dôvodov, Ing. Veronika Sekerešová z dôvodu materskej dovolenky a poslanec  

Ing. Marek Mesároš z pracovných dôvodov. 

 

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

Mgr. Eva Molnárová, Bc. Vladimír Vereš, Mgr. Peter Sýkora 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, 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. Ernesta Vereša a Ing. Stanislava Šimka.  

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, 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 

 

Uznesenie č. 1. – I./MOZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zloţení:  

Mgr. Eva Molnárová, Bc. Vladimír Vereš, Mgr. Peter Sýkora 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Ing. Ernesta Vereša, Ing. Stanislava Šimka 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, že návrh programu I. zasadnutia obecného zastupiteľstva mimo plánu 

práce v roku 2021 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Návrh programu bol zverejnený na úradnej tabuly, webovom sídle obce a v káblovej televízii. 

Následne starosta obce prečítal návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Návrh programu rokovania: 

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

 

2. Schválenie programu rokovania   

 

3. Materiály predloţené na prerokovanie 

3.1. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom:  

,,Tréningové ihrisko – revitalizácia a stavebné úpravy“ s finančnou spoluúčasťou obce 

4. Záver 

 

 

Prítomní poslanci k návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva nemali pripomienky  

a starosta obce dal hlasovať o predloženom programe rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, 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 predložený program rokovania obecného zastupiteľstva. 
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Uznesenie č. 2. – I./MOZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predloţený program rokovania 

 

 

 

3. Materiály predloţené na prerokovanie 

 

3.1 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na predloženie žiadosti o NFP za účelom 

realizácie projektu s názvom:  ,,Tréningové ihrisko – revitalizácia a stavebné úpravy“ s finančnou 

spoluúčasťou obce. O projekte poslancov obecného zastupiteľstva nedávno informoval 

prostredníctvom e-mailu. Výzva je určená na podporu športu. Uviedol, že cieľom projektu  

je vybudovanie tréningovej plochy za hlavnou tribúnou na futbalov ihrisku. Okrem tréningovej plochy 

sa na ihrisku budú nachádzať doplnkové plochy s prvkami rekreačného športu, budú tu umiestnené 

stoly na stolný tenis a fitnes priestor. Jedná sa o projekt, v ktorom obec deklaruje 50 % spoluúčasť. 

Celkové náklady na vybudovanie ihriska sú 127 171,80 € a 50 % spoluúčasť obce z tejto sumy  

je 63 585,90 € (tzn. náklady obce).  

 

Starosta obce otvoril k predloženému materiálu rozpravu. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora požiadal prítomných poslancov, aby podporili daný projekt. Ide o vyššiu 

spoluúčasť obce, ale veľmi by to pomohlo našim futbalovým družstvám. Máme približne 100 

futbalových športovcov a z toho 60 sú deti. Máme 7  futbalových družstiev a veľakrát sa prekrývajú 

zápasy, ktoré sa po vybudovaní nového ihriska môžu odohrávať aj tam.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko sa pripojil k názoru poslanca Mgr. Petra Sýkoru, tiež je za podporenie 

projektu. Šport v obci treba rozvíjať a podporovať, nakoľko súvisí s výchovou detí a mládeže.  Dá sa 

to dosiahnuť tak, keď zlepšíme jestvujúce ihriská a vybudujeme aj nové. Je správne, že vedenie obce 

navrhuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre realizáciu tohto projektu aj napriek tomu, 

že tam je 50% spoluúčasť zo strany obce. Je to pre našu mládež a deti, a preto bude za tento projekt 

hlasovať.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, že sa jedná o značné finančné prostriedky, ale je za to,  

aby mládež a odchovanci našej obce mali kde športovať a rozvíjať svoj talent. V obci máme rôzne 

športové ihriská, ktoré by bolo dobre v budúcnosti podporiť. So starostom obce konzultoval, či by 

bolo možné získané finančné prostriedky použiť na jestvujúce ihriská, ale to projekt nedovoľuje.   

Je za podporenie daného projektu. Navrhol, aby sa vypracoval štatút alebo plán tréningov. Informoval 

sa, či tréningová plocha bude prístupná aj verejnosti za určitých podmienok  alebo to  bude len pre 

registrovaných hráčov. 

 

Starosta obce uviedol, že jednou z podmienok je aj dostupnosť tréningovej plochy k žiakom základnej 

školy, napr. žiakov telesnej výchovy. Podmienkou projektu je, že tréningovú plochu musia využívať 

minimálne 3 kluby (v našom prípade sa jedná o futbalistov, hádzanárky a napr. stolnotenisti) a všetci 

ostatní. Bude to telocvičňa pod holým nebom. Čo sa týka rozvoja detských ihrísk a ihrísk v okrajových 

častiach obce – do zastupiteľstva predložíme návrh revitalizácie detských ihrísk. V rozpočte sú 

vyčlenené finančné prostriedky na revitalizáciu detských ihrísk, nakoľko vyšli nové technické normy, 

ktoré detské ihriská musia splniť (napr. výška dopadovej plochy a podobne).  
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Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, že keď sa projekt podarí, opäť tu budeme mať niečo nové  

a moderné. Deti budú vonku a nie pri počítačoch. Informoval sa, že či sa už vie, kto bude realizovať 

projekt. Najmä, či daná firma má skúsenosti s budovaním takýchto tréningových plôch a koľko to 

bude trvať. 

 

Starosta obce uviedol, že prebehlo verejné obstarávanie na základe projektovej dokumentácie. Projekt 

vyhlásila Slovenská agentúra pre rozvoj športu. Boli vyhlásené podmienky, ohlášky stavebných úprav, 

lebo sa nejedná o stavebné povolenie ale o stavebné úpravy. Uviedol, že verejné obstarávanie 

zastrešila firma, ktorá pomáhala aj s projektovou dokumentáciou.  

 

Poslanec Bc. Vladimír Vereš poprosil p. poslankyňu a p. poslancov, aby podporili predložený projekt, 

nakoľko je čoraz väčší záujem detí o futbal a na hlavnej ploche trénuje čoraz väčší počet športovcov, 

čo je enormná záťaž na hlavnú hraciu plochu. Mnohé ihriská sa modernizujú a nás by to ešte viac 

zviditeľnilo.    

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Štefan Horňák, 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 podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo:2020/001 a výšku spolufinancovania zo 

strany obce. 

 

Uznesenie č. 3.1 – I./MOZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

• predloţenie Ţiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia  

a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo:2020/001 

 

schvaľuje 

• výšku 50% spolufinancovania projektu zo strany ţiadateľa v sume 63 585,90 EUR  

z celkových oprávnených nákladov 127 171,80 EUR projektu „Tréningové ihrisko – revitalizácia 

a stavebné úpravy“ 
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4. Záver  

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom za konštruktívny prístup a účasť  

na I. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2021. Prítomným 

poslancov a občanom prostredníctvom káblovej televízie poprial pokojné prežitie Veľkonočných 

sviatkov.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                                                                    starosta obce 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 24. 03. 2021 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Ernest Vereš     ................................................. 

 

 

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


