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Zápisnica 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 08. 12. 2021 o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku  

na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

Štefan Horňák – poslanec OcZ 

Ing. Marek Mesároš - poslanec OcZ  

Mgr. Eva Molnárová – poslankyňa OcZ 

Ing. Miroslav Pápay – poslanec OcZ 

Ing. Stanislav Šimko – poslanec OcZ 

Ing. Jozef Šuvada – poslanec OcZ 

Ing. Ernest Vereš – poslanec OcZ 

Bc. Vladimír Vereš – poslanec OcZ 

 

Ospravedlnení:  Ľuboš Blaţo – poslanec OcZ  

Ing. Veronika Sekerešová – poslankyňa OcZ 

Mgr. Peter Sýkora – 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 

 

V. 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 8, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci: Ľuboš Blaţo, Ing. Veronika Sekerešová  

a Mgr. Peter Sýkora. 

 

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

Ing. Miroslav Pápay, Ing. Ernest Vereš, Štefan Horňák 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Bc. Vladimíra Vereša a Mgr. Evu Molnárovú. 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci Ing. Jozef Šuvada a Ing. Stanislav Šimko potvrdili správnosť zápisnice zo IV. zasadnutia OcZ 

v Močenku, ktoré sa konalo dňa 29. 09. 2021. K zápisnici nemali pripomienky, čo potvrdili svojím 

podpisom.  

 

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

 

Uznesenie č. 1. – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Miroslav Pápay, Ing. Ernest Vereš, Štefan Horňák 

 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Bc. Vladimíra Vereša, Mgr. Evu Molnárovú 

 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, ţe návrh programu V.  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 zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 29. 09. 2021 

4. Interpelácie poslancov 

5. Školstvo 

5.1 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok v školskom 

roku 2020/2021 

5.2 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Močenok v školskom 

roku 2020/2021 

5.3 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Močenok  

v školskom roku 2020/2021 
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6. Materiály predložené na prerokovanie  

6.1. Návrh VZN Obce Močenok č. 05/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

6.2. Návrh VZN Obce Močenok č. 06/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok  

č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej 

školy a dieťa na materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok  

6.3. Návrh VZN Obce Močenok 07/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok  

č. 08/2013 o sadzbách nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce 

a v správe organizácií v jej zriaďovacej pôsobnosti 

6.4. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2022  

6.5. Návrh na schválenie podania ţiadosti k projektu: Zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy 

v obci Močenok 

7. Ekonomika a majetok 

7.1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2021 

7.2. Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2022-2024 

7.3. Návrh programového rozpočtu Obce Močenok na roky 2022-2024  

7.4. Návrh na zloţenie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce 

Močenok k 31. 12. 2021 

8. Hlavný kontrolór 

8.1. Správa z kontroly plnenia podmienok pre prenájom obecného majetku v obci Močenok za 

rok 2020 a I. polrok 2021 

8.2. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Močenok na I. polrok 2022 

9. Majetkové prevody, nájmy  

9.1. Ţiadosť o odkúpenie OP – Jozef Gombáš s manţelkou a Jozef Buzma s manţelkou  

9.2. Ţiadosť o odkúpenie OP – Ladislav Rudňanský s manţelkou 

9.3. Ţiadosť o odkúpenie OP – Ing. Júlia Laluchová 

9.4. Ţiadosť o odkúpenie OP – Patrik Škodák 

9.5. Ţiadosť o odkúpenie OP – Ladislav Jánošík 

9.6. Ţiadosť o súhlas s vyuţitím pozemkov v katastri obce Močenok a návrh podpisu Zmluvy 

o budúcej nájomnej zmluvy 

9.7. Schválenie odpredaja OP – Erik Mesároš s manţelkou 

 

10. Zápisnice z komisií 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

• Komisia pre školstvo, mládeţ a šport 

11. Rôzne 

11.1. Informácia o Hospodárení obce  za rok 2020 

12. Diskusia 

 

13. Záver 

Prítomní poslanci k predloţenému návrhu programu rokovania nemali pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu programu rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 
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Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili predloţený program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 2. – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 29. 09. 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 IV. zasadnutí OcZ v Močenku, ktoré sa konalo dňa 29. 09. 2021 bolo prijatých 18 

uznesení z toho 7 uznesení malo pre obec ukladaciu povinnosť.  

Splnené sú uznesenia č. 5.1.,5.2.,5.3.,8.4. a 8.5 – IV./OZ/2021. Nesplnené respektíve v priebeţnom 

plnení sú uznesenia 8.2. a 8.3 – IV./OZ/2021, ktoré sa týkajú budúcich zámerov odpredaja obecných 

pozemkov. 

 

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: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 3. – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na IV. zasadnutí OcZ dňa 29. 09. 2021 
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4. Interpelácie poslancov 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada pochválil nové oplotenie a osvetlenie na  Hornom cintoríne, ktoré pôsobilo 

dôstojne počas sv. všetkých svätých. Vyjadril vďaku zamestnancom hospodárskeho dvora. Jedna 

občianka ho upozornila na zlý technický stav toalety v dome smútku na Hornom cintoríne. Poţiadal, 

aby sa toalety opravili a spravil sa nový náter na dverách.  

 

 

 

5. Školstvo 

 

5.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti ZŠ, MŠ a ZUŠ v školskom roku 2020/2021, ktoré sú vypracované v zmysle 

platných nariadení. Starosta obce uviedol, ţe vzhľadom na opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 

neboli na rokovanie obecného zastupiteľstva pozvaní riaditelia škôl. Starosta obce otvoril rozpravu 

k všetkým trom správam škôl. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady a komisie pre školstvo, mládeţ 

a šport k predloţeným materiálom nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvo 

predloţené správy schváliť. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej správe ZŠ Močenok – bod č. 5.1. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ 

Močenok v školskom roku 2020/2021. 

 

Uznesenie č. 5.1 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok 

školskom roku 2020/2021 

b) schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok školskom 

roku 2020/2021 

 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej správe MŠ Močenok – bod č. 5.2. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 
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Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ 

Močenok v školskom roku 2020/2021. 

 

Uznesenie č. 5.2 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ 

Močenok školskom roku 2020/2021 

b) schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Močenok školskom 

roku 2020/2021 

 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej správe ZUŠ Močenok – bod č. 5.3. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ 

Močenok v školskom roku 2020/2021. 

 

Uznesenie č. 5.3 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ 

Močenok školskom roku 2020/2021 

b) schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Močenok školskom 

roku 2020/2021 

 

 

 

6. Materiály predložené na prerokovanie  

 

6.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom na schválenie VZN Obce Močenok č. 05/2021  

o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Starosta obce uviedol, ţe do roku 2024 treba 

zosúladiť násobok najvyššej a najniţšej sadzby dane zo stavieb a bytov v zmysle zákona 582/2004 Z. 

z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov. Od roku 2013 do roku 2024 sa má upraviť násobok medzi najniţšou sadzbou 
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dane zo stavieb (v našom prípade je to daň zo stavieb na bývanie) a najvyššou (v našom prípade sú to 

ostatné stavby) tak, aby bol medzi nimi 10 násobok. Zniţovanie najvyššej sadzby dane sa nerobilo 

z dôvodu, aby neprišlo výpadku finančných prostriedkov zo stavieb v priemyselných zónach. Do roku 

2024 musí byť sadzba dane zo stavieb 0,1277. Harmonizácia daní sa v našej obci bude robiť 

poslednýkrát.  

 

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

pripomienky a odporúča obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál schváliť. Zo strany občanov, 

poslancov a komisií k návrhu VZN neprišli pripomienky. Materiál bol riadne zverejnený v lehote 15 

dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu VZN Obce Močenok č. 05/2021 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 05/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO  

a DSO 

 

Uznesenie č. 6.1 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov  

VZN Obce Močenok č. 05/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 

 

 

 

6.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 06/2021, ktorým  

sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  

na ţiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa na materskej školy a školských zariadení so sídlom 

na území obce Močenok. Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe sa mení príloha VZN. 

Výška dotácie na ţiaka je prepočítaná na základe odhadov výšky podielových daní na rok 2022. Výška 

finančných prostriedkov pre jednotlivé školy je odkonzultovaná aj s riaditeľmi škôl.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

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

pripomienky a odporúča obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál schváliť. Zo strany občanov, 

poslancov a komisií k návrhu VZN neprišli pripomienky. Materiál bol riadne zverejnený v lehote 15 

dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.  



8 
 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu VZN Obce Močenok č. 06/2021, ktorým sa mení  

a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, poslucháča 

jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 06/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy  

a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 6.2 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 06/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy  

a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok 

 

 

 

6.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 07/2021, ktorým  

sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 08/2013 o sadzbách nájomného za nebytové priestory  

a za pozemky vo vlastníctve obce a v správe organizácií v jej zriaďovacej pôsobnosti. Starosta obce 

uviedol, ţe v návrhu na zmenu VZN sa mení sadzba za pozemky, ktoré slúţia ako parkoviská. 

Materiál vychádza z predchádzajúceho zasadnutia OcZ, na ktorom nastal konsenzus, aby sa 

zrovnoprávnili podmienky pre všetkých podnikateľov, nakoľko parkovacie plochy vnímame ako 

verejnú sluţbu pre občanov. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

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

pripomienky a odporúča obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál schváliť. Zo strany občanov, 

poslancov a komisií k návrhu VZN neprišli pripomienky. Materiál bol riadne zverejnený v lehote 15 

dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu VZN Obce Močenok č. 07/2021, ktorým sa mení  

a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 08/2013 o sadzbách nájomného za nebytové priestory a za pozemky 

vo vlastníctve obce a v správe organizácií v jej zriaďovacej pôsobnosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 
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Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 07/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok  

č. 08/2013 o sadzbách nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce a v správe 

organizácií v jej zriaďovacej pôsobnosti. 

 

Uznesenie č. 6.3 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 07/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 08/2013  

o sadzbách nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce a v správe 

organizácií v jej zriaďovacej pôsobnosti 

 

 

6.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva  

v Močenku na rok 2022. Zasadnutia sa budú konať kaţdý nepárny mesiac poslednú stredu ako tomu 

bolo doposiaľ. Výnimkou je mesiac júl, kedy bude zasadnutie Obecného zastupiteľstva o týţdeň skôr 

kvôli plánovanému festivalu Gorazdov Močenok.   

 

V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2022. 

 

Uznesenie č. 6.4 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2022 

 

 

 

6.5 Starosta obce predloţil prítomným poslanom návrh uznesenia na schválenie predloţenia ţiadosti  

o NFP za účelom realizácie projektu „Zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy v obci Močenok“ 

realizovaného v rámci výzvy IROP na predkladanie ţiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity  

a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy). Starosta obce 

uviedol, ţe v rámci projektu sa jedná o vybudovanie jednej elektronabíjačky na bicykle a dvoch 

cykloboxov v našej obci. 
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V rozprave poslanci nevystúpili. 

 

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

pripomienky, odporúča ho schváliť. Členovia obecnej rady kvitujú moţnosť zatraktívniť obec aj pre 

cyklistov a pozitívne vníma snahu obce sa zapájať do rôznych projektov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili predloţený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 6.5 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predloţenie ŢoNFP za účelom realizácie projektu „Zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy v obci 

Močenok“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity  

a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 

prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom obce Močenok a platným programom rozvoja obce Močenok, 

 

schvaľuje 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

schvaľuje 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške  

861,47 Eur, 

 

schvaľuje 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Močenok. 

 

 

V čase 18:15 h bolo prerušené rokovanie obecného zastupiteľstva kvôli hygienickej prestávke. 

Rokovanie obecného zastupiteľstva pokračovalo v čase 18:22 h. 

 

 

 

7. Ekonomika a majetok 

 

7.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2021. 

Starosta obce uviedol, ţe tak ako kaţdý štvrťrok, aj teraz predkladá do obecného zastupiteľstva 

informáciu o čerpaní rozpočtu.    
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Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe finančná komisia nebola uznášaniaschopná, ale prítomní 

členovia k materiálu nemali pripomienky. Obecná rada k čerpaniu rozpočtu k 30. 09. 2021 nemala 

pripomienky a odporúča obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať na vedomie. 

 

Hlavný kontrolór Ing. Ladislav Fúska uviedol, ţe finančné príjmy sú v plnení na úrovni 60 % oproti 

výdavkom, ktoré sú v plnení na 50 %.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2021. 

 

Uznesenie č. 7.1 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2021. 

 

 

 

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

ktorý prečítal prítomným poslancov svoje stanovisko k Programovému rozpočtu Obce Močenok  

na rok 2022 – 2024. Pripomienky k návrhu rozpočtu zo strany občanov neboli. Uviedol, ţe je 

nestabilné obdobie na predloţenie a vypracovanie návrhu rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok, 

nakoľko v danom čase nie je schválený štátny rozpočet. Nie sú známe ani ceny energií a stavebného 

materiálu a v rozpočte je naplánovaných viacero investičných akcií. Pre obec je návrh rozpočtu na rok 

2022 dobrým východiskovým materiálom. Rozpočet na rok 2022 preto odporúča schváliť.   

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková informovala prítomných, ţe členovia obecnej rady k predloţenému 

stanovisku hlavného kontrolóra nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať 

predloţený materiál na vedomie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 
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Poslanci zobrali na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce 

Močenok na rok 2022 – 2024. 

 

Uznesenie č. 7.2 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok na rok 2022 – 2024 

 

 

 

7.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancov návrh Programového rozpočtu Obce Močenok  

na rok 2022 – 2024. Uviedol, ţe rozpočet na rok 2022 je mierne prebytkový. . Návrh rozpočtu bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. V rozpočte nie sú naplánované všetky 

investičné akcie obce, čaká sa na výšku rezervy, ktorá bude známa na začiatku roka 2022, resp. keď 

bude spracovaný záverečný účet obce za rok 2021.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe finančná komisia sa zaoberala predloţeným materiálom. 

Rozpočet je prehľadne spracovaný. Rozpočtová rada pre zodpovednosť predikuje takú výšku 

podielových daní, akú naša obec ešte nemala. Rozpočtová rada sa zvykne mýliť len o pár percent. 

Poslanec Ing. Marek Mesároš sa zaujímal, ako sa obec vysporiada s Domovom dôchodcov, od roku 

2019 sa zvyšujú príjmy. 

 

Starosta obce uviedol, ţe finančná situácia v domove dôchodcov je stabilizovaná, nakoľko sa pani 

riaditeľke darí udrţiavať plný stav zariadenia, t.j. kapacita 40 klientov.  S riaditeľmi rozpočtových 

organizácií máva pravidelné porady. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe väčšina investičných akcií obce je financovaná z rôznych 

ministerstiev a zo strany obce je tam len spoluúčasť. V návrhu rozpočtu mu chýbali projekty  

na zveľadenie centra obce, cyklotrasy popri Zúgove. Verí, ţe sa tieto akcie zapoja po záverečnom 

účte, keď bude zrejmá výška rezervy. Informoval sa, či by bolo moţné zhodnotiť aj výšku finančného 

príspevku pre organizácie, kluby a spolky, mohlo by sa vychádzať z percent podielových daní. V obci 

je bohaté zastúpenie klubov a spolkov.  

 

Starosta obce uviedol, ţe je pravda, ţe veľa kultúrnych podujatí sa vzhľadom na pandémiu 

koronavírusu minulý rok ani tento neuskutočnilo. Malé spolky a kluby majú dotácie vyčerpané. 

Spolky a organizácie sa snaţia chýbajúce finančné zdroje získať z iných zdrojov. Dôleţitý bude pre 

nás vývoj situácie v budúcom roku.  

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš sa zaujímal, či si organizácie  odhadli náklady na energie, nakoľko sa 

postupne začali od marca 2021 zvyšovať. 

 

Starosta obce uviedol, ţe obec bude súťaţiť dodávky energií a môţeme osloviť aj ostatné obecné 

rozpočtové organizácie, či sa chcú do verejného obstarávania zapojiť. 
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Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2022 a zobrali na vedomie návrh rozpočtu na roky  

2023 – 2024.  

 

Uznesenie č. 7.3 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje  

návrh rozpočtu obce na rok 2022 

 

Bežný rozpočet       Kapitálový rozpočet 

- príjmy =      4 357 316,- €      - príjmy =       730 996,- € 

- výdavky =   3 907 202,- €      - výdavky =  1 631 392,-  € 

 

b) berie na vedomie 

návrh rozpočtu na roky 2023 – 2024 

 

 

 

7.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na zloţenie inventarizačných komisií  

na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok ku dňu 31. 12. 2021. Jednotlivé komisie  

sú zloţené z poslancov obecného zastupiteľstva, zo zamestnancov obecného úradu a občanov. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţenému materiálu nemali 

pripomienky a odporúčajú ho obecnému zastupiteľstvu schváliť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 
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Poslanci schválili návrh na zloţenie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry 

majetku Obce Močenok k 31. 12. 2021. 

 

Uznesenie č. 7.4 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce 

Močenok k 31. 12. 2021 

 

 

 

8. Hlavný kontrolór obce 

 

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

informoval prítomných poslancov o správe z kontroly plnenia podmienok pre prenájom obecného 

majetku v obci Močenok za rok 2020 a I. polrok 2021. Hlavný kontrolór uviedol, ţe kontroloval 

nájomné zmluvy, ktoré boli uzatvorené v rokoch 2020 a 2021. Pri veľkých prenájmoch bola pouţitá zo 

strany obce verejná súťaţ. Kontrolou nebol zistený rozpor a všetky nájomné zmluvy boli riadne 

zverejnené na webovom sídle obce. Upozornil, ţe sa pri nájmoch nepouţívalo zvyšovanie cien o mieru 

inflácie. Navrhol, aby tento bod bol zo všeobecne záväzného nariadenia vypustený a jeho návrhu bolo 

vyhovené.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady k predloţenému materiálu nemali 

pripomienky a odporúčajú ho obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie správu z kontroly plnenia podmienok pre prenájom obecného majetku v 

obci Močenok za rok 2020 a I. polrok 2021. 

 

Uznesenie č. 8.1 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly plnenia podmienok pre prenájom obecného majetku v obci Močenok za rok 

2020 a I. polrok 2021 
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8.2 Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Ladislavovi Fúskovi,  

ktorý predloţil plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022. Uviedol, ţe návrh 

plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuly a na internetovej stránke obce. Pripomienky  

zo strany občanov neprišli a obecná rada k predloţenému plánu nemala pripomienky. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022. 

 

Uznesenie č. 8.2 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 

 

 

 

9. Majetkové prevody, nájmy 

 

9.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Jozefa Gombáša a manţelky Beáty 

Gombášovej a Jozefa Buzmu a manţelky Soni Buzmovej bytom M. R. Štefánika 470/3, 951 31  

Močenok o odkúpenie pozemku parc. č. 113/28 o výmere 79 m
2
, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425. 

Nakoľko predseda komisie územného plánovania a investičnej činnosti poslanec Ing. Ernest Vereš  

pre zdravotné dôvody nebol na zasadnutí komisie, k jednotlivým ţiadostiam sa vyjadroval poslanec 

Štefan Horňák. 

 

Poslanec Štefan Horňák uviedol, ţe komisia nedoporučuje odpredaj vyššie uvedeného pozemku.  

Na parcele č. 113/28 sa nachádzajú inţinierske siete, na uvedenom pozemku je plánované napojenie 

vodovodnej prípojky pre novostavbu bytového domu na verejný vodovod a tento pozemok je uvedený 

aj v stavebnom povolení a aj v ţiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB a zmena vlastníckych 

pomerov by podstatne skomplikovala celý proces výstavby Bytového domu SO 16 b. j. – ulica  

M. R. Štefánika. Okrem iného, v danej lokalite uţ ţiadatelia vlastnia nehnuteľnosti – pozemky. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada sa stotoţňuje so stanoviskom komisie 

územného plánovania a investičnej činnosti a neodporúčajú odpredaj pozemku. 

 

Starosta obce dal hlasovať o neschválení zámeru odpredaja nehnuteľnosti. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za neschválenie odpredaja: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci neschválili zámer odpredaja nehnuteľnosti pre ţiadateľov. 

 

Uznesenie č. 9.1 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

žiadosť Jozefa Gombáša a manželky Beáty Gombášovej a Jozefa Buzmu a manželky Soni 

Buzmovej bytom M. R. Štefánika 470/3, 951 31  Močenok o odkúpenie pozemku parc. č. 113/28  

o výmere 79 m
2
, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425 

 

b) neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 113/28 o výmere 79 m
2
 ,  

reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425 pre žiadateľov Jozefa Gombáša a Jozefa Buzmy  

s manželkami, bytom M. R. Štefánika 470/3, 951 31  Močenok. 

 

 

 

9.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Ladislava Rudňanského s manţelkou, 

bytom ul. Za Humnami č. 59,  949 01  Nitra o odkúpenie pozemku časť z parc. č. 1783/93 o výmere 

cca 25 m
2
, druh pozemku: ostatná plocha, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 k. ú. Močenok. 

 

Poslanec Štefan Horňák uviedol, ţe komisia nedoporučuje odpredaj vyššie uvedeného pozemku. 

Pozemok nie je v jednej línii s ostatnými pozemkami. Predmetná časť pozemku pred rodinným 

domom je v časti, kde sa stáča ulica Rokošova II. a došlo by k zúţeniu verejného priestranstva. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada sa stotoţňuje so stanoviskom komisie 

územného plánovania a investičnej činnosti a neodporúčajú odpredaj pozemku. 

 

Starosta obce dal hlasovať o neschválení zámeru odpredaja nehnuteľnosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za neschválenie odpredaja: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci neschválili zámer odpredaja nehnuteľnosti pre ţiadateľov. 

 

Uznesenie č. 9.2 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
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a) prerokovalo 

žiadosť Ladislava Rudňanského s manželkou, bytom ul. Za Humnami č. 59,  949 01  Nitra  

o odkúpenie pozemku časť z parc. č. 1783/93 o výmere cca 25 m
2
, druh pozemku: ostatná 

plocha, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 k. ú. Močenok 

 

b) neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku a to  časť z parc. č. 1783/93 o výmere cca  

25 m
2
, druh pozemku: ostatná plocha, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 k. ú. Močenok  

pre žiadateľov Ladislava Rudňanského s manželkou, bytom ul. Za Humnami č. 59,  949 01  

Nitra 

 

 

 

9.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť  Ing. Júlie Laluchovej, bytom Malá Kráľová 

181/118, 951 32  Horná Kráľová o odkúpenie pozemkov a to parc. č. 153/13 o výmere   

85 m
2
, druh pozemku: záhrada a parc.  č. 153/14 o výmere 105 m

2
, druh pozemku: záhrada, obe  

reg. „C-KN“, vedené na LV č. 2425 k. ú. Močenok. 

 

Poslanec Štefan Horňák uviedol, ţe komisia doporučuje odpredaj vyššie uvedených pozemkov v línii 

jestvujúceho oplotenia. Jedná sa o záhrady, ktoré sa nachádzajú medzi rodinným domom ţiadateľky 

a bytovkami.   

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada sa stotoţňuje so stanoviskom komisie 

územného plánovania a investičnej činnosti a doporučujú odpredaj pozemkov. 

 

Starosta dal hlasovať o predloţenej ţiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja časti pozemkov pre ţiadateľku Ing. Júliu Laluchovú. 

 

Uznesenie č. 9.3 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

žiadosť Ing. Júlie Laluchovej, bytom Malá Kráľová 181/118, 951 32  Horná Kráľová  

o odkúpenie pozemkov a to parc. č. 153/13 o výmere  85 m
2
, druh pozemku: záhrada a parc. 

 č. 153/14 o výmere 105 m
2
, druh pozemku: záhrada, obe reg. „C-KN“, vedené na LV č. 2425  

k. ú. Močenok 

b) schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľností – pozemkov parc. č. 153/13 o výmere  85 m
2
, druh 

pozemku: záhrada a parc. č. 153/14 o výmere 105 m
2
, druh pozemku: záhrada, obe reg. „C-

KN“, vedené na LV č. 2425 k. ú. Močenok pre žiadateľku Ing. Júliu Laluchovú, bytom Malá 
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Kráľová 181/118, 951 32  Horná Kráľová za kúpnu cenu, ktorej výška bude určená znaleckým 

posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku. 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 

1991 Zb. o majetku obcí. 

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:  

Pre obec je časť týchto pozemkov nevyužiteľná, nakoľko sú v oplotí. Kúpou pozemkov  

si žiadateľka vysporiada majetkovoprávne vzťahy k pozemkom. 

 

 

 

9.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Patrika Škodáka, bytom Rišňovce č. 573, 

951 21  Rišňovce o odkúpenie pozemku a to časť z parc. č. 1745 o výmere cca  40 m
2
, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 k. ú. Močenok.  

 

Poslanec Štefan Horňák uviedol, ţe komisia doporučuje odpredaj časti vyššie uvedeného pozemku 

v línii jestvujúceho oplotenia. Jedná sa predzáhradku pred rodinným domom a v tejto lokalite je to 

posledná časť pozemku, ktoré nie je vysporiadaná. Je to v línii ostatných  oplotení rodinných domov.   

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada sa stotoţňuje so stanoviskom komisie 

územného plánovania a investičnej činnosti a doporučujú odpredaj časti pozemku. 

 

Starosta dal hlasovať o predloţenej ţiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja časti pozemku pre ţiadateľa Patrika Škodáka. 

 

 

Uznesenie č. 9.4 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

žiadosť Patrika Škodáka, bytom Rišňovce č. 573, 951 21  Rišňovce o odkúpenie pozemku a to 

časť z parc. č. 1745 o výmere cca  40 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie reg.  

„E-KN“, vedená na LV č. 4274 k. ú. Močenok 

b) schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku a to časť z parc. č. 1745 o výmere cca  40 m
2
, 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 k. ú. Močenok 

pre žiadateľa Patrika Škodáka, bytom Rišňovce č. 573, 951 21  Rišňovce za kúpnu cenu, ktorej 

výška bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo  

v Močenku. 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 

1991 Zb. o majetku obcí. 

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:  

Pre obec je časť tohto pozemku nevyužiteľná, nakoľko je v oplotí. Majiteľ uvedenú časť 

pozemku užíva ako predzáhradku a je v línii so susednými plotmi. Kúpou pozemku si žiadateľ 

vysporiada majetkovoprávne vzťahy k pozemku. 

 

 

 

V čase 19:10 h bola vyhlásená krátka hygienická prestávka, rokovanie pokračovalo v čase 19:20 h. 

 

 

 

9.5 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Ladislava Jánošíka, bytom Čsl. Armády 

184, 925 72  Selice o odkúpenie vlastníckych podielov Obce Močenok na pozemkoch parc. č. 575/1, 

575/3, 575/8, 575/4, 575/5, 575/6, 575/7, 573/1, 574/1, 573/3, 573/4 k. ú. Močenok. 

 

 

Poslanec Štefan Horňák uviedol, ţe komisia nedoporučuje odpredaj obecných podielov na vyššie 

uvedených pozemkov. Zo ţiadosti nie je ani zrejmé, na aký účel by ţiadateľ pozemky pouţil. Jedná sa 

o pozemky v ul. Sv. Gorazda ako je pizzeria Papa´s. Obec je na uvedených pozemkoch 

spoluvlastníkom.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada sa stotoţňuje so stanoviskom komisie 

územného plánovania a investičnej činnosti a neodporúčajú odpredaj obecných podielov na 

pozemkoch. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe Obec Močenok je zo zákona  povinná svoje vlastnícke 

podiely na nehnuteľnostiach v prípade predaja ponúknuť na odpredaj ostatným spoluvlastníkom 

daných nehnuteľností. Poďakoval komisii územného plánovania a investičnej činnosti, ako pristupuje 

k jednotlivým ţiadostiam a ich posudzovaniu. 

 

Starosta obce dal za pravdu poslancovi Ing. Marekovi Mesárošovi. 

 

Starosta obce dal hlasovať o neschválení zámeru odpredaja nehnuteľnosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za neschválenie odpredaja: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci neschválili zámer odpredaja nehnuteľností pre ţiadateľa. 
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Uznesenie č. 9.5 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

žiadosť Ladislava Jánošíka, bytom Čsl. Armády 184, 925 72  Selice o odkúpenie vlastníckych 

podielov Obce Močenok na pozemkoch parc. č. 575/1, 575/3, 575/8, 575/4, 575/5, 575/6, 575/7, 

573/1, 574/1, 573/3, 573/4 k. ú. Močenok. 

b) neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľností – pozemkov a to vlastníckych podielov Obce Močenok 

na pozemkoch parc. č. 575/1, 575/3, 575/8, 575/4, 575/5, 575/6, 575/7, 573/1, 574/1, 573/3, 573/4  

k. ú. Močenok pre žiadateľa Ladislava Jánošíka, bytom Čsl. Armády 184, 925 72  Selice. 

 

 

 

9.6 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť spoločnosti Eurowind energy s.r.o.,  

so sídlom Budyšínska 36, 831 02  Bratislava, IČO: 53 230 019 o súhlas s vyuţitím pozemkov  

v katastri obce Močenok za účelom prípravy projektu veterných elektrární.  

 

Poslanec Štefan Horňák uviedol, ţe komisia doporučuje prenájom pozemkov za účelom vybudovania 

veternej elektrárne, resp. veterných turbín. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš sa informoval, v akom štádiu je posudzovanie EIA, resp. či nie je 

spoločnosť viazaná na stanovisko obce k tomuto projektovému zámeru veterných elektrární.  

 

Starosta obce uviedol, ţe nedávno prišla obdobná ţiadosť na tie isté parcely. navrhol, aby boli pozvaní 

predstavitelia jednotlivých spoločností a predstavili poslancom svoje zámery. Uţ v roku 2007 boli 

úvahy o výstavbe veterných elektrárni v katastri obce Močenok, ale prišla hospodárska kríza a zámer 

sa nerealizoval.  

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš navrhol, aby obec prezistila, či spoločnosti nerukujú s majiteľmi 

okolitých pozemkov.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej ţiadosti.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 9.6 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

žiadosť spoločnosti Eurowind energy s.r.o., so sídlom Budyšínska 36, 831 02  Bratislava, IČO: 53 

230 019 o súhlas s využitím pozemkov v katastri obce Močenok za účelom prípravy projektu 

veterných elektrární. 
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b) poveruje 

starostu obce PaedDr. Romana Urbánika, aby s vedením spoločnosti Eurowind energy s.r.o., 

 so sídlom Budyšínska 36, 831 02  Bratislava naplánoval spoločné stretnutie, na ktorom vedenie 

spoločnosti predstaví ich projektový zámer veterných elektrární 

 

 

 

9.7 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia na odpredaj obecného pozemku 

novovytvorenej parc. č. 1749/119 o výmere 45 m
2
, druh pozemku: zastavené plochy, ktorá  

sa odčlenila z par. č. 1749, druh pozemku: ostatné plochy, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. 

Močenok na základe Geometrického plánu č. 65/2021, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, 

katastrálnym odborom dňa 23. 09. 2021, pod číslom G1-464/2021 2021 pre ţiadateľov: Erika 

Mesároša, rod. Mesároš, nar.: 07.10.1990 a manţelky Veroniky Mesárošovej, rod. Gombíková, nar.: 

01.08.1990 obaja bytom  Domoviny 529/35, 951 32  Horná Kráľová. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia obecnej rady navrhujú odpredaj pozemku za 

cenu 20,-€/m
2
 ako tomu bolo aj na predchádzajúcich obecných zastupiteľstvách. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili odpredaj obecného pozemku pre ţiadateľov manţelov Mesárošových. 

 

Uznesenie č. 9.7 – V./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 obecného pozemku novovytvorenej parc. č. 1749/119  

o výmere 45 m
2
, druh pozemku: zastavené plochy, ktorá sa odčlenila z par. č. 1749, druh 

pozemku: ostatné plochy, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe 

Geometrického plánu č. 65/2021, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym 

odborom dňa 23. 09. 2021, pod číslom G1-464/2021. 

 

b)schvaľuje    

odpredaj nehnuteľnosti – novovytvorenej parc. č. 1749/119 o výmere 45 m
2
, druh pozemku: 

zastavené plochy, ktorá sa odčlenila z par. č. 1749, druh pozemku: ostatné plochy, reg. „E-KN“, 

vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe Geometrického plánu č. 65/2021, úradne 

overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  23. 09. 2021, pod číslom  

G1-464/2021 pre žiadateľov: Erika Mesároša, rod. Mesároš, nar.: 07.10.1990 a manželky 

Veroniky Mesárošovej, rod. Gombíková, nar.: 01.08.1990 obaja bytom  Domoviny 529/35,  

951 32  Horná Kráľová. 
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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. 

 

Cena: 20,- €/m
2
  

 

 

 

10. Zápisnice z komisií 

 

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

komisií. Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

Šimko, Ing. Jozef Šuvada, 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. – V./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 pre školstvo, mládeţ a šport 

 

 

 

11. Rôzne 

 

11.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce 

Močenok za rok 2020. Finančné zdravie obce je hodnotené známkou 5,6, čo je výborná známka. Je to 

spoločný výsledok všetkých. Postupne sa zlepšujú aj ostatné finančné ukazovatele obce. Finančné 

zdravie našej obce potvrdil  aj nezávislý Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, známy aj pod 

skratkou INEKO.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe predloţený materiál hovorí o vedení obce a jeho 

pracovníkov. Súčasný stav našej obce nesie prvky dlhodobej stability, ktorá bola dosiahnutá  

za posledné dve volebné obdobia. Je to výsledok dobrej práce odborných pracovníkov, vedenia obce 

a znalosti zákonov. Je to dobrá komunikácia aj kolektívneho orgánu ako je obecné zastupiteľstvo.  
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Poslanec Ing. Marek Mesároš zdôraznil, ţe návrhy obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo, preto je 

hospodárenie také aké je. Najťaţšiu časť si odtrpeli zamestnanci obce, ktorí museli znášať ťarchu 

minulého obdobia. To, ţe obec nemá ţiadny úver nemusí byť vţdy pozitívom. Pretoţe dobré výsledky 

hospodárskeho zdravia umoţňujú obciam lepšie čerpanie úverov. Netreba sa ich báť a treba 

investovať. Veľká časť investičných akcií je financovaná z rôznych fondov, ale treba aj zdravú časť 

úverovania.  

 

Starosta obce odpovedal, ţe obec vţdy bude mať nejaký úver. Obec čerpala úver na verejné 

osvetlenie, na rekonštrukciu materskej školy a pod. Všetko sa nedá zvládnuť z vlastných zdrojov. 

Všetci museli priniesť obeť, bez toho by obec nebola tam, kde je. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe prvá tabuľka v predloţenom materiály hovorí za všetko. 

Spracovali to ľudia, ktorí na to majú mandát a starosta dobre vedie obec, nakoľko naša obec má 

v okrese Šaľa najlepšie ekonomické výsledky. Kto robí, robí aj chyby a je vidieť snahu.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  Ing. Stanislav 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2020.  

 

Uznesenie č. 11.1 – V./OZ/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie  

Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2020 

 

 

 

12. Diskusia 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe viacerí občania sa dopytovali na očkovanie. Informoval 

prítomných, ţe Nitriansky samosprávny kraj zriadil vakcinačné centrum v Poliklinike v Šali, kde sa 

očkuje vţdy v sobotu a nedeľu. Poprosil, aby zamestnanci obce túto informáciu zverejnili na 

dostupných miestach. Uviedol, ţe do obci chodí výjazdová očkovacia jednotka.  

 

Starosta obce informoval prítomných, ţe prostredníctvom mobilnej očkovacej jednotky sa zaočkovalo 

pribliţne 500 občanov.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko informoval prítomných, ţe vedeniu káblovej televízie sa podarilo 

dosiahnuť digitalizáciu vysielania na internetovej stránke obce. 

 

Starosta obce uviedol, ţe občania môţu sledovať vysielanie Televízie Močenok prostredníctvom 

internetovej stránky obce na počítačoch, tabletoch alebo mobilných telefónoch. V týchto dňoch 
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prebieha testovacia fáza celého systému a pokiaľ budú pozitívne ohlasy, tak vysielanie bude prebiehať 

počas celého roka a náklady na toto vysielanie bude znášať obec zo svojho rozpočtu. 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe nedávno bolo v rámci Ponitrianskeho zdruţenia 

obcí hlasovanie o váţení čiernych nádob na komunálny odpad. Tento návrh bol ohlasovaný a prijatý. 

Tento systém váţenia by mal  trvať do marca 2022. Na základe výsledkov váţenia nádob bude môcť 

obec nastaviť systém poplatkov za KO a DSO pre občanov a podnikateľov. Na rok 2022 sa výška 

poplatkov nemenila. Občania by si neskôr prostredníctvom aplikácie vedeli kontrolovať mnoţstvo 

vyvezeného odpadu.  

Taktieţ informoval poslancov, ţe obec v týchto dňoch podpísala zmluvu na Opatrovateľskú sluţbu  

č. II na 2 roky. 

 

 

13.  Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2021. Poslancom a občanom poprial pekné sviatky v kruhu rodiny. 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 08. 12. 2021 

 

Overovatelia:    Bc. Vladimír Vereš ......................................................... 

 

 

 Mgr. Eva Molnárová ......................................................... 


