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Zápisnica 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 28. 04. 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 Blaţo – poslanec OcZ  

Mgr. Eva Molnárová – poslankyňa OcZ 

Ing. Miroslav Pápay – poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sýkora – poslanec OcZ 

Ing. Stanislav Šimko – poslanec OcZ 

Ing. Ernest Vereš – poslanec OcZ 

Bc. Vladimír Vereš – poslanec OcZ 

 

Ospravedlnení:  Štefan Horňák – poslanec OcZ 

Ing. Marek Mesároš - poslanec OcZ  

Ing. Veronika Sekerešová – poslankyňa OcZ 

Ing. Jozef Šuvada – poslanec 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 

 

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

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

poslancov v zasadacej miestnosti je 7, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zo zasadnutia 

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

Sekerešová, zo zdravotných dôvodov sa ospravedlnil poslanec Ing. Jozef Šuvada, kvôli pracovnej 

zaneprázdnenosti sa ospravedlnili poslanci Štefan Horňák a Ing. Marek Mesároš.  

 

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

Ing. Miroslav Pápay, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Evu Molnárovú a Mgr. Petra Sýkoru. 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

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

 

 

Uznesenie č. 1. – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Miroslav Pápay, Bc. Vladimír Vereš, Ing. Ernest Vereš 

 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Mgr. Evu Molnárovú, Mgr. Petra Sýkoru  

 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

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

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

na úradnej tabuli, webovom sídle obce a v káblovej televízii. Následne starosta obce prečítal celý 

program rokovania.  

 

Návrh programu rokovania: 

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

2. Schválenie programu rokovania   

3. Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 24. 02. 2021, z I. zasadnutia OcZ v Močenku 

mimo plánu práce zo dňa 24. 03. 2021 a z II. zasadnutia OcZ v Močenku mimo plánu práce zo dňa 07. 

04. 2021 

4. Interpelácie poslancov 

 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie 

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

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečného účtu Obce Močenok za rok 2020 

6.2. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 

6.3. Záverečný účet Obce Močenok za rok 2020 

6.4. Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31. 12. 2020 

6.5. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2020 

6.6. Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2020 

6.7. Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2020 
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6.8. Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2020 

6.9. Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2020 

6.10. Návrh I. zmeny rozpočtu Obce Močenok na rok 2021 

7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2020 

7.1. Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 

7.2. Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom 

k 31.12.2020 

7.3. Zápisnica z vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2020 a Protokol o návrhu 

na vyradenie majetku za rok 2020 

8. Hlavný kontrolór 

8.1. Správa z kontroly povoľovania výrobu drevín v roku 2020 a 1. Q 2021 do dňa kontroly, včasnosť 

a správnosť spoplatnenia v obci Močenok 

8.2. Správa z kontroly podaných projektov obcou Močenok v roku 2020, zameranie na ich úspešnosť 

9. Majetkové prevody, nájmy  

9.1. Schválenie predaja OP – Ivan a Tatiana Saboví 

9.2. Schválenie predaja OP – Jozefa Ferenceyová, Gabriela Šimková, Eva Ristová, Róbert Mihálik  

9.3. Ţiadosť o odkúpenie OP – Erik Mesároš s manţelkou 

10. Zápisnice z komisií 

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,  

 Komisia pre školstvo, mládeţ a šport, 

 Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok. 

11. Rôzne 

11.1. Správa o činnosti obchodnej spoločnosti Kabel TV Močenok za rok 2020 

11.2. Správa o činnosti obecnej polície za rok 2020 

11.3. Informácia starostu obce zmene tajomníčky v komisii financovania, správy majetku  

a podnikateľskej činnosti 

11.4. Koncepcia obnovy detských ihrísk v Močenku 

12. Diskusia 

13. Záver 

Prítomní poslanci k predloţenému návrhu programu rokovania nemali pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu programu rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili program rokovania obecného zastupiteľstva. 
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Uznesenie č. 2. – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 24. 02. 2021, z I. zasadnutia OcZ  

v Močenku mimo plánu práce zo dňa 24. 03. 2021 a z II. zasadnutia OcZ v Močenku mimo plánu 

práce zo dňa 07. 04. 2021 

 

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 I. zasadnutí OcZ zo dňa 24. 02. 2021 bolo  prijatých celkovo 14 uznesení z toho  

3 uznesenia mali pre obec ukladaciu povinnosť.  

Uznesenie č. 5.1 – I./OZ/2021 – splnené, VZN zverejnené dňa 25. 02. 2021, 

Uznesenie č. 5.2 – I./OZ/2021 – splnené, voľba hlavného kontrolóra zverejnená dňa 25. 02. 2021. 

Uznesenie č. 6.1 – I./OZ/2021 – splnené, rozdelenie dotácií bolo zverejnené dňa 25. 02. 2021. 

 

Na I. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce, konaného dňa 24. 03. 2021 

boli prijaté 3 uznesenia z toho jedno uznesenie malo pre obec ukladaciu povinnosť. 

Uznesenie č. 3.1 – I./MOZ/2021 je splnené, ţiadosť o NFP k projektu „Tréningové ihrisko – 

revitalizácia a stavebné úpravy“ bola zaslaná dňa 31. 03. 2021. 

 

Na II. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce, konaného dňa 07. 04. 2021 

bolo prijatých 6 uznesení, z toho ani jedno nemalo pre obec ukladaciu povinnosť. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

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

pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál schváliť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 3. – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 
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Kontrolu plnenia uznesení schválených na I. zasadnutí OcZ dňa 24. 02. 2021, na I. zasadnutí 

OcZ v Močenku mimo plánu práce dňa 24. 03. 2021 a na II. zasadnutí OcZ v Močenku mimo 

plánu práce dňa 07. 04. 2021 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Poslankyňa Mgr. Eva Molnárová informovala prítomných poslancov, ţe sa na ňu obrátila p. Alena 

Minarovičová z 33 b. j. na ul. M. R. Štefánika, ktorá má problém s oknom a balkónovými dverami 

v obecnom nájomnom byte. Jedná sa o dlhoročný problém, navrhuje, aby sa skontroloval technický 

stav okna a dverí a následne sa zváţila ich výmena. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe zamestnanci obce s technikom najskôr okná a dvere skontrolujú a keď 

technik skonštatuje, ţe sa nedajú opraviť a bude potrebná výmena, tak sa okná opravia z fondu opráv. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš pripomenul, ţe uţ je teplejšie počasie a vodári by uţ mohli opraviť cestu 

pri Kalvárii. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe dostal prísľub, ţe v najbliţšom moţnom termíne cestu pri Kalvárii 

opravia.  

 

 

 

5. Materiály predložené na prerokovanie  

 

5.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky na 

poradovník pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu. Odovzdal slovo 

Mgr. Eve Molnárovej, členke komisie. 

 

Poslankyňa Mgr. Eva Molnárová skonštatovala, ţe komisia prehodnotila jednotlivé ţiadosti na 1- 

izbové byty, ktoré obodovali a najviac bodov získal p. Mário Císik. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada k návrhu poradovníka nemala pripomienky 

a odporúča ho obecnému zastupiteľstvu schváliť. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prítomní poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 
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Poslanci schválili návrh poradovníka pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených 

s podporou štátu. 

 

Uznesenie č. 5.1 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

Na návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky poradovník pre pridelenie sociálnych 

nájomných bytov postavených s podporou štátu  

 

Poradovník pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu 

1-izbové byty 

P.č. Meno a priezvisko, adresa__________________________ Počet bodov_____________ 

1. Mário Císik, Nitrianska 1207/7, Močenok                                      120 

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Močenok  

k  záverečnému účtu Obce Močenok za rok 2020. Odovzdal slovo Ing. Ladislavovi Fúskovi, hlavnému 

kontrolórovi, ktorý uviedol, ţe obecnému zastupiteľstvu odporúča schváliť Záverečný účet obce za rok 

2020 bez výhrad. Poznamenal, ţe čerpanie finančných prostriedkov nebolo v takom rozsahu, ako bolo 

naplánované, ale všetko to bolo spôsobené pandémiou koronavírusu. Čerpanie výdavkov nebolo 

v takom rozsahu, ako bolo naplánované a preto má obec taký prebytok finančných prostriedkov.  

Zadlţenosť obce je na úrovni 6,7, čo je oveľa menej ako povoľuje príslušný zákon.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada k stanovisku hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce za rok 2020 nemala pripomienky a odporúča ho zobrať na vedomie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prítomní poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Močenok k záverečnému účtu 

Obce Močenok za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 6.1 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Močenok k záverečnému účtu Obce Močenok za rok 2020 
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6.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej 

závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2020, ktorú spracovala akreditovaná audítorská spoločnosť: 

RVC Senica s.r.o., M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica, Licencia SKAU č. 302. Starosta obce uviedol, 

ţe obec je zo zákona povinná mať vykonaný audit.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe finančná komisia a obecná rada k správe audítora  

z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2020 nemali pripomienky 

a odporúčajú ho zobrať na vedomie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prítomní poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia 

účtovníctva k 31.12.2020. 

 

 

Uznesenie č. 6.2 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva  

k 31.12.2020 

 

 

 

6.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Záverečný účet Obce Močenok za rok 2020, 

ktorému predchádzalo stanovisko Hlavného kontrolóra a stanovisko audítorskej spoločnosti. Uviedol, 

ţe prebytok obce je vo výške 351 676,13 € a v zmysle zákona ho obec vyuţije na tvorbu rezervného 

fondu  a na kapitálové výdavky. Poznamenal, ţe nasledujúce body rokovania OcZ č. 6.4 a 6.5 súvisia 

so záverečným účtom obce.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe finančná komisia a obecná rada k záverečnému účtu obce 

za rok 2020 nemali pripomienky a odporúčajú ho schváliť bez výhrad. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prítomní poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 6.3 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

Záverečný Močenok účet Obce za rok 2020 

  

b) potvrdzuje 

     prebytok   beţného rozpočtu                         vo výške        835 242,04   EUR 

     schodok    kapitálového rozpočtu                  vo výške       -420 563,48   EUR  

     prebytok bežného a kapitálového     414 678,56  EUR 

      

     Prebytok    finančných operácií   

     po vylúčení zábezpek                                   vo výške                   38 735,11    EUR  

 _____________________________________________________________________ 

     Výsledok hospodárenia za rok 2020           vo výške                453 413,67   EUR 

     z toho účelové finančné prostriedky           vo výške               -101 737,54   EUR 

     Výsledok rozpočtového hospodárenia   ................................    351 676,13   EUR 

 

c) schvaľuje 

tvorbu rezervného fondu  vo výške 351 676,13 EUR 

 

d) schvaľuje 

použitie  rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov a istín úveru v r. 2021  

vo výške 351 676,13 EUR 

 

e) schvaľuje bez výhrad 

Celoročné hospodárenie v zmysle Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2020 

 

 

 

6.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu 

Obce Močenok k 31. 12. 2020. Uviedol, ţe v materiály sú podrobne rozpísané jednotlivé programy 

rozpočtu obce a ich plnenie. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe finančná komisia a obecná rada k hodnotiacej správe  

o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31. 12. 2020 nemali pripomienky a odporúčajú 

obecnému zastupiteľstvu ju zobrať na vedomie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prítomní poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu Obce Močenok  

k 31. 12. 2020. 

 

Uznesenie č. 6.4 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31. 12. 2020 

 

 

 

6.5 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2020.  

Uviedol, ţe aj v záverečnom účte je uvedené čerpanie rozpočtu, v tomto predloţenom materiáli je to 

podrobnejšie rozpracované. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe sa čerpanie rozpočtu je v súlade so zákonom a v súlade  

so schválenými uzneseniami obecného zastupiteľstva. Poznamenal, ţe na internetovej stránke obce sú 

prehľadne zverejnené informácie o rozpočte obce.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe finančná komisia a obecná rada k čerpaniu rozpočtu  

k 31. 12. 2020 nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať 

na vedomie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2020. 

 

Uznesenie č. 6.5 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2020 
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6.6 Starosta obce predloţil prítomným poslancom materiál o pohľadávkach obce Močenok 

k 31.12.2020. Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe finančná komisia a obecná rada k pohľadávkach obce 

Močenok k 31.12.2020 nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený 

materiál zobrať na vedomie. Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe menný zoznam dlţníkov je k dispozícii 

na oddelení daní a poplatkov.  

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Fúska informoval prítomných poslancov, ţe v rámci plánu práce 

kontrolnej činnosti bude v I. polroku 2021 kontrolovať pohľadávky obce k 31. 12. 2020.  

 

Starosta obce uviedol, ţe zamestnankyne obce viackrát za rok posielajú dlţníkom upomienky a obec 

sa tak snaţí predísť k zverejňovaniu dlţníkov. Poznamenal, ţe objektívne treba povedať,  

ţe pohľadávky vţdy boli a budú. V kaţdej jednej obci existujú pohľadávky. Poslanci v materiáloch 

majú k dispozícii kompletný prehľad pohľadávok od r. 2002. Niektoré pohľadávky sa obec snaţí 

vymôcť exekučnými príkazmi. Drvivá väčšina občanov si však svoju zákonnú povinnosť plní.  

Niektoré podlţnosti sa snaţíme riešiť osobným dohovorom. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe plne súhlasí s názorom starostu obce. Pri tomto vývoji 

situácie treba veľmi citlivo narábať s takýmito informáciami.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2020. 

 

Uznesenie č. 6.6 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2020 

 

 

 

6.7 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2020. 

Uviedol, ţe ide o štandardný dokument, ktorý musia školy predloţiť zriaďovateľovi na schválenie. 

V jednotlivých správach škôl je uvedené, z akých zdrojov školy čerpali finančné prostriedky a na aké 

účely ich pouţili. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe finančná komisia, komisia pre školstvo, mládeţ a šport 

a obecná rada nemali pripomienky k správe o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2020 a odporúčajú 

obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál schváliť.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 6.7 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2020 

 

 

 

6.8 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2020. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe finančná komisia, komisia pre školstvo, mládeţ a šport 

a obecná rada nemali pripomienky k správe o hospodárení MŠ Močenok za rok 2020 a odporúčajú 

obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál schváliť.  

 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

V čase 18:29 hod odišiel z rokovacej miestnosti poslanec Bc. Vladimír Vereš, prítomných bolo 6 

poslancov. 

  

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 6.8 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2020 

 

 

 

6.9 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2020. 
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Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe finančná komisia, komisia pre školstvo, mládeţ a šport 

a obecná rada nemali pripomienky k správe o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2020 a odporúčajú 

obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál schváliť.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 6.9 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2020 

 

 

 

6.10 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh I. zmeny rozpočtu obce na rok 2021. 

Starosta obce zdôvodnil jednotlivé zmeny v rozpočte obce. Uviedol, ţe v čase zostavovania rozpočtu 

na rok 2020 boli deklarované iné výšky podielových daní, teraz sa výška podielových daní upravuje 

podľa prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. 

 

V čase 18:32 hod sa vrátil do rokovacej miestnosti poslanec Bc. Vladimír Vereš a odišiel poslanec 

Ľuboš Blaţo, prítomných bolo 6 poslancov. 

 

Starosta obce uviedol, ţe v príjmoch sú zapojené aj príjmy z dotácie a úveru na novú bytovku. Obec 

chce podať koncom mája ţiadosť na Štátny fond rozvoja bývania. V príjmoch je aj zapojená rezerva 

zo záverečného účtu.  

 

V čase 18:35 hod sa vrátil do rokovacej miestnosti poslanec Ľuboš Blaţo a prítomných bolo 7 

poslancov. 

   

Vo výdavkoch sú naplánované kapitálové výdavky ako výmena osvetlenia v zdravotnom stredisku, 

rekonštrukcia sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku, vlastné zdroje na tréningové ihrisko (obec  

koncom marca podala ţiadosť o dotáciu) a pod. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe finančná komisia a obecná rada nemali pripomienky 

k návrhu I. zmene rozpočtu obce na rok 2021 a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený 

materiál schváliť.  
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Prítomní poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh I. zmeny rozpočtu obce na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 6.10 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

I. zmenu rozpočtu obce na rok 2021 

 

 

 

7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2020 

 

7.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov  k 31.12.2020. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada nemala pripomienky k predloţenému 

materiálu a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať na vedomie. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

k 31.12.2020. 

 

 

Uznesenie č. 7.1 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2020 
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7.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Zápis z vykonania inventarizácie majetku  

a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2020. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe inventarizačná komisia nezistila ţiadne rozdiely. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada nemala pripomienky k predloţenému 

materiálu a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať na vedomie. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV 

Močenok, s. r. o. so stavom k 31.12.2020. 

 

Uznesenie č. 7.2 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s. r. o. so stavom  

k 31.12.2020 

 

 

 

7.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom zápisnicu z vykonania fyzickej inventúry majetku 

Obce Močenok k 31. 12. 2020 a protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2020. Starosta obce 

poďakoval všetkým členom inventarizačných komisií za ich prácu, nakoľko sa inventarizácia majetku 

vykonávala v náročných podmienkach počas pandémie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada nemala pripomienky k predloţenému 

materiálu a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie Zápisnicu z vykonania fyzickej 

inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2020 a súhlasia s návrhom vyraďovacej komisie  

na vyradenie prebytočného majetku obce v zmysle predloţeného protokolu. Obecná rada navrhla,  

aby sa vyradený majetok ponúkol občanom a aţ následne sa odovzdal do zberne druhotných surovín. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 
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Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Zápisnicu z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok  

k 31. 12. 2020 a súhlasili s návrhom vyraďovacej komisie na vyradenie prebytočného majetku obce  

v zmysle predloţeného protokolu. 

 

Uznesenie č. 7.3 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) berie na vedomie 

Zápisnicu z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2020 

 

b) prerokovalo 

protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2020 

 

c) súhlasí 

s návrhom vyraďovacej komisie na vyradenie prebytočného majetku obce v zmysle 

predloženého protokolu 

 

 

 

8. Hlavný kontrolór obce 

 

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

Správu z kontroly povoľovania výrobu drevín v roku 2020 a 1. Q 2021 do dňa kontroly, včasnosť  

a správnosť spoplatnenia v obci Močenok. Hlavný kontrolór uviedol, ţe pri kontrole nenašiel ţiadne 

porušenie zákona, správa obsahuje prehľadný zoznam jednotlivých povolení na výrub drevín. 

 

V čase 18:52 hod odišiel z rokovacej miestnosti poslanec Ing. Stanislav Šimko, prítomných bolo  

6 poslancov.  

 

Zároveň hlavný kontrolór informoval prítomných poslancov aj o druhej jeho správe a to o Správe  

z kontroly podaných projektov obcou Močenok v roku 2020, zameranie na ich úspešnosť. Uviedol,  

ţe rok 2020 bol mimoriadne nepriaznivý na čerpanie projektov najmä kvôli pandémii. Obec bola 

úspešná v 19 projektoch, prostredníctvom ktorých získala pribliţne 434 000,- €. 

 

V čase 18:55 hod sa vrátil do rokovacej miestnosti poslanec Ing. Stanislav Šimko, v rokovacej 

miestnosti bolo prítomných 7 poslancov.  

 

Starosta otvoril rozpravu k obom materiálom. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada nemala pripomienky k predloţenému 

materiálu a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie na obe správy. 

 

Starosta dal hlasovať o bode č. 8.1 Správa z kontroly povoľovania výrobu drevín v roku 2020 a 1. Q 

2021 do dňa kontroly, včasnosť a správnosť spoplatnenia v obci Močenok 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly povoľovania výrobu drevín v roku 2020 a 1. Q 2021  

do dňa kontroly, včasnosť a správnosť spoplatnenia v obci Močenok. 

 

Uznesenie č. 8.1 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly povoľovania výrobu drevín v roku 2020 a 1. Q 2021 do dňa kontroly, 

včasnosť a správnosť spoplatnenia v obci Močenok 

 

 

 

Starosta dal hlasovať o bode č. 8.2 Správa z kontroly podaných projektov obcou Močenok v roku 

2020, zameranie na ich úspešnosť. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly podaných projektov obcou Močenok v roku 2020, 

zameranie na ich úspešnosť. 

 

Uznesenie č. 8.2 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly podaných projektov obcou Močenok v roku 2020, zameranie na ich úspešnosť 

 

 

 

V čase 18:56 hod starosta obce vyhlásil krátku technickú prestávku. 

 

 

 

9. Majetkové prevody, nájmy 

 

9.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia na odpredaj obecných pozemkov 

pre ţiadateľov Ivana a Tatianu Sabových, bytom Hájska 1193/137, 951 31  Močenok. Uviedol,  

ţe ţiadatelia splnili všetky podmienky, ktoré sa od nich poţadovali. 
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Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe finančná komisia sa oboznámila so znaleckým posudkom 

vypracovaným na uvedené parcely a komisia navrhla predajnú cenu 20 €/m
2. 

Prednostka Ing. Lucia 

Benčíková uviedla, ţe s obecný rada sa stotoţňuje s návrhom finančnej komisie a odporúča odpredať 

pozemky za 20,- €/m
2
. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom uznesení na odpredaj obecných pozemkov. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili odpredaj obecných pozemkov pre ţiadateľov manţelov Sabových. 

 

Uznesenie č. 9.1 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne 

•  parcelu registra „C-KN“ č. 1749/115 vo výmere 68 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie,  

• parcelu registra „C-KN“ č. 1749/116 vo výmere 38 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie,  

• parcelu registra „C-KN“ č. 1749/117 vo výmere 10 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie, ktoré sa odčlenili z parcely č. 1749, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na 

základe Geometrického plánu č. 072/2020, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym 

odborom dňa  25. 02. 2021, pod číslom G1-62/2021. 

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

Odôvodnenie: 

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým 

je skutočnosť, ţe pre obec sú tieto časti pozemku nevyuţiteľné, nakoľko časť pozemku sa nachádza 

pod rodinným domov, ktorý je vo vlastníctve ţiadateľov a časť pozemku tvorí predzáhradka a dvor, 

ktoré sú v oplotení. Kúpou pozemkov si ţiadatelia vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy k 

pozemkom, ktoré uţívajú niekoľko rokov. 

 

Kupujúci: Ivan Sabo, rod. Sabo, nar. 01.07.1966 a Tatiana Sabová, rod. Sokorová, nar. 06.12.1969 

obaja bytom Hájska 1193/137, 951 31  Močenok 

 

Cena: 20,- €/m
2
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9.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia na odpredaj obecných pozemkov 

pre ţiadateľov Jozefu Ferenceyovú, Gabrielu Šimkovú, Evu Ristovú a Róberta Mihálika. Uviedol,  

ţe ţiadatelia splnili všetky podmienky, ktoré sa od nich poţadovali. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe finančná komisia sa oboznámila so znaleckým posudkom 

vypracovaným na uvedené parcely a komisia navrhla predajnú cenu 20 €/m
2. 

Prednostka Ing. Lucia 

Benčíková uviedla, ţe s obecný rada sa stotoţňuje s návrhom finančnej komisie a odporúča odpredať 

pozemky za 20,- €/m
2
. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom uznesení na odpredaj obecných pozemkov. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili odpredaj obecných pozemkov pre vyššie uvedených ţiadateľov. 

 

Uznesenie č. 9.2 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne 

•  parcelu registra „C-KN“ č. 1845/29 vo výmere 26 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie a  

• parcelu registra „C-KN“ č. 1845/30 vo výmere 6 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie, , ktoré sa odčlenili z parcely č. 1845/100, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. 

Močenok na základe Geometrického plánu č. 114/2020, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, 

katastrálnym odborom dňa  12. 02. 2021, pod číslom G1-48/2021. 

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

 

Odôvodnenie: 

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým 

je skutočnosť, ţe pre obec sú časti tohto pozemku nevyuţiteľné, nakoľko sú v oplotení. Časť pozemku 

tvorí predzáhradka, dvor a z časti na obecnom pozemku je postavená garáţ. Kúpou pozemkov si 

ţiadatelia vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy k pozemkom, ktoré dlhodobo uţívajú. 

 

Kupujúci: 

Jozefa Ferenceyová, bytom ul. L. Novomeského 769/22, 927 01  Šaľa, nar. 22.01.1947 

Gabriela Šimková, bytom A. Hlinku 483/7, 951 31  Močenok, nar. 15.02.1951 

Eva Ristová, bytom A. Hlinku 487/15, 951 31  Močenok, nar. 25.03.1960 

a Róbert Mihálik, bytom Rokošova III. č. 359/56, 951 31  Močenok,  nar. 04.02.1969 

 

Cena: 20,- €/m
2
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9.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Erika Mesároša a manţelky Veroniky 

Mesárošovej, obaja bytom  Domoviny 529/35, 951 32  Horná Kráľová, o odkúpenie časti obecného 

pozemku z par. č. 1749 o výmere cca 52,63 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok, 

ktorá sa nachádza medzi parcelami č. 257 a 254. Starosta obce odovzdal slovo poslancovi Ing. 

Ernestovi Verešovi, predsedovi  komisie územného plánovania a investičnej činnosti.  

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia odporúča odpredaj časti obecného pozemku. Výmera 

sa upresní  geometrickým plánom. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej ţiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časti obecného pozemku pre ţiadateľov 

manţelov Mesárošových. 

 

Uznesenie č. 9.3 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo  

žiadosť Erika Mesároša a manželky Veroniky Mesárošovej, obaja bytom  Domoviny 529/35,  

951 32  Horná Kráľová, o odkúpenie časti obecného pozemku z par. č. 1749 o výmere cca 52,63 

m
2
, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok, ktorá sa nachádza medzi parcelami  

č. 257 a 254. 

 

b) schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časti obecného pozemku z par. č. 1749 o výmere cca 

52,63 m
2
, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok, ktorá sa nachádza medzi 

parcelami č. 257 a 254 pre žiadateľov: Erika Mesároša a manželky Veroniky Mesárošovej, obaja 

bytom  Domoviny 529/35, 951 32  Horná Kráľová 

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 

stavbou. 

 

 

 

10. Zápisnice z komisií 

 

Starosta obce odovzdal slovo prítomným predsedom komisií, ktorí mohli doplniť zápisnice svojich 

komisií.  
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Poslanec Ing. Stanislav Šimko informoval prítomných poslancov, ţe starosta obce splnil svoju 

zákonnú povinnosť a podal „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejného funkcionára“ v zmysle zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predloţili 

predsedovia komisií. 

 

Uznesenie č. 10. – II./OZ/2021 

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 financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

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

• Komisia pre školstvo, mládeţ a šport, 

• Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok. 

 

 

 

11. Rôzne 

 

11.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Správu o činnosti spoločnosti Kabel  

TV Močenok a hospodárenie za rok 2020. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada nemala pripomienky k predloţenému 

materiálu a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať na vedomie. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 
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Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu o činnosti Kabel TV Močenok a hospodárenie za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 11.1 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu o činnosti Kabel TV Močenok a hospodárenie za rok 2020 

 

 

 

11.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Správu o činnosti obecnej polície za rok 2020. 

Uviedol, ţe činnosť obecnej polície do veľkej miery ovplyvnila pandémia koronavírusu. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada nemala pripomienky k predloţenému 

materiálu a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať na vedomie. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu o činnosti obecnej polície za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 11.2 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu o činnosti obecnej polície za rok 2020 

 

 

 

11.3 Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe zastupujúcou tajomníčkou v komisii 

financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti bude od apríla 2021 Ing. Kristína Hippová, 

ktorá vystrieda zamestnankyňu obce Mgr. Zuzanu Verešovú, ktorá nastúpila na materskú dovolenku. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o zmene zapisovateľky (tajomníčky) v komisii 

financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti. 

 

Uznesenie č. 11.3 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o zmene zapisovateľky (tajomníčky) v komisii financovania, správy 

majetku a podnikateľskej činnosti.  

Starosta obce za tajomníčku komisie menoval Ing. Kristínu Hippovú.  

 

 

 

11.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Koncepciu obnovy detských ihrísk v Močenku. 

Uviedol, ţe s materiálom prichádza do obecného zastupiteľstva tak, ako to deklaroval na začiatku roka 

2021. V uvedenom návrhu na obnovu detských ihrísk v Močenku sú vytipované časti obce, v ktorých 

sa postupne budú obnovovať detské ihriská. Uviedol, ţe ihriská v ul. M. R. Štefánika a ul. A. Hlinku 

sa tento rok obnovia ako prvé. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Ľuboš Blaţo, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Koncepciu obnovy detských ihrísk v Močenku. 

 

Uznesenie č. 11.4 – II./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Koncepciu obnovy detských ihrísk v Močenku 

 

 

12. Diskusia 

 

V rámci bodu č. 12 Diskusia poslanci nevystúpili. 
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13.  Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2021.  

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 28. 04. 2021 

 

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

 

 

 Mgr. Peter Sýkora ......................................................... 


