
Zápisnica 

 zo slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Močenku 

konaného dňa 10.09.2015 

 

 
 

 

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10. septembra sa riadilo nasledovným 

programom: 

 

1. Úvod, privítanie poslancov, hostí, ocenených spoluobčanov 

2. Kultúrny program 

3. Príhovor starostu obce Močenok 

4. Odovzdávanie ocenení pri príležitosti Dní obce Močenok 2015 

a. Cena obce Močenok 2015 

b. Cena starostu obce Močenok 2015 

5. Záver 

 

 

K bodu 1 

Na úvod zasadania zaznela štátna hymna SR. Moderátorka Monika Ternerová privítala 

ocenených občanov, hostí, poslancov a ostatných prítomných. 

 

K bodu 2 

Po úvodnom slove moderátorky vystúpili s krátkym kultúrnym programom pani učiteľky 

Základnej umeleckej školy v Močenku  Zuzana Babuljaková a Jana Csampayová. 

 

K bodu 3 

Starosta obce vo svojom príhovore pri príležitosti konania Dní Obce Močenok 2015 a ocenenia 

vybraných občanov Cenou Obce Močenok a cenou starostu obce Močenok vyzdvihol ich prínos 

a činnosť v rôznych oblastiach života v obci. Poukázal na ich pozitívny príklad  pre mládež 

a ostatných spoluobčanov v obci. 

 

K bodu 4 

Udelenie Ceny Obce Močenok 2015 bolo schválené  uznesením č. 8. - V./OZ/2015 na  základe 

návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 

 

     Cenu Obce Močenok obdržali: 

 

p. Gabriela Borzová za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti kultúry, 

 

p. František Kolenčík za dlhoročnú obetavú prácu pre farnosť a obec Močenok, 

 

p. Karol Malík za dlhoročný rozvoj stolného tenisu v obci, vedenie stolnotenisového oddielu a 

reprezentáciu obce Močenok. 

 

 

 



 

Cena starostu obce za rok 2015 bola udelená na základe rozhodnutia starostu obce: 

 

p. Ľubošovi Blažovi za rozvoj hádzanej v obci, vedenie Hádzanárskeho klubu Junior Močenok, 

dlhoročnú činnosť poslanca obecného zastupiteľstva a pri príležitosti životného jubilea, 

 

p. Márii Dičérovej za osobný prínos pri udržiavaní a rozvoji tvorivej činnosti a remesiel  

v obci Močenok, vedenie Klubu tvorivosti v Močenku a pri príležitosti životného jubilea, 

 

p. Márii Szabovej za udržiavanie folklórnych tradícií obce, vedenie Folklórnej skupiny 

Močenčanka, šírenie dobrého mena obce Močenok a pri príležitosti životného jubilea. 

 : 

 

K bodu 5 

Na záver zaznela skladba v podaní p. Babuljakovej a p. Csampayovej. Touto skladbou sa 

slávnostný program naplnil. Moderátorka poďakovala prítomným, že prijali pozvanie a. v mene 

starostu obce ich pozvala na recepciu. 

 

 

 
 
 
       PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                              starosta obce 

 
 
   
Zapísal :Ing. Ján Valek 

 
 


