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Zápisnica 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 14. 07. 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. Jozef Šuvada – poslanec OcZ 

Ing. Ernest Vereš – poslanec OcZ 

 

Ospravedlnení:  Štefan Horňák – poslanec OcZ 

Ing. Marek Mesároš - poslanec OcZ  

Ing. Veronika Sekerešová – poslankyňa OcZ 

Bc. Vladimír Vereš – poslanec OcZ 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

Ing. Lucia Benčíková, prednostka Obecného úradu v Močenku 

Mgr. Edita Lovásová, riaditeľka Domova dôchodcov Milosrdného 

samaritána v Močenku 

Ing. Miloš Kútny s manţelkou 

 

 

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

 

III. 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 Bc. Vladimír Vereš, kvôli dovolenke  

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, Mgr. Eva Molnárová 

 

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. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Jozefa Šuvadu a Ing. Stanislava Šimka. 
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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. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

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

 

Uznesenie č. 1. – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zloţení:  

Ing. Miroslav Pápay, Ing. Ernest Vereš, Mgr. Eva Molnárová 

 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Ing. Jozefa Šuvadu, Ing. Stanislava Šimka 

 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, ţe návrh programu III.  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 II. zasadnutia OcZ zo dňa 28. 04. 2021 a z III. zasadnutia OcZ 

v Močenku mimo plánu práce zo dňa 24. 05. 2021 

4. Interpelácie poslancov 

 

5. Materiály predloţené na prerokovanie a schválenie 

5.1. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v Močenku 

5.2. Návrh VZN Obce Močenok č. 02/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Močenok 

5.3. Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2021 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 

platenia úhrady za sluţby poskytované v rámci opatrovateľskej sluţby 

5.4. Návrh na Podanie ţiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti 

bývania  
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na výstavbu bytového domu: ,,Bytový dom SO 16 b. j. ulica M. R. Štefánika“ – (doplnenie 

uznesenia č. 3.1 – III./MOZ/2021 zo dňa 24.05.2021) 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2021 

6.2. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020 

6.3. Konsolidovaná výročná správa obce Močenok za rok 2020 

6.4. Výročná správa Domova dôchodcov milosrdného samaritána za rok 2020 

6.5. Ţiadosť MŠ Močenok o navýšenie rozpočtu na mzdové zabezpečenie pedagogického 

zamestnanca 

6.6. Návrh na vybudovanie dôstojných urnových stien a urnových hájov na cintoríne 

6.7. Návrh na úpravu sadzobníka poplatkov 

7. Hlavný kontrolór 

7.1. Správa z kontroly stanovanie predpokladanej hodnoty zákazky, výber dodávateľa, zmluvný 

vzťah, financovanie a fakturácia investičnej akcie „Vodozádržné opatrenia v obci Močenok“ 

7.2. Správa z kontroly nedoplatkov dane z nehnuteľností a poplatkov za odvoz komunálneho 

odpadu v obci Močenok so stavom k 31.12.2020 a porovnanie vývoja nedoplatkov 

s predchádzajúcimi rokmi  

7.3. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Močenok na II. polrok 2021 

8. Majetkové prevody, nájmy  

8.1. Ţiadosť o odkúpenie OP – Ing. Miloš Kútny  

8.2. Ţiadosť o odkúpenie OP – Jozef Hipp 

8.3. Návrh na odkúpenie pozemku od Heleny Stojkovej  

9. Zápisnice z komisií 

• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

• Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok 

10. Rôzne 

10.1. Schválenie návrhov ocenenia Cena obce Močenok 2021 

10.2. Informácia o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2021 

11. Diskusia 

12. 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. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili predloţený program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 2. – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
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schvaľuje 

predloţený program rokovania 

 

V čase 17:42 h prišiel do rokovacej miestnosti hlavný kontrolór obce Močenok Ing. Ladislav Fúska, 

ktorý sa ospravedlnil za meškanie. 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z II. zasadnutia OcZ zo dňa 28. 04. 2021 a z III. zasadnutia OcZ 

v Močenku mimo plánu práce zo dňa 24. 05. 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 II. zasadnutí OcZ zo dňa 28. 04. 2021 bolo  prijatých celkovo 26 uznesení z toho  

6 uznesení malo pre obec ukladaciu povinnosť.  

Uznesenie č. 5.1 – II./OZ/2021 – splnené, poradovník na byty bol zverejnený dňa 29. 04. 2021 

Uznesenie č. 6.3 – II./OZ/2021 – splnené, schválený záverečný účet obce Močenok za rok 2021 bol 

zverejnený dňa 29. 04. 2021 

Uznesenie č. 6.10 – II./OZ/2021 – splnené, schválená I. zmena rozpočtu obce bola zverejnená dňa  

29. 04. 2021 

Uznesenie č. 9.1 – II./OZ/2021 – splnené, kúpna zmluva bola zverejnená dňa 13. 05. 2021 

Uznesenie č. 9.2 – II./OZ/2021 – splnené, kúpna zmluva bola zverejnená dňa 19. 05. 2021 

Uznesenie č. 9.3 – II./OZ/2021 – zostáva v plnení.  

 

 

Na III. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce, konaného dňa 24. 05. 2021 

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

Uznesenie č. 3.1 – III./MOZ/2021 je splnené, ţiadosť na výstavbu bytového domu bola zo strany obce 

podaná dňa 31. 05. 2021. 

 

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. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 3. – III./OZ/2021 
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Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na II. zasadnutí OcZ dňa 28. 04. 2021 a na III. zasadnutí 

OcZ v Močenku mimo plánu práce dňa 24. 05. 2021 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada mal pripomienku k harmonogramu vývozu plastov. Navrhoval,  

aby v letných mesiacoch bol vývoz plastov v dvojtýţdňovej báze ako je to pri komunálnom odpade, 

nakoľko je v lete väčšia spotreba balených nápojov a vôd. Niekedy vývoz plastov vychádza tak,  

ţe aj mesiac sa ţlté nádoby nevyváţajú a potom je zbytočne veľa plastov vo vreciach. Doporučil, aby 

komisia pre ţivotné prostredie prehodnotila zber umelohmotného materiálu a aby bol 2 x v mesiaci. 

On osobne nedáva von nádobu na TKO kaţdý druhý týţdeň, lebo ju nemá plnú. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe na tento návrh sa môţeme dotazovať na Ponitrianskom zdruţení miest 

a obcí, nakoľko oni stanovujú frekvenciu zvozu a určujú harmonogram vývozu separovaného odpadu.   

Kaţdý zvoz, ktorý bol nad rámec je potrebné riešiť individuálne. Nebráni sa tomu, aby s predsedom 

komisie Ing. Miroslavov Pápayom si dohodli spoločné stretnutie s PZO.  

Starosta obce uviedol, ţe ho potešila informácia, ţe nedáva von čiernu nádobu kaţdý druhý týţdeň. Je 

to dobrá vec, všetci sa musíme snaţiť čo najviac separovať. Nie je to otázka len ekonomická, ale aj 

otázka ţivotného prostredia. Poteší ho, keď bude vonku menej a menej čiernych nádob. 

Aj napriek tomu, ţe v obci sú rozdané kompostéry do domácností, tak počet vyloţených hnedých 

nádob nám v obci neklesá. Náklady na vývoz BRO mala obec za prvé mesiace v roku 2021 cca 

14 000,- €. 

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay uviedol, ţe súhlasí so stretnutím s vedením PZO. Moţno vyrokujeme, 

aby firma akceptovala vývoz plastových vriec, v ktorých sú plasty. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe podmienka zberu plastových vriec je taká, aby tie vrecia boli priehľadné. 

Zamestnanci zvozovej spoločnosti uţ na prvý pohľad musia vidieť, ţe vo vreci sú plastové odpady 

a nie odpad, ktorý tam nepatrí. Pretoţe veľakrát v nepriehľadných vreciach sú odpady, ktoré tam 

nepatria a zistia to aţ na triediacej linke vo firme.  

 

 

 

5. Materiály predloţené na prerokovanie  

 

5.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh Rokovacieho poriadku Obecného 

zastupiteľstva a Obecnej rady v Močenku. Uviedol, ţe sa jedná o pracovnú verziu materiálu, ktorá  

sa bude brať na vedomie. Odporúča ju prerokovať v jednotlivých komisiách a termín  

na pripomienkovanie sa stanovuje do 5.9.2021, aby sa stihli pripomienky zapracovať do najbliţšieho 

zasadnutia OcZ. 

 

Prítomní poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

Hlasovanie: 
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Prítomní: 7 

Za: 7 

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

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady  

v Močenku. 

 

Uznesenie č. 5.1 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v Močenku.  

Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 5.9.2021. 

 

 

 

5.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom na schválenie návrh VZN Obce Močenok  

č. 02/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Močenok. Starosta obce uviedol, ţe mestá a obce sa v zmysle platnej vyhlášky musia zaoberať zberom 

biologicky rozloţiteľným kuchynským odpadom („BRKO“) na svojom území. Mestá a obec majú tri 

moţnosti ako nakladať s BRKO a to: 1. zabezpečiť si firmu, ktorá bude vykonávať zber BRKO 

v nádobách, vo vreckách na to určených. Po 2. zvýšiť frekvenciu zvozu hnedých nádob na BRO alebo 

3. moţnosť je kompostovanie. Starosta obce uviedol, ţe pre našu obec je efektívnejšie zabezpečiť  

do zvyšných domácností kompostéry, nakoľko v roku 2019 sa v rámci projektu a finančnej spoluúčasti 

obce podarilo kompostérmi vybaviť väčšinu našich domácností. Pre nové domácnosti obec objednala 

kompostéry z PZO, ktoré vysúťaţilo kompostéry za dobrú cenu (cca 40,- €/kompostér).   

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený  

na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce. Pripomienky zo strany občanov a jednotlivých komisií 

k návrhu VZN neprišli. Obecná rada pri OcZ ako aj komisie odporúčajú schváliť predloţený materiál. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe rodinné domy dostali kompostér, ale ako to bude na bytovkách 

vyriešené? Kto sa o to pri bytovkách bude starať? 

 

Starosta obce mu odpovedal, ţe pri bytovkách pôjde o tzv. komunitné kompostovanie. Kaţdý bytový 

dom („bytovka“) si môţe na obecnom úrade vyţiadať kompostér, pokiaľ ho ešte nedostali. Môţu si na 

kompostér vytvoriť priestor, ktorý si budú zamykať a tento svoj kompostér budú obhospodárovať. 

Dôleţité však bude, aby to nebol verejný priestor, kde sa môţe ku kompostéru kaţdý dostať. Našou 

výhodou je, ţe nemáme veľké bytové domy ako je tomu v mestách. Pri našich bytovkách sú rôzne 

záhradky, predzáhradky, kde tie kompostéry môţu byť. Uviedol, ţe si nevie predstaviť, ţe by sa 

zaviedol kýblikový zber BRKO a týţdeň by občania čakali, kým by sa odviezli zvyšky jedál. Hlavne 

v letnom období.    

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe kaţdé riešenie by v budúcnosti generovalo problémy. Preto 

sa stotoţňuje so stanoviskom obecnej rady, ţe navrhnuté riešenie je najpraktickejšie, väčšina 
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domácností uţ kompostér má a do zvyšných sa dokúpi. V rodinných domoch to bude v poriadku 

len moţno bude trošku organizačný problém pri bytových domoch.  

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš súhlasí s návrhom, aby sa dokúpili zvyšné kompostéri.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada mal pripomienku, aby bytové domy boli upozornené, ţe ako majú 

kompostovať. Dať do kaţdého vchodu informáciu, leták.  

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe nedávno bola na internetovej stránke zverejnená 

informácia o komunitnom kompostovaní a bude sa táto informácia naďalej komunikovať aj v časopise 

ako aj na internete. Poprosil občanov, aby do čiernych nádob na tuhý komunálny odpad dávali len to, 

čo tam patrí a nebáli sa kompostovania. V minulosti sa beţne v záhradách kompostovalo. Mnohí 

občania nemajú kompostér ani rozloţený vo svojej záhrade a neustále sa v obci zvyšuje počet 

vyloţených hnedých nádob pri zvozoch BRO. Nakladanie s odpadmi bude uţ len drahšia a drahšia 

záleţitosť a moţno nám nebude stačiť výška poplatku, ktorý teraz máme. 

 

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. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 02/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 5.2 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 02/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Močenok 

 

 

 

5.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. xx/2021 o spôsobe 

určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sluţby poskytované v rámci 

opatrovateľskej sluţby. Starosta obce uviedol, ţe ide o pracovný materiál, navrhuje aby sa prerokoval 

v príslušných komisiách. Vo VZN obec navrhuje zvýšiť výšku úhrady za opatrovanie z 1,50 € na 1,80 

€/h. Účinnosť VZN by bola od 01. 01. 2022.  Dôvod na zmenu VZN je uvedený v dôvodovej správe. 

 

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. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie návrh VZN Obce Močenok č. xx/2021 o spôsobe určenia úhrady, výške 

úhrady a spôsobe platenia úhrady za sluţby poskytované v rámci opatrovateľskej sluţby. 

 

Uznesenie č. 5.3 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2021 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 

platenia úhrady za sluţby poskytované v rámci opatrovateľskej sluţby. Termín  

na pripomienkovanie sa stanovuje do 5.9.2021. 

 

 

 

5.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia na schválenie podanie ţiadosti  

na obstaranie technickej vybavenosti bytového domu 16 b. j. v ul. M. R. Štefánika. Starosta obce 

uviedol, ţe v uznesení, ktoré sa kvôli bytovému domu schvaľovalo na predchádzajúcom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva chýbala predloţená časť textu uznesenia. Do 17. júna 2021 treba tento 

nedostatok odstrániť, aby sme boli v súlade s metodikou štátneho fondu rozvoja bývania. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému návrhu. 

 

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

a odporúča ho schváliť. 

 

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. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh uznesenia na podanie ţiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie technickej 

vybavenosti na výstavbu bytového domu: ,,Bytový dom SO 16 b. j. ulica M. R Štefánika“. 

 

 

Uznesenie č. 5.4 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 
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Podanie ţiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti podľa zákona  

č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania na výstavbu bytového domu: ,,Bytový dom SO 16 b. j. ulica M. R 

Štefánika“, ktorý bude osadený na pozemku parcela č. 90/2, 90/4, 113/2, 113/27 a 113/28,  

k. ú. Močenok. 

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

V čase 18:17 h odišiel z rokovacej miestnosti poslanec Ľuboš Blaţo a prítomných bolo 6 poslancov.  

 

6.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2021. 

Starosta obce uviedol, ţe obec mala za prvý štvrťrok 2021 o niečo vyššie príjmy ako v roku 2020,  

ale na druhej strane obec mala aj vyššie výdavky, ktoré v prevaţnej miere súviseli s testovaním 

občanov antigénovými testami na ochorenie COVID-19.   

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe finančná komisia nebola uznášaniaschopná a obecná rada 

k čerpaniu rozpočtu k 31. 03. 2021 nemali pripomienky a odporúča obecnému zastupiteľstvu 

predloţený materiál zobrať na vedomie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

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

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

Neprítomný: 1 

Ľuboš Blaţo 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2021. 

 

Uznesenie č. 6.1 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2021. 

 

 

 

6.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom správu audítora z overovania konsolidovanej 

účtovnej závierky k 31.12.2020. Uviedol, ţe obec Močenok konala v súlade s poţiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách. Správu vypracovala nezávislá audítorka v zmysle platných zákonov. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 
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Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe finančná komisia nebola uznášaniaschopná a obecná rada 

k správe audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020 nemala pripomienky 

a odporúča obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať na vedomie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

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

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

Neprítomný: 1 

Ľuboš Blaţo 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky  

k 31.12.2020. 

 

Uznesenie č. 6.2 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020. 

 

 

 

V čase 18:23 h prišiel do rokovacej miestnosti poslanec Ľuboš Blaţo, prítomných bolo 7 poslancov.  

 

 

 

6.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok  

za rok 2020. Výročná správa je vypracovaná v zmysle platných zákonov.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada ku Konsolidovanej výročnej správe Obce 

Močenok za rok 2020 nemala pripomienky a odporúča 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. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2020. 
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Uznesenie č. 6.3 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2020. 

 

 

 

6.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Výročnú správu Domova dôchodcov Milosrdného 

samaritána Močenok za rok 2020 a odovzdal slovo Mgr. Edite Lovásovej, riaditeľke domova 

dôchodcov, ktorá oboznámila prítomných o obsahu výročnej správy. 

 

K predloţenej správe starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe predloţená výročná správa je dôkazom, ţe v našom domove 

dôchodcov to dobre funguje. Spomína si na časy, keď sa uvaţovalo, čo bude ďalej s domov 

dôchodcov, je rád, ţe podľa výročnej správy vidieť, ţe sa domovu dôchodcov darí, za čo patrí 

poďakovanie p. riaditeľke ako aj kolektívu zamestnancov. Uvedomuje si, ţe práca so seniormi je 

veľmi náročná. Do budúcnosti poprial veľa trpezlivosti a lásky. Poznamenal, ţe mu na konci správy 

chýbala fotogaléria klientov a ich aktivít. 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Fúska uviedol, ţe správa p. riaditeľky bola rozsiahla a vedenie 

domova dôchodcov koná v zmysle príslušných zákonov. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš sa zaujímal, aká je momentálna naplnenosť kapacity domova a či je zo 

strany občanov záujem klientov?  

 

Riaditeľka DD Mgr. Edita Lovásová odpovedala, ţe momentálne je v domove 38 klientov, pričom 

kapacita je na 40. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora poďakoval p. riaditeľke za jej prácu. Od vzniku domova dôchodcov nikto 

nemusel riešiť tak zloţitú a ťaţkú situáciu, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu, ako ona. Aj 

napriek zloţitej situácii v DD bola pani riaditeľka ochotná a poskytla obci svoje zamestnankyne,  

ktoré v obci pomáhali s testovaním na ochorenie COVID – 19.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko poznamenal, ţe p. riaditeľka vedie domov dôchodcov uţ niekoľko 

rokov. Za jej prácu jej patrí vďaka ako aj kolektívu zamestnancov. Kladie si však  otázku, v akých 

podmienkach pracujú zamestnanci DD a či nenastala doba na rozsiahlejšie zmeny pracovného 

prostredia. Treba prísť s nejakými nápadmi, ako toto pracovné prostredie zlepšiť. Doba ide ďalej 

a bude to len náročnejšie.  

 

Riaditeľka DD Mgr. Edita Lovásová odpovedala, ţe v nájme sú do roku 2027. V domove sa robila 

revízia výťahu a jeho rekonštrukcia by stála 100 tisíc eur. Bola by vďačná, ak by sa obecné 

zastupiteľstvo rozhodlo postaviť nové zariadenie a moţno aj s vyššou kapacitou klientov. 

 

Starosta obce tieţ poďakoval riaditeľke domova dôchodcov a jej kolegyniam, za to, ako zvládli 

situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID – 19. Poslancov informoval, ţe v našom domove 

dôchodcov sa ochorenie COVID – 19 rozšírilo v najmenej vhodnej dobe a to pred Vianocami. Obec sa 

snaţila maximálne pomôcť vedeniu domova dôchodcov v tejto ťaţkej dobe. Do domova sme zakúpili 
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práčku, televízor, aby klientov a zamestnancom v karanténe prešiel čas. Uviedol, ţe dúfa, ţe uţ sa do 

takejto situácie nedostaneme a verí, ţe sa vedeniu domova podarí do obsadiť zvyšné dve miesta.  

Ďalej informoval poslancov, ţe aj tento rok obec získala dotáciu tento krát na zlepšenie pracovných 

podmienok v kuchyni domova dôchodcov.  

Je to na dlhšiu diskusiu a hľadanie moţností, ako zlepšiť pracovné prostredie v domove dôchodcov. 

Moţno by bolo dobré spraviť pracovnú skupinu, ktorá príde s rôznymi riešeniami na obecnú radu. 

 

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. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Výročnú správu Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok 

za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 6.4 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

prerokovalo a berie na vedomie 

Výročnú správu Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok za rok 2020 

 

 

 

6.5 Starosta obce predloţil prítomným poslanom ţiadosť Materskej školy v Močenku, so sídlom 

Vinohradská č. 1595/3, 951 31  Močenok, IČO: 37 96 08 65 o navýšenie rozpočtu MŠ Močenok  

o 2 700,- € na mzdové zabezpečenie učiteľky na 50 % úväzok od septembra do decembra 2021. 

Starosta obce uviedol, ţe riaditeľka so základným úväzkom 14 hodín týţdenne nemôţe zabezpečovať 

priamu prácu s deťmi v takom rozsahu ako ostatné učiteľky. Z toho vyplýva, ţe učiteľka, s ktorou  

sa riaditeľka strieda na triede zabezpečuje pobyt vonku samostatne, v iných triedach sú učiteľky dve. 

Doposiaľ sa tento problém riešil prostredníctvom projektov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,  

no súčasná pandemická situácia to neumoţňuje a nie sú vyhlásené ţiadne projekty. Vyčlenené 

finančné prostriedky by boli účelovo viazané na mzdové zabezpečenie učiteľky na 50 %-ný úväzok. 

 

Starosta otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

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

a súhlasí s vyčlenením finančných prostriedkov na mzdové zabezpečenie učiteľky na 50 % úväzok  

od septembra do decembra 2021. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 



13 
 

Za: 7 

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

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci súhlasili s vyčlenením finančných prostriedkov na mzdové zabezpečenie učiteľky na 50 % 

úväzok od septembra do decembra 2021. 

 

Uznesenie č. 6.5 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

Ţiadosť Materskej školy v Močenku, so sídlom Vinohradská č. 1595/3, 951 31  Močenok,  

IČO: 37 96 08 65 o navýšenie rozpočtu MŠ Močenok o 2 700,- € na mzdové zabezpečenie 

učiteľky na 50 % úväzok od septembra do decembra 2021 

 

b) súhlasí 

s vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte obce pre MŠ Močenok vo výške 2 700,- €  

na mzdové zabezpečenie učiteľky na 50 % úväzok od septembra do decembra 2021 

 

 

 

6.6 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrhy na vybudovanie Kolumbária (urnový háj)  

na Dolnom a Hornom cintoríne. Starosta obce uviedol, ţe sa jedná o modulárny systém urnových 

stien, ktoré sa dajú modelovať na viackrát. Obec by vybudovala na oboch cintorínoch jednu stenu, 

v ktorej by bolo 24 urnových boxov. Ak by obecné zastupiteľstvo s týmto návrhom súhlasilo, tak by sa 

v rozpočte vyčlenili finančné prostriedky v roku 2022, aby sa dovtedy pripravili potrebné dokumenty 

a podklady. Poznamenal, ţe zo strany občanov bol záujem o takýto spôsob umiestnenia pozostatkov 

ich zosnulých, a preto sa obec touto myšlienkou začala zaoberať. Obec má moţnosť sa zapojiť  

do výzvy o dotáciu na vybudovanie dôstojného urnového cintorína, ktorá je realizovaná v gescii OZ 

DOMINUM NZ. 

 

Starosta otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe na kaţdom cintoríne by malo byť zriadené dôstojné miesto 

na uloţenie urien zosnulých, ktorí sa rozhodli byť spopolnení. Rozumie, ţe na dedine sú iné zvyky,  

ale ide o ďalší spôsob pochovávania.  

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia územného plánovania a investičnej činnosti si pozerala 

jednotlivé návrhy modelov urnových stien a komisia odporúča vybudovať stenu s 24 urnovými 

miestami. Sme tu pre všetkých občanov. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe komisia pre sociálne veci a bytové otázky súhlasí, aby sa na 

cintorínoch vybudoval urnový háj.  

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora poznamenal, ţe niektorí členovia komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky  

a zahraničné vzťahy mali výhrady k vzhľadu urnových stien, ale to sa dá dotvoriť zeleňou okolo 

týchto stien. 
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Starosta obce odpovedal, ţe je to ohoľ pohľadu. Materiál stien vyberá firma, ktorá vytvára dané 

moduly. Konzultoval to aj s dekanom Farnosti Močenok a cirkev to povaţuje za rovnocenný spôsob 

pochovávania občanov. 

 

Poslanec Ľuboš Blaţo uviedol, ţe bohuţiaľ ubúdajú miesta na cintorínoch, ale nepáči sa mu vzhľad 

urnovej steny a opticky sa mu to nepozdáva.   

 

Starosta obce mu odpovedal, ţe rešpektuje jeho názor, nie kaţdému sa to bude páčiť. O týchto 

modulárnych systémoch uvaţujú viaceré mestá a obce. 

 

Poslanec Ľuboš Blaţo navrhol, ţe by skôr privítal, ak by sa na cintorínoch vyčlenil priestor, kde by sa 

dali malé pomníky s údajmi o zosnulom. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe hovoríme o okruhu občanov, ktorí ţiaľ nemajú toľko moţností,  

aby chodili na hroby svojich blízkych a starali sa o ne. Týmto občanom by mohli vyhovovať urnové 

miesta v modulárnej stene. 

 

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. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci súhlasili s podaním ţiadosti o dotáciu na vybudovanie dôstojného urnového cintorína 

a s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu obce. 

 

Uznesenie č. 6.6 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

Návrhy na vybudovanie Kolumbária (urnový háj) na Dolnom a Hornom cintoríne 

 

b) súhlasí 

s podaním ţiadosti o dotáciu na vybudovanie dôstojného urnového cintorína v rámci výzvy, 

ktorá je realizovaná v gescii OZ DOMINUM NZ 

 

c) súhlasí 

s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu obce na vybudovanie Kolumbária (urnový háj) 

na Dolnom a Hornom cintoríne 

 

 

 

6. 7 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na úpravu sadzobníka poplatkov podľa 

návrhu komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy s účinnosťou  od 01.08.2021 . 

Odovzdal slovo Mgr. Petrovi Sýkorovi, predsedovi komisie, aby predstavil návrh na úpravu 

sadzobníka. 
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NÁVRH NA ÚPRAVU SADZOBNÍKA POPLATKOV 

Poplatky za prenájom športovej haly: 

- Zasadačka – vynechať cudzí 15 €/h (záloha vopred 100,00€) - keďţe cudzím uţ zasadačku 

nepoţičiavame. 

Poplatky za prenájom viacúčelového ihriska: 

Ţiadateľ z obce Močenok – doplniť bez rezervácie času   bezplatne 

Ţiadateľ z obce Močenok – doplniť rezervácia                    5,00 €/h 

Ţiadateľ mimo obce          - doplniť rezervácia                  12,00 €/h 

Internetová stránka obce: 

- Inzeráty na internetovú stránku obce - pôvodný text navrhujeme nahradiť novým textom: 

- Prezentácia formou bannera – domáci 30€/7 dní 

                                                       - cudzí 50€/7 dní 

- Prezentácia formou reklamného článku v oznamoch – domáci 20€/30 dní 

                                                                                                    cudzí 40€/30 dní 

- Prezentácia formou reklamného článku v upútavke – domáci 30€/30 dní 

                                                                                                  cudzí 50€/30 dní 

V prípade, ak ide o rozvoj sociálnej infraštruktúry, o sociálne sluţby, charitu alebo 

pomoc neziskovým organizáciám v obci Močenok, dve prezentácie formou reklamného 

článku v oznamoch a dve prezentácie formou reklamného článku v upútavke budú vţdy 

rezervované na tieto účely zdarma. 

Oprávnení záujemcovia sa môţu pri ich vyuţívaní striedať v poradí, v akom sa 

prihlásili. 

 

Vynechať text: O zľavách, prípadne odpustení ceny za inzerciu v časopise Močenok, Televízii 

Močenok, obecnom rozhlase a stránke obce Močenok rozhoduje Mediálna rada. ( Mediálnu radu uţ 

nemáme). 

Vynechať časť: Zaradenie do katalógu firiem a sluţieb   10€/rok. 

Poplatky za prenájom priestorov v kultúrnom dome – kino 

V časti Zľavy, prípadné odpustenie nájomného v kultúrnom dome, kláštore, spoločenskej sále, 

športovej hale a viacúčelového ihriska schvaľuje kultúrna komisia alebo v neodkladných prípadoch 

starosta obce – komisia navrhuje, aby o odpustení nájomného rozhodoval starosta. 

 

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. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 
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Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh na úpravu Sadzobníka poplatkov podľa návrhu komisie pre kultúru, kultúrne 

pamiatky a zahraničné vzťahy s účinnosťou  od 01.08.2021. 

 

Uznesenie č. 6.7 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Návrh na úpravu Sadzobníka poplatkov podľa návrhu komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky 

a zahraničné vzťahy s účinnosťou od 01.08.2021 

 

 

 

7. Hlavný kontrolór obce 

 

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

informoval prítomných poslancov o správe z kontroly stanovania predpokladanej hodnoty zákazky, 

výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie a fakturácia investičnej akcie „Vodozádrţné opatrenia 

v obci Močenok“. Hlavný kontrolór obce uviedol, ţe celý proces obstarávania prebehol v súlade so 

zákonom. Firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie ponúkla najlepšie cenu istotne aj z dôvodu, ţe 

zamestnáva pracovníkov zo zahraničia a mladých ľudí. Pri kontrole nezistil ţiadne nedostatky. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada k správe z kontroly stanovania 

predpokladanej hodnoty zákazky, výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie a fakturácia 

investičnej akcie „Vodozádrţné opatrenia v obci Močenok“ nemala pripomienky a odporúča 

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. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly stanovanie predpokladanej hodnoty zákazky, výber 

dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie a fakturácia investičnej akcie „Vodozádrţné opatrenia  

v obci Močenok“. 

 

Uznesenie č. 7.1 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly stanovanie predpokladanej hodnoty zákazky, výber dodávateľa, zmluvný 

vzťah, financovanie a fakturácia investičnej akcie „Vodozádrţné opatrenia v obci Močenok“ 
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7.2 Hlavný kontrolór informoval prítomných poslancov o správe z kontroly nedoplatkov dane  

z nehnuteľností a poplatkov za odvoz komunálneho odpadu v obci Močenok so stavom k 31.12.2020  

a porovnanie vývoja nedoplatkov s predchádzajúcimi rokmi. Uviedol, ţe na obecnej rade sa viedla 

rozsiahla diskusia ohľadom nedoplatkov. Podotkol, ţe z celkového predpisu ide o 4 % nedoplatkov 

dane z nehnuteľnosti. Obec môţe zverejniť zoznam dlţníkov pri FO pri nedoplatku nad 160,- € a pri 

PO pri nedoplatku nad 1 650,- €. Navrhuje zoznam neplatičov zverejniť po 01. 10. 2021, aby občania 

mali čas do konca septembra si splniť svoju povinnosť. V týchto dňoch sa občanom zasielajú 

upomienky. Dlhodobejšie nedoplatky (10 ročné a viac) po konzultácii s audítorkou obce by navrhol 

odpísať.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obec bude niekoľkoročné pohľadávky konzultovať 

s audítorkou obce.  

 

Starosta obce uviedol, ţe občania, ktorí poţiadajú o odpustenie poplatku za vývoz smetí a spĺňajú 

podmienky, tak sa ich ţiadosti vyhovie a ich poplatok sa vynuluje. Ak občania nezaplatia poplatok  

za vývoz smetí, nedostanú nálepku na smetnú nádobu a odpad im nie je vyváţaný. Majú moţnosť si 

zakúpiť vrece na smeti s logom PZO, v neoznačených vreciach im odpad nebude vyvezený.  

 

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. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly nedoplatkov dane z nehnuteľností a poplatkov  

za odvoz komunálneho odpadu v obci Močenok so stavom k 31.12.2020 a porovnanie vývoja 

nedoplatkov s predchádzajúcimi rokmi 

 

 

Uznesenie č. 7.2 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly nedoplatkov dane z nehnuteľností a poplatkov za odvoz komunálneho 

odpadu v obci Močenok so stavom k 31.12.2020 a porovnanie vývoja nedoplatkov  

s predchádzajúcimi rokmi 

 

 

V čase 19:47 h sa z rokovania obecného zastupiteľstva zo zdravotných dôvodov ospravedlnil poslanec 

Ľuboš Blaţo a v rokovacej miestnosti bolo prítomných 6 poslancov. 

 

 

 

7.3 Hlavný kontrolór predloţil prítomným poslancom Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra 

obce na II. polrok 2021. Uviedol, ţe návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce bol 

riadne zverejnený po dobu 15 dní a zo strany občanov neprišli ţiadne pripomienky.  
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Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

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

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

Neprítomný: 1 

Ľuboš Blaţo 

 

Poslanci schválili bez pripomienok Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

2021. 

 

Uznesenie č. 7.3 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 

 

 

 

8. Majetkové prevody, nájmy 

 

8.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Ing. Miloša Kútneho, bytom ul. Sv. Cyrila  

a Metoda č. 1336/11, 951 31  Močenok o odkúpenie obecných pozemkov a to  par. č. 1749/111  

o výmere 38 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425  

a parc. č. 1749/112 o výmere 45 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, vedená 

na LV č. 2425,  k. ú. Močenok. Uviedol, ţe ţiadosť poslanci dostali spolu s pozvánkou na rokovanie 

OcZ. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Fúska uviedol, ţe na obecnej rade navrhol, aby do návrhu 

uznesenia bolo definované vecné bremeno a uhradil sa nedoplatok na nájomnom za dané pozemky  

ku dňu podpisu kúpnej zmluvy. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia územného plánovania a investičnej činnosti k ţiadosti 

nezaujala stanovisko a rozhodnutie ponechá na obecnom zastupiteľstve. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe on ako poslanec je za odpredaj pozemku, ale len v prípade, ak 

bude uhradený nedoplatok na nájomnom za pozemky. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe jemu zo ţiadosti nie je zrejmé, čo chce ţiadateľ odkúpiť, 

chýba mu tam aspoň nákres o aké pozemky sa jedná, resp. časť pozemkov. Poprosil manţel Kútných, 

aby sa k svojej ţiadosti vyjadrili. 
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Ing. Miloš Kútny uviedol, ţe ţiadosť o odkúpenie pozemkov podal z toho dôvodu, ţe nájomné vo 

výške 10,-€/m
2
/rok sa im zdá veľa a iné subjekty nájomné za pozemky v obci neplatia. 

Pani Ing. Angelika Kútna uviedla, ţe finančná komisia sa uţ ich ţiadosťou zaoberala a komisia dala 

kladné stanovisko k ich ţiadosti a nerozumie, z akého dôvodu ich ţiadosť nebola predloţená predtým 

na zastupiteľstve.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe všetci rozumní ľudia pochopia, o čo im ide. Ţe niečo 

vybudovali za svoje peniaze a nechcú preplácať nájomné a radšej to chcú kúpiť.  

 

Ing. Angelika Kútna uviedla, ţe bol aj vypracovaný geometrický plán, parcely sú uţ odčlenené, je 

zrejmá presná výmera pozemkov. Jeden originál je aj stavebnom úrade a jeden originál majú doma.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko poznamenal, ţe stačí, ak predloţia kópiu geometrického plánu, 

potrebuje len vidieť, o aké parcely sa jedná a pokiaľ siahajú.  

 

Ing. Miloš Kútny odpovedal, ţe sa jedná o šírku pozemkov 4 m od zeleného pásu po dom p. Kútneho 

staršieho.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe manţelom patrí vďaka, ţe zveľadili centrum obce, ale nie je za 

to, aby obec predávala pozemky v centre dediny. Nebol za odpredaj pozemku pri Benkovej, pri hotely 

a atď. Chcel by centrum obce zveľaďovať, napr. pri dňoch obce aby mali kde byť rozloţené stánky 

a podobne. 

 

Ing. Miloš Kútny uviedol, ţe tie pozemky, ktoré chce kúpiť slúţia ako parkovisko, sú pri predajni Teta 

drogéria, predajni textilu a hydiny. COOP Jednota za pozemok, kde má parkovisko tieţ neplatí 

nájomné.  

P. Kútna poprosila, aby sa riešila ich terajšia ţiadosť a nie čo bolo v budúcnosti. 

 

Starosta obce uviedol, ţe uţ v roku 2013 sa schválili podmienky prenájmu pozemkov. Pokiaľ finančná 

komisia prerokovala ich ţiadosť, tak on o tom nemá vedomosť, nakoľko to nebolo uvedené v zápisnici 

zo zasadnutia komisii. Na túto skutočnosť sa bude pýtať na zasadnutí finančnej komisii. 

 

Hlavný kontrolór poznamenal, ţe nájom bol stanovený v zmysle platného VZN. Nemôţeme riešiť veci 

spätne. Jedná sa o parkovisko a nie obchodné priestory. Nájomná zmluva bola podmienkou 

kolaudačného konania.  

 

Starosta obce uviedol, ţe nie je moţné schváliť budúci zámer predaja pozemkov, nakoľko v rokovacej 

miestnosti nie je dostatočný počet poslancov.  

 

Ing. Miloš Kútny uviedol, ţe nie je spravodlivé, aby vybudovali parkovisko za vlastné náklady a ešte 

aj platili vysoké nájomné. P. Kútna uviedla, ţe slušne ţiadajú o podporu v tejto veci, chcú jednať 

korektne, v tejto obci ţijú. Nechcú sa s obcou kvôli tomu doťahovať niekoľko rokov.  

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe uţ na zastupiteľstve ţiadosť o odkúpenie týchto 

pozemkov bola a obecné zastupiteľstvo ju neschválilo. Ale bude rešpektovať názor poslancov 

obecného zastupiteľstva.  

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay uviedol, ţe nech manţelia Kútni do najbliţšieho zasadnutia OcZ 

predloţia GP a ich ţiadosť sa prerokuje. Poprosil, aby sa neriešili staré spory. 
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Poslanec Ing. Ernest Vereš navrhol, ţe ďalšou moţnosťou je, aby manţelia Kútni podali ţiadosť 

o ukončenie nájomnej zmluvy k určitému dátumu. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe tento spôsob by spustil lavínu ukončovania iných nájomných zmlúv, ktoré 

má obec uzatvorené. Nie je pravda, ţe by niekto platil a niekto neplatil nájomné. 

 

 

K bodom rokovania č. 8.1 a 8.2 starosta obce uviedol, ţe vzhľadom na nedostatočný počet poslancov 

v rokovacej miestnosti sa ţiadosti prekladajú na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva  

v Močenku. Jedná sa o prevod pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí a ten je potrebný schváliť 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov (tzn. 7 poslancami z 11). 

 

 

 

8.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancov návrh uznesenia na odkúpenie pozemku od Heleny 

Stojkovej, bytom Chalupy 103/38, Močenok, 951 31, pozemku parc. č. 575/1 vo výmere 378 m
2
, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“ vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3-ina  

v pomere k celku, v k. ú. Močenok, vedená na LV č. 865. Cena bola stanovená znaleckým posudkom. 

Starosta obce uviedol, ţe sa jedná o pozemok v ul. Sv. Gorazda vedľa pizzeri, kde obec uţ v minulosti 

odkúpila rodinný dom a pozemok. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia územného plánovania a investičnej činnosti súhlasí 

s odkúpením spoluvlastníckeho podielu p. Stojkovej. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada súhlasí s odkúpením pozemku od p. Heleny 

Stojkovej. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

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

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili kúpu nehnuteľnosti od p. Heleny Stojkovej, bytom Chalupy 103/38,  

951 31  Močenok. 

 

Uznesenie č. 8.3 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

kúpu nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 575/1 vo výmere 378 m2, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie, reg. „C-KN“ vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3-ina v pomere k celku, 

v k. ú. Močenok, vedená na LV č. 865 za cenu 4 160 € stanovenú znaleckým posudkom  

č. 101/2021 spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912 885 
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Predávajúci: Stojková Helena r. Lakatošová, Chalupy 103/38, Močenok, 951 31, SR, Dátum 

narodenia: 07.07.1961, ktorá vlastní pozemok parc. č. 575/1 v podiele 1/3 

 

 

 

9. Zápisnice z komisií 

 

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

komisií.  

 

Predsedovia jednotlivých komisií v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

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

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

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

predsedovia komisií. 

 

Uznesenie č. 9. – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predloţili predsedovia komisií. 

Zápisnice: 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

• Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok 

 

 

 

10. Rôzne 

 

10.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a 

zahraničné vzťahy a návrh Obecnej rady pri OcZ v Močenku na udelenie ocenenia Cena obce 

Močenok 2021. Uviedol, ţe slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v septembri, na 

ktorom sa budú jednotlivé ocenenia odovzdávať. 

 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu na udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2021. 

 

Hlasovanie: 
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Prítomní: 6 

Za: 6 

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

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh na ocenenie Cena obce Močenok 2021. 

 

Uznesenie č. 10.1 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

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

ocenenia Cena obce Močenok 2021 pre 

Štefana Horňáka st. – za dlhoročné darcovstvo krvi a celoţivotnú obetavú pomoc Farnosti 

Močenok 

Michala Pápaya – za dlhoročnú činnosť v DH Močenská kapela 

Róberta Packu – za podnikateľskú činnosť a dlhoročnú podporu kultúrnych a športových 

podujatí v obci 

 

 

 

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

Močenok 2021. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu na udelenie ocenenia Cena starostu obce Močenok 

2021. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6 

Za: 6 

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

Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

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

2021. 

 

Uznesenie č. 10.2 – III./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2021 pre 

Štefana Lenického – za dlhoročnú prácu člena stavebnej komisie pri OcZ v Močenku 

Jána Lenčéša st. – za dlhoročnú činnosť v Poľovníckom zdruţení Zálesie Močenok 

Milana Lenčéša - za dlhoročné darcovstvo krvi 
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11. Diskusia 

 

Starosta obce vo svojom mene alebo aj v mene Občianskeho zdruţenia KREDIV pozval občanov, 

poslancov na XXIX. ročník festivalu Gorazdov Močenok.  

Prítomných poslancov ako občanov informoval o tom, ţe Obec Močenok so súhlasom obecného 

zastupiteľstva poslala finančný dar vo výške 1 000,- € na Juţnú Moravu, ktorú zasiahlo tornádo. 

V Juţnej Morave má obec druţobné mesto Vracov, ktoré tornádo síce nezasiahlo ale v okolitých 

obciach je situácia veľmi kritická.  

Uviedol, ţe 6. júla prebehlo v obci očkovanie občanov súkromnou spoločnosťou, zaočkovaných bolo 

pribliţne 200 občanov.  

Prítomných poslancov informoval, ţe Obec Močenok sa stala súčasťou Európskej kultúrnej cesty sv. 

Cyrila a Metoda v Nitrianskom regióne, je to výsledok práce zástupcu starostu obce Mgr. Petra 

Sýkoru. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe Európska únia certifikovala túto kultúrnu cestu. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada poznamenal, ţe by sa ocenenia obce mali udelovať aj in memorial, uţ aj 

minulý rok sa o tom hovorilo. Uviedol, ţe do tohtoročného zoznamu ocenení nechcel uţ zasahovať, 

ale navrhol, aby sa na to budúci rok nezabudlo. Na zasadnutí komisie skonštatovali, ţe tento rok sa 

zabudlo na ocenenie pre ţeny. Ocenil finančnú pomoc pre Juhomoravský kraj, musíme byť voči sebe 

solidárni. Aj vo svojom mene pozval všetkých na  XXIX. ročník festivalu Gorazdov Močenok,  pre 

návštevníkom sú pripravené súťaţné aj nesúťaţne divadlá, pešia púť a program GM zavŕši  

sv. omša v nedeľu 1. augusta v Gorazdove. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe výška finančného daru je individuálna, niektoré mesta a obce dali vyššie 

sumy, niektoré menšie neţ naša obec.  

 

 

12.  Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2021.  

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 
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Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 14. 07. 2021 

 

Overovatelia:    Ing. Jozef Šuvada ......................................................... 

 

 

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


