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Zápisnica 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 26. 01. 2022 o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku  

na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

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:  Ľuboš Blaţo – poslanec OcZ  

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 

Róbert Lešš (občan), Marek Vimmer (občan) 

 

 

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

 

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2022 otvoril a viedol PaedDr. Roman 

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

poslancov v zasadacej miestnosti je 6, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci Ľuboš Blaţo, Ing. Marek Mesároš a Bc. Vladimír 

Vereš z pracovných dôvodov, poslankyňa  Ing. Veronika Sekerešová z dôvodu materskej dovolenky 

a poslanec Štefan Horňák z dôvodu karantény. 

 

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

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

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

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 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Petra Sýkoru a Ing. Jozefa Šuvadu. 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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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 Mgr. Eva Molnárová a Ing. Ernest Vereš potvrdili správnosť zápisnice z V. zasadnutia OcZ 

v Močenku, ktoré sa konalo dňa 08. 12. 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. – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

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

za overovateľov zápisnice určuje:  

Mgr. Petra Sýkoru, Ing. Jozefa Šuvadu 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, ţe návrh programu I.  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 zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu rokovania  

3. Kontrola plnenia uznesení z V. zasadnutia OcZ zo dňa 08. 12. 2021 a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu 

práce zo dňa 10. 01. 2022 

4. Interpelácie poslancov 

5. Ekonomika a majetok 

5.1. Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2022 

5.2. Správa o zrealizovaných projektoch a získaných finančných prostriedkoch v roku 2021 

6. Hlavný kontrolór obce 

6.1. Správa z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva v Močenku za 2. polrok 2020  

a 1. polrok 2021 ktoré neboli splnené do najbliţšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

6.2. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Močenok za rok 2021 

7. Správy o činnosti komisií za rok 2021 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 
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 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

 Komisia pre školstvo, mládeţ a šport 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára 

 Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok 

8. Zápisnice z komisií 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

9. Rôzne 

9.1.  Informácia starostu obce o ţiadostiach na prenájom obecných pozemkov za účelom realizácie zámeru 

výstavby veterných parkov 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Prítomní poslanci k predloţenému návrhu programu rokovania nemali pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu programu rokovania. 

 

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 predloţený program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 2. – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z V. zasadnutia OcZ zo dňa 08. 12. 2021 a z I. zasadnutia OcZ mimo 

plánu práce zo dňa 10. 01. 2022 

 

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

poslancov o plnení uznesení z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev. Hlavný kontrolór obce 

uviedol, ţe na V. zasadnutí OcZ v Močenku, ktoré sa konalo dňa 08. 12. 2021 bolo prijatých 26 

uznesení z toho 9 uznesení malo pre obec ukladaciu povinnosť.  

Splnené sú uznesenia č. 6.1.,6.2.,6.3.,6.5.,7.3 .a 9.7. – V./OZ/2021. Nesplnené resp. v plnení  

sú uznesenia č. 9.3.,9.4.,9.6 – V./OZ/2021. 

Na I. zasadnutí mimo plánu práce v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 10.01.2022 boli prijaté 4 uznesenia 

z toho 1 uznesenie malo ukladaciu povinnosť a to Uznesenie č. 3.2 – I./MOZ/2022. Ţiadosť bola 

podaná dňa 17.01.2022. 
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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: 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 kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 3 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

Kontrolu plnenia uznesení schválených na V. zasadnutí OcZ zo dňa 08. 12. 2021  

a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2022 zo dňa 10. 01. 2022 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš informoval prítomných poslancov, ţe sa na neho obrátili občania 

s otázkou, prečo nejde hlásenie obecného rozhlasu do vysielania káblovej televízie. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe pre technické problémy na vysielacom počítači sa musel preinštalovať 

softvér, ktorý nepodporuje funkciu prenášania hlásenia obecného rozhlasu do káblovej televízii. 

V tejto chvíli sa tento problém nedá odstrániť. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe viacero občanov z Rokošovej II. sa sťaţuje na veľké mnoţstvo 

áut pri zdruţených sluţbách, autá parkujú po oboch stranách cesty a je tadiaľ náročné prejsť.  

 

Starosta obce odpovedal, ţe obec o tomto probléme vie. Je tam umiestnená dopravná značka, ktorá  

obmedzuje rýchlosť. V určitej časti dňa je tu naakumulovaný veľký počet áut. Starosta obce navrhol, 

aby sa na danú problematiku pozreli predsedovia komisií a to komisie územného plánovania 

a investičnej činnosti a komisie pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada poţiadal, ţe či by bolo moţné nainštalovať doplňujúce pouličné osvetlenie 

v ul. Balajka smerom z ul. Nitrianska. V tejto časti je tma a pre občanov to tam môţe byť nebezpečné.  

 

Starosta obce odpovedal, ţe najrýchlejšie riešenie bude nainštalovanie reflektorov na existujúce 

verejné osvetlenie v tejto časti cesty v ul. Balajka. 
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5. Ekonomika a majetok 

 

5.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na prerozdelenie dotácií pre spolky 

a organizácie na rok 2022. Uviedol, ţe návrh vypracovali predsedovia komisií a to komisie 

financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti (poslanec Ing. Marek Mesároš), komisie  

pre školstvo, mládeţ a šport (poslanec Ľuboš Blaţo) a komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky  

a zahraničné vzťahy (poslanec Mgr. Peter Sýkora). Starosta obce uviedol, ţe zastupiteľstvo na konci 

roka 2021 vyčlenilo určitý objem finančných prostriedkov pre spolky a organizácie, ktoré sa 

prerozdelia. Ţiadosti o dotáciu spolkov a organizácií zásadne prevyšovali rozpočet, ktorý bol 

schválený. Komisia mala ťaţkú úlohu pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov. Postavili sa k tejto 

úlohe zodpovedne a vedenie obce si váţi vedenie kaţdého jedného spolku, klubu. Starosta obce 

uviedol,. ţe vţdy sa snaţíme vytvárať vhodné podmienky, nie len po finančnej stránke, ale aj po 

stránke materiálnej. Starosta obce odovzdal slovo poslancovi Mgr. Petrovi Sýkorovi, aby oboznámil 

prítomných poslancov s návrhom na rozdelenie dotácií pre kluby a spolky na rok 2022.  

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe sa rozdeľovalo toľko peňazí, ako minulý rok. Oproti 

minulému roku pribudli 2 nové ţiadosti a to od MO Matice slovenskej v Močenku (pozn. roky 

predtým podávali ţiadosti, len na rok 2021 si nepodali) a FBC Inferno Močenok (pozn. nový 

ţiadateľ). Poslanec Mgr. Peter Sýkora prečítal návrh na prerozdelenie dotácií. Florbalovému klubu 

navrhla komisia 480,- eur. Tento návrh bol predloţený na obecnej rade a tam boli výhrady niektorých 

poslancov k názvu klubu Inferno Močenok, či by nebolo moţné tento názov zmeniť, pretoţe preklad je 

peklo Močenok. Vyšla poţiadavka z obecnej rady, či by nebolo vhodné rokovať s klubom o zmene 

názvu. Na rokovaní odznela informácia, ţe s týmto návrhom prišli florbalisti a niektoré kluby majú aj 

horšie názvy.  

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe jeho návrh je, ak sa má zmeniť názov, určite je lepšie zmeniť 

ho teraz, ako keď uţ bude klub zapojený do súťaţí. To je ale na klube, ako sa rozhodne. 

Členovia komisie to riešili tak, ţe 480 eur, ktoré dali im museli niekde zobrať. Hádzanárskemu 

a futbalovému klubu.    

Poslanec Mgr. Peter Sýkora navrhol, ak sa klub rozhodne názov nezmeniť, hádzanárom pridať 220,- €, 

futbalistom 260,- € a florbalisti by dostali 0. 

 

Starosta obce uviedol, ţe v rokovacej miestnosti sú zástupcovia florbalového klubu p. Róbert Lešš 

a Marek Vimmer, ktorí pred zasadnutím OcZ v Močenku poţiadali, ţe by sa chceli vyjadriť k názvu. 

Starosta im odovzdal slovo. 

 

Róbert Lešš pripravil prezentáciu FBC Inferno Močenok (občianske zdruţenie). Venujú sa deťom 

a mládeţi, bojujú proti obezite u detí a tréneri majú trénerskú certifikáciu. V klube majú 7-12 ročné 

deti, ktoré sa spolu tešia z tohto športu. Muţský tím má 14 členov. Hráči sú aj z Močenku, ale 

prevaţná časť je absolventov gymnázia zo Šale. Objasnil poslancom, prečo si zvolili názov FBC 

Inferno Močenok. Kontroverzia predáva, Inferno Močenok je netradičné spojenie. „IN“ je slovenčine 

predloţka „v“,  majú vášeň  v srdci a oheň symbolizuje aj štart olympiády. Chcú, aby sa na názov 

pozeralo nie ako na peklo, ale ako na oheň, ktorí majú v sebe. 

Na záver prehrali odkaz prezidenta Slovenského zväzu florbalu, ktorý navštívil a podporil florbalový 

klub. 

 

Starosta obce v čase 18:14 h vyhlásil krátku hygienickú prestávku vzhľadom na opatrenia  

na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. 
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Po prestávke pokračovalo rokovanie Obecného zastupiteľstva v Močenku. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe obecná rada nemala výhrady k činnosti klubu. To je v súlade 

s názvom klubu, ktorý mu florbalisti poslali dňa 25.5.2020. Florbalový klub Močenok, k tomu to úplne 

sedí. Teraz je uvedené Inferno Močenok, tzn. Peklo Močenok, ten výklad nevidí nikto.   

 

Róbert Lešš uviedol, ţe ľudia pozerajú na obec a na mládeţ. Ich klub vychováva mládeţ do budúcna. 

Bratislavský klub má názov Snipers Bratislava a pýtal sa, či mu tento názov nevadí, pretoţe to je 

teroristický názov klubu.  

Poslanec Mgr Peter Sýkora mu odpovedal, ţe im nedávame peniaze, peniaze dávame domácim 

klubom. Ani jeden domáci klub problém s názvom nemá. Majú normálne mená, ktoré robia dobré 

meno obci. 

 

Róbert Lešš uviedol, ţe dobré meno obci robí aj Florbalový klub Inferno Močenok, tým, ako sa 

snaţíme prezentovať. 

Rodičom, ktorí prihlásili svoje deti do klubu názov Inferno Močenok vôbec neprekáţa a sú radi, ţe ich 

deti športujú. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe nemáme nič proti činnosti florbalového klubu, len nám 

prekáţa názov. Názov, ktorý ste mi poslali 25.5.2020 je v tom duchu, ako sú ostatné názvy ostatných 

klubov v Močenku.  

   

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe nemá absolútne ţiadne výhrady k aktivitám, ktoré s mládeţou 

robia. Stotoţňoval sa s názorom poslanca Mgr. Petra Sýkoru, ţe názov klubu nie je v poriadku.  

Je presvedčený, ţe 90 % rodičov, ktorých deti hrajú florbal nevedia, čo to slovo znamená. O význame 

slova Inferno/t. j. peklo nikto nevie. Hlavne starší vedia, ţe ako sa dá zle reprezentovať obec 

s nesprávnym názvom. Mladí ľudia si prekladajú slová z angličtiny do slovenčiny. Víta ich snahu,  

aby mládeţ nerobila zlotu v dedine, ale vadí mu ich názov.  

 

Róbert Lešš akceptoval jeho stanovisko. Uviedol, ţe kaţdý má právo na svoj názor. Prekáţalo mu, aby 

im niekto v 21. storočí diktoval, ako má mať nazvaný klub. Uviedol, ţe je súkromná osoba, má právo 

si nazvať klub ako chce. Rodičia s tým súhlasia, súhlasia s tým deti a dokonca ani Slovenský zväz 

florbalu nemal najmenšie výhrady proti názvu FBC Inferno Močenok.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe obecné zastupiteľstvo by malo rokovať v zmysle toho,  

čo káţe zákon a aby sa riešila postupnosť tak, ako treba. Bodom rokovania OcZ je rozdelenie dotácií 

na rok 2022 a nie riešenie názvov klubov. Tešia sa, ţe v obci je nový a dobrý šport, ktorý budú 

podporovať. Ak sa má schváliť dotácia, tak nech sa schváli a nie rieši ich názov. Obec má 4 400 

obyvateľov a treba riešiť aj ich potreby.  

Poslanec Ing. Stanislav Šimko sa pochvalne vyjadril, ţe vytvárajú pre naše deti aj moţnosti zapojiť sa 

do tohto športu. Robia to dobre, aj marketing majú perfektný. Môţu si dať názov, aký uznajú za 

vhodné. Nemali by však haniť poslancov za ich názor, ţe inferno, to je peklo, temnota.  

Deti musia byť vychovávané. Podľa jeho názoru to nie je dobrá motivácia, keď niekto bude mať 

v názve inferno. 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko navrhol stiahnuť celý bod o rozdelení dotácií na rok 2022 z programu. 
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Starosta obce mu odpovedal, ţe nevie, aká bude situácia ohľadom COVID-19 a ďalšie zastupiteľstvo 

by podľa plánu malo byť koncom marca a kluby a ostatné spolky potrebujú vedieť, ţe s akým 

rozpočtom môţu počítať po uvoľnení opatrení. Sú dve moţnosti, buď sa tento predloţený návrh 

schváli alebo neschváli, resp. sa bude hlasovať o druhom návrhu poslanca Mgr. Petra Sýkoru.   

Do diskusie sú prihlásení ešte dvaja poslanci. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe si váţi prácu mladých ľudí, ktorí chcú pracovať s deťmi.  

Tieţ má problém s názvom klubu.  

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay uviedol, ţe chápe výhrady kolegov, ale dôleţité je to, čo povedal 

poslanec Ing. Stanislav Šimko, ţe sa rozhoduje o dotácii pre kluby a spolky a nie o tom, ako sa kluby 

volajú. Mali by sme riešiť, čo ponúkajú deťom. Nemalo by sa to niečím podmieňovať.  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu na prerozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2022, 

ktorý predloţili predsedovia komisií a to komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej 

činnosti, komisie pre školstvo, mládeţ a šport a komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné 

vzťahy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 1 

Ing. Miroslav Pápay,  

Proti: 5 

Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,  

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci neschválili návrh na prerozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2022 ako ho 

predloţili predsedovia komisií a to komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

komisie pre školstvo, mládeţ a šport a komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 

 

Uznesenie č. 5.1 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

Návrh na prerozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2022, ktorý predložili 

predsedovia komisií a to komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

komisie pre školstvo, mládež a šport a komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné 

vzťahy. 

Neschválený návrh 
1 Karate Močenok      1 200 €  

2 DH Močenská kapela       980 €  

3 Stolno - tenisový oddiel T. J Močenok "A+B+C"   1 510 €  

4 Klub tvorivosti pri KS Močenok       600 €  

5 Klub cvičeniek pre zdravie Močenok     190 €  

6 Hádzanársky klub JUNIOR Močenok      14 200 €  

7 Klub dôchodcov v Močenku       440 €  

8 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska     440 €  

9  SČK - Močenok        1 200 €  

10 Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok      190 €  

11 ZO chovateľov poštových holubov Močenok     340 €  

12 ŠACH - klub Močenok       490 €  

13 FS Močenskí speváci        440 €  

14 Stolnotenisový klub senior        90 €  

15 Monika o.z.       680 €  

16 Zdruţenie rodina je viac       500 €  

17 Folklórna skupina Močenčanka      440 €  
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18 Spevácka skupina - ZÚGOVANKA     440 €  

19 Klub leteckých modelárov Močenok     140 €  

20 FK Močenok       24 000 €  

21.  ZO SZZ Močenok       200 € 

22.  DHZO Močenok       200 € 

23 FS Sečkár        300 €  

24 OZ Rubín        1 000 €  

25 Spolok rekreačných futbalistov v zastúpení členom spolku Ľubošom Podhradským  nefinančný príspevok 6x uvoľnenie 

zasadacej miestnosti v dobe 3 hod. 

26  MO Matice slovenskej v Močenku     100 € 

27 FBC Inferno Močenok      480 € 

 

 

Starosta obce navrhol hlasovať o druhom návrhu poslanca Mgr. Petra Sýkoru, ale s tým, ţe 480,- €  

sa nepredelí ţiadnemu klubu a zostanú v rezerve ako mimoriadna dotácia na rok 2022. Poslanec  

Mgr. Peter Sýkora s týmto návrhom súhlasil. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 1 

Ing. Stanislav Šimko 

 

Poslanci schválili návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2022 tak, ako ho 

predloţil na rokovaní OcZ Mgr. Peter Sýkora - predseda komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky  

a zahraničné vzťahy. 

 

Uznesenie č. 5.1.1 – I./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2022 tak, ako ho predložil   

na rokovaní OcZ Mgr. Peter Sýkora -  predseda komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky  

a zahraničné vzťahy. Suma 480,- € zostane v rezerve pre mimoriadne dotácie v roku 2022. 
1 Karate Močenok      1 200 €  

2 DH Močenská kapela       980 €  

3 Stolno - tenisový oddiel T. J Močenok "A+B+C"   1 510 €  

4 Klub tvorivosti pri KS Močenok       600 €  

5 Klub cvičeniek pre zdravie Močenok     190 €  

6 Hádzanársky klub JUNIOR Močenok      14 200 €  

7 Klub dôchodcov v Močenku       440 €  

8 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska     440 €  

9  SČK - Močenok        1 200 €  

10 Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok      190 €  

11 ZO chovateľov poštových holubov Močenok     340 €  

12 ŠACH - klub Močenok       490 €  

13 FS Močenskí speváci        440 €  

14 Stolnotenisový klub senior        90 €  

15 Monika o.z.       680 €  

16 Zdruţenie rodina je viac       500 €  

17 Folklórna skupina Močenčanka      440 €  

18 Spevácka skupina - ZÚGOVANKA     440 €  

19 Klub leteckých modelárov Močenok     140 €  

20 FK Močenok       24 000 €  

21.  ZO SZZ Močenok       200 € 

22.  DHZO Močenok       200 € 

23 FS Sečkár        300 €  
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24 OZ Rubín        1 000 €  

25 Spolok rekreačných futbalistov v zastúpení členom spolku Ľubošom Podhradským  nefinančný príspevok 6x uvoľnenie 

zasadacej miestnosti v dobe 3 hod. 

26  MO Matice slovenskej v Močenku     100 € 

 

 

 

5.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom správu o zrealizovaných projektoch a získaných 

finančných prostriedkoch v roku 2021. Starosta obce skonštatoval, ţe za projektmi stojí veľká práca  

a je to výsledok tímovej práce zamestnancov obecného úradu ako aj obecného zastupiteľstva, nakoľko 

väčšina projektov je podmienená ich schválením v zastupiteľstve. Obec Močenok v roku 2021 získala 

prostredníctvom rôznych projektov a dotácií finančné prostriedky vo výške 260 160,44 € z toho však 

130 560,- € sa bude čerpať v rokoch 2022 a 2023 na podporu opatrovateľskej sluţby II. V roku 2021 

bolo zrealizovaných 15 projektov.   

  

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

materiálu nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať predloţený materiál  

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 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu o zrealizovaných projektoch a získaných finančných 

prostriedkoch v roku 2021. 

 

Uznesenie č. 5.2 – I./OZ/2022 

berie na vedomie 

Správu o zrealizovaných projektoch a získaných finančných prostriedkoch v roku 2021 

6. Hlavný kontrolór obce 

 

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

Správu z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva v Močenku za II. polrok 2020 

 a I. polrok 2021, ktoré neboli splnené do najbliţšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

V správe hlavný kontrolór uviedol, ţe zmena Všeobecne záväzného nariadenia obce sa pozitívne 

prejavila v cenách, za ktoré sa pozemky predávajú. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

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

materiálu nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať predloţený materiál  

na vedomie. 
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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 zobrali na vedomie Správu z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva  

v Močenku za II. polrok 2020  a I. polrok 2021, ktoré neboli splnené do najbliţšieho riadneho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 6.1 – I./OZ/2022 

berie na vedomie 

Správu z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva v Močenku za II. polrok 2020 

 a I. polrok 2021, ktoré neboli splnené do najbližšieho riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

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

správu z vyhodnotenia kontrolnej činnosti HK za rok 2021. Okrem kontrolných akcií pripomienkoval 

všeobecne záväzné nariadenia zamerané na nakladanie s majetkom obce. Vyjadroval sa tieţ k zvolenej 

forme predaja. Bol členom výberovej komisie na matrikárku. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

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

materiálu nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať predloţený materiál  

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 

 

Poslanci zobrali na vedomie Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2022 

berie na vedomie 

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 
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7. Správy o činnosti komisií za rok 2021 

 

Starosta obce vyzval predsedov komisií, či chcú doplniť predloţené správy o činnosť komisií za rok 

2021. Zároveň starosta obce poďakoval predsedom, členom a tajomníčkam komisií za ich činnosť  

v roku 2021. Komisie zasadali aj napriek zloţitým podmienkam vzhľadom na stále trvajúcu pandémiu 

a riešili problémy občanov. Uviedol, ţe pozvánky na komisie sú zverejňované ako aj zápisnice 

z komisií.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

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

2021 zasadala 4 krát a väčšinou na zasadnutiach riešili predaj a prenájom obecných pozemkov, 

investičné zámery obce a pod.  

 

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

materiálu nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať predloţený materiál  

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 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správy o činnosti komisií  v roku 2021 tak, ako ich predloţili predsedovia 

komisií. 

 

Uznesenie č. 7 – I./OZ/2022 

berie na vedomie 

Správy o činnosti komisií  v roku 2021 tak, ako ich predložili predsedovia komisií. 

Správy: 

• Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

• Komisie územného plánovania a investičnej činnosti, 

• Komisie pre školstvo, mládeţ a šport, 

• Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy, 

• Komisie pre sociálne veci a bytové otázky, 

• Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára 

• Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok 

 

 

 

8. Zápisnice z komisií 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe od posledného zasadnutia OcZ v Močenku 

zasadala len komisia územného plánovania a investičnej činnosti. 
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Poslanec Ing. Ernest Vereš ako predseda komisie uviedol, ţe členovia komisie sa zaoberali ţiadosťou 

DENTIS s. r.o. o rozšírenie a vybudovanie recepcie pre zubnú ambulanciu. K tejto ţiadosti dala 

komisia kladné stanovisko. Komisia zobrala na vedomie ţiadosť Energie park s.r.o. o vybudovanie 

veterného parku a prenájmu obecných pozemkov.  

 

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

predsedovia komisií. 

 

Uznesenie č. 8 – I./OZ/2022 

berie na vedomie 

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

Zápisnice: 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

 

 

 

9. Rôzne 

 

9.1 Starosta obce informoval prítomných poslancov o ţiadostiach, ktoré boli doručené na obecný úrad. 

Konkrétne sa jedná o ţiadosti na prenájom obecných pozemkov za účelom realizácie zámeru výstavby 

veterných parkov od troch rôznych spoločností a pred rokovaním OcZ bol na obecnom úrade štvrtý 

záujemca o prenájom pozemkov za tým istým účelom. Jedná sa o pozemky v k. ú. Močenok. Starosta 

obce informoval, ţe na zasadnutí obecnej rady boli zástupcovia troch spoločností, ktorí odprezentovali 

svoje zámery a záujmy. Materiál obdrţali poslanci v pošte. Starosta obce odprezentoval mapu k. u. 

Močenok, kde zamestnankyňa obce vyznačila, v ktorých lokalitách chcú spoločnosti vybudovať 

veterné parky.  

Záujemcovia sú: 

DUSLO a.s. 

Energiepark s.r.o. 

Eurowind energy s.r.o  

GreenEnergy holding 

 

Traja uchádzači chcú vybudovať veterný park na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce Močenok. 

A to DUSLO a.s., Energiepark s.r.o. a Eurowind energy s.r.o. Podstatné je, aby moţnosť výstavby 

veterných parkov bolo vyznačené aj v územnom pláne obce. Záujemcov je veľmi veľa a všetci nebudú 

môcť fungovať v jednom priestore. Myslí si preto, ţe by bolo dobré, aby ţiadosti prešli v jednotlivých 

komisiách a dalo sa k nim stanovisko. O tejto téme je potrebné viesť diskusiu. Ak bude súhlasné 

stanovisko, ţe tu chceme mať veterné parky, tak bude potrebné vyhlásiť verejnú obchodnú súťaţ  

na pozemky, nakoľko viaceré spoločnosti majú záujem o  tie isté parcele. Celkovo je to zdĺhavý 

proces, moţno na 4 -5 rokov (proces EIA, územné konanie, stavebné konanie, štúdia ţivotného 
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prostredia a samotný proces realizácie). Dôleţité je kritérium, čo s vyrobenou elektrickou energiou, 

nakoľko na jej napojenie do siete potrebujú mať vyššie uvedené spoločnosti súhlas od distribútora 

elektrickej energie. Vzhľadom na citlivú tému starosta obce navrhol, aby teraz ţiadosti o prenájom 

obecných pozemkov a zámer výstavby veterných parkov zobrali na vedomie a prerokovali ich na 

príslušných komisiách. Obec Horná Kráľová a Hájske uţ zmluvu o budúcej zmluve na prenájom 

pozemkov podpísali.   

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay sa informoval, v ktorom štádiu procesu má obec právomoc veternú 

elektráreň povoliť, resp. nepovoliť. V rámci stavebného konania? 

 

Starosta obce odpovedal, ţe túto právomoc má obec v rámci stavebného konania. Ak sa zhodneme, ţe 

v rámci územného plánu toto územie sa nebude rozširovať, tak nedostanú od nás súhlas a nebudú 

môcť veterný park postaviť. S niektorými vlastníkmi uţ majú podpísané zmluvy o budúcich zmluvách, 

ale to preto, aby mohli začať proces štúdie a zhromaţďovať ďalšie povolenia.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe zástupcovia spoločností, ktorí odprezentovali svoje zámery 

by mali vedieť, aké je stanovisko obce. Jedna vec je prenájom dvoch obecných pozemkov a druhá vec 

je vyjadrenie obce v rámci stavebného – územného konania obce. Treba to takto nakoncipovať aj do 

uznesenia. Keď sa rozhodneme obecné pozemky prenajať, tak verejnou obchodnou súťaţou. 

Záujemcov o prenájom pozemkov treba aj písomne informovať, aký bude postup obce. 

 

Starosta obce uviedol, ţe zastupiteľstvo rozhodne v akom rozsahu je prístupné, aby tu taká činnosť 

nastala a vytipujeme lokalitu, v ktorej budeme súhlasiť, aby sa veterné parky realizovali. O tom 

všetkom rozhodne obecné zastupiteľstvo. Môţeme stanoviť, koľko chceme veterných turbín na našom 

území. Jedna zo spoločností má vlastnú trafo stanicu a vie vyrobenú elektrickú energiu spotrebovať. 

 

Starosta obce vyhlásil hygienickú prestávku v čase 19:20 h. Počas prestávky sa naformuloval návrh 

uznesenia. 

 

Prednostka obecného úradu Ing. Lucia Benčíková prečítala návrh uznesenia č. 9.1 – I./OZ/2022. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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 ţiadostiach na prenájom obecných pozemkov  

za účelom realizácie zámeru výstavby veterných parkov a poverili prednostku obecného úradu,  

aby ţiadosti predloţila na prerokovanie do príslušných komisií. 

 

 

Uznesenie č. 9.1 – I./OZ/2022 

a) berie na vedomie 

Informáciu starostu obce žiadostiach na prenájom obecných pozemkov za účelom realizácie 

zámeru výstavby veterných parkov 
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b) poveruje 

prednostku obecného úradu, aby žiadosti o prenájom obecných pozemkov za účelom realizácie 

zámeru výstavby veterných parkov predložila na prerokovanie do príslušných komisií  

pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku. 

 

 

 

10. Diskusia 

 

Poslanci v rámci bodu č. 10 Diskusia nevystúpili. 

 

 

 

11.  Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2022, ktoré sa konalo v zmysle plánu práce. 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 26. 01. 2022. 

 

Overovatelia:    Mgr. Peter Sýkora ......................................................... 

 

 

 Ing. Jozef Šuvada ......................................................... 


