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Zápisnica 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 30. 03. 2022 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 

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 

Bc. Vladimír Vereš – poslanec OcZ 

 

Ospravedlnení:  Ľuboš Blaţo – poslanec OcZ  

Ing. Marek Mesároš - poslanec OcZ  

Ing. Veronika Sekerešová – poslankyňa OcZ 

 

Ostatný prítomný:  Ing. Lucia Benčíková, prednostka Obecného úradu v Močenku 

 

 

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

 

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2022 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. Marek Mesároš a poslankyňa  

Ing. Veronika Sekerešová. 

 

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

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Miroslava Pápaya a Ing. Ernesta Vereša. 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 
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Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci Mgr. Peter Sýkora a Ing. Jozef Šuvada potvrdili správnosť zápisnice z I. zasadnutia OcZ 

v Močenku, ktoré sa konalo dňa 26. 01. 2022. K zápisnici nemali pripomienky, čo potvrdili svojím 

podpisom.  

 

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

 

Uznesenie č. 1. – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko 
 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Ing. Miroslava Pápaya, Ing. Ernesta Vereša 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

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

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

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

program rokovania.  

 

Návrh programu rokovania: 

 

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

2. Schválenie programu rokovania   

3. Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 26. 01. 2022 

4. Interpelácie poslancov 

 

5. Materiály predložené na prerokovanie  

5.1. Návrh na doplnenie poradovníka pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených  

s podporou štátu 

5.2. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Močenok na roky 2021 – 2027 

5.3. Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016  

Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Močenok 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31. 12. 2021 

6.2. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2021 

6.3. Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2021 

6.4. Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2021 
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6.5. Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2021 

6.6. Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2021 

7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2021 

7.1. Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 

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

k 31.12.2021 

7.3. Zápisnica z vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2021 a Protokol 

o návrhu na vyradenie majetku za rok 2021 

8. Hlavný kontrolór 

8.1. Správa z kontroly podávania a vyúčtovania troch vybraných dotácií v podmienkach obce 

Močenok za rok 2021 

9. Majetkové prevody, nájmy  

9.1. Ţiadosť o odkúpenie OP – Viera a Jaroslav Rábekoví 

10. Zápisnice z komisií 

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

 Komisia pre školstvo, mládeţ a šport, 

 Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok, 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 

11. Rôzne 

11.1. Správa o činnosti obchodnej spoločnosti Kabel TV Močenok za rok 2021  

11.2. Správa o činnosti obecnej polície za rok 2021  

        11.3 Informácia starostu obce zmene tajomníčky v komisii ţivotné prostredie, verejnoprospešné  

                 sluţby a verejný poriadok  

12. Diskusia 

13. Záver 

Starosta obce sa informoval, či prítomní poslanci majú pripomienky k predloţenému návrhu programu 

rokovania. 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe deň pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva v Močenku bol 

na obecný úrad doručený list od Ing. Ladislava Fúsku, v ktorom sa vzdáva svojej funkcie hlavného 

kontrolóra Obce Močenok ku dňu 31.03.2022. Navrhol, aby sa pôvodný program rokovania OcZ 

doplnil o dva body a to o body č. 11.4 Informácia o vzdaní sa Ing. Ladislava Fúsku funkcie hlavného 

kontrolóra Obce Močenok a bod č. 11.5 Návrh na vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce 

Močenok. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu  programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Močenku, ktorý 

bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Močenok. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 
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Za: 0 

Proti: 8 

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

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

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci neschválili program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovom sídle Obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 2. – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Močenku, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli 

a webovom sídle Obce Močenok 

 

Starosta obce dal hlasovať o programe rokovania OcZ v Močenku, podľa doplňujúceho návrhu 

poslanca Mgr. Petra Sýkoru. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili doplnený program rokovania Obecného zastupiteľstva v Močenku na návrh 

poslanca Mgr. Petra Sýkoru. 

 

Uznesenie č. 2.1 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Močenku, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli 

a webovom sídle Obce Močenok a jeho doplnenie na návrh poslanca Mgr. Petra Sýkoru  

o body: 

11.4 Informácia o vzdaní sa Ing. Ladislava Fúsku funkcie hlavného kontrolóra Obce Močenok 

11.5 Návrh na vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Močenok 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení I. zasadnutia OcZ zo dňa 26. 01. 2022 

 

Starosta obce odovzdal slovo prednostke Ing. Lucii Benčíkovej, nakoľko hlavný kontrolór  

Ing. Ladislav Fúska nebol prítomný na rokovaní OcZ. Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla,  

ţe hlavný kontrolór obce vykonal kontrolu uznesení, ktoré boli prijaté na I. zasadnutí OcZ dňa  

26. 01. 2022. Na uvedenom zasadnutí OcZ bolo prijatých 11 uznesení z toho 2 uznesenia mali  

pre obec ukladaciu povinnosť. Obe ukladacie uznesenia (t.j. Uznesenie č. 5.1.1 a Uznesenie č. 9.1 )  

sú splnené. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  
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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 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 3 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

Kontrolu plnenia uznesení schválených na I. zasadnutí OcZ zo dňa 26. 01. 2022 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš informoval poslancov o probléme pobehujúcich psov (jedná sa o väčšie 

bojové plemená)  vo vinohradoch, ktoré vlastní p. Dubajová z ul. Balajka. Psi chodia na voľno bez 

vôdzky a ľudia, ktorí sa prechádzajú vo vinohradoch sa ich boja. Poţiadal, aby obec kontaktovala  

p. Dubajovú a riešila daný problém. 

 

Starosta obce uviedol, ţe uţ dávnejšie viedol rozhovor s p. Dubajovou na danú tému. Ohľadom voľne 

pobehujúcich psov vo vinohradoch kontaktoval aj Ing. Miroslava Pápaya, na koľko je predsedom 

komisie pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok. Nie je to tak, ţe by obec 

mohla urobiť v tejto chvíli nejaký zásah, platia určité pravidlá, ktoré majitelia psov musia dodrţiavať.  

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay informoval prítomných poslancov, ţe s p. Dubajovou sa uţ rozprával  

na danú tému v lete. Vo všeobecnosti uviedol, ţe psy sa nemôţu voľne pohybovať bez vôdzky  

po revíri, psy musia byť ovládateľné. Poľovníci môţu zasiahnuť len  v prípade, ak sa zviera voľne 

pohybuje vo vzdialenosti nad 200 m od ľudských obydlí, resp. zastavaného územia. Problém s danými 

psami sa stal aj nedávno. Poznamenal, ţe sa opäť na túto tému porozpráva s p. Dubajovou. Pokiaľ 

nepomôţe osobný dohovor, tak bude musieť zakročiť Obec. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko informoval prítomných poslancov o problémovej kanalizácii v časti  

ul. Rokošova I. Nedávno totiţ prišlo k vyplaveniu splaškov v rodinnom dome dňa 20. 03. 2022. 

Poruchová havárijna sluţba ZSVS (tzn. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a .s) tento problém 

urýchlene vyriešila, ale nedávno sa situácia opakovala. Občania sa obrátili na poslanca Ing. Stanislava 

Šimku, aby sa prihovoril za vyriešenie tohto pretrvávajúceho problému so splaškami. Poţiadal, aby sa 

vedenie obce pokúsilo o stretnutie s vedením ZSVS a našlo sa riešenie daného problému.  
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Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe o tomto probléme vie. Upozornil naň generálneho 

riaditeľa ZSVS, p. riaditeľku odštepného závodu ZSVS v Nitre ako aj technického riaditeľa. Pokiaľ 

má správne informácie, tak je uţ vypracovaná projektová dokumentácia, ale ZSVS chýbajú finančné 

prostriedky na túto investičnú akciu. Uvedomuje si, ţe táto situácia občanom v danej lokalite strpčuje 

ţivot, a bude sa o tomto pretrvávajúcom problému rozprávať s vedením ZSVS vo štvrtok (tzn. po 

zasadnutí OcZ) na dozornej rade. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe ZSVS a.s. odštepný závod Nitra má na starosť správu 

vodovodných a kanalizačných sietí v našej obci. Podľa jeho informácií od občanov p. Hanák  

(má funkciu správcu vodovodných sietí v našej obci), uţ nebude naďalej vykonávať prácu pre ZSVS 

a naši občania sa obávajú, ţe táto funkcia bude v obci chýbať.  

 

Starosta obce uviedol, ţe sa ohľadom p. Hanáka bude informovať na dozornej rade. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe aj v ul. Druţstevná bola upchatá kanalizácia a ZSVS veľmi 

promptne reagovala a problém odstránila. Vykonala sa sondáţ kanalizačných sietí v danej lokalite 

a tým sa zistil problém. Moţno by stálo za uváţenie, aby sa takáto sondáţ vykonala aj v ostatných 

problémových lokalitách. Nakoľko niektoré kanalizácie sú preliačené a potom nemajú dostatočný 

prietok. 

 

Starosta obce poţiadal na základe diskusie s poslancom Ing. Jozefom Šuvadom, ktorý predkladal 

poţiadavku občanov z obecnej nájomnej bytovky o odstránenie technickej poruchy, aby nájomcovia 

telefonovali svoje problémy s bytmi priamo na obecný úrad, aby sa veci vedeli rýchlejšie riešiť 

a opraviť. 

 

 

 

5. Materiály predložené na prerokovanie 

 

5.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia na doplnenie poradovníka  

pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu. Starosta obce odovzdal 

slovo poslancovi Ing. Jozefovi Šuvadovi, predsedovi komisie pre sociálne veci a bytové otázky.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe komisia na svojom zasadnutí prehodnotila došlé ţiadosti 

o pridelenie sociálneho nájomného bytu. Po ich obodovaní komisia rozhodla, ţe  navrhne  

do poradovníka ţiadateľa mimo bodovania a to p. Danu Bennárovú, z dôvodu, ţe ţiadosť o pridelenie 

bytu má podanú od roku 2018 a doteraz nebola zaradená do poradovníka, spĺňa všetky kritéria, nemá 

ţiadne podlţnosti voči obci a je zamestnaná v penzióne pre seniorov Orlík v Močenku, kde pracuje  

v sociálnej oblasti a svedomito si plní povinnosti. 

 

Starosta obce sa stotoţnil so stanoviskom komisie ako aj s odôvodnením, prečo by mala p. Dana 

Bennárová mala byť doplnená do poradovníka. 

 

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

k predloţenému návrhu komisie nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu 

predloţený návrh schváliť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky na doplnenie poradovníka  

pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu. 

 

Uznesenie č. 5.1 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky na doplnenie poradovníka pre pridelenie 

sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu  

 

1-izbové byty 

P.č. Meno a priezvisko, adresa__________________________ Počet bodov_____________ 

1. Dana Bennárová, Močenok                             XY 

 

 

 

5.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Obce Močenok na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Uviedol, ţe ide o základný 

dokument, ktorý kaţdá obec potrebuje mať, aby mohla čerpať nenávratné finančné výpomoci.  

Ide o pracovnú verziu dokumentu, a preto poţiadal predsedov komisií, aby návrh dokumentu 

prerokovali na svojich zasadnutiach a prípadné pripomienky včas zaslali na obecný úrad,  

aby sa zapracovali do dokumentu, ktorý sa bude schvaľovať na najbliţšom zasadnutí.   

 

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

k predloţenému materiálu nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený 

materiál zobrať na vedomie. Uviedla, ţe členovia obecnej rady vyzdvihli kvalitu vypracovaného 

dokumentu. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Močenok  

na roky 2021 – 2027.  

 

Uznesenie č. 5.2 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 
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NÁVRH Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Močenok na roky 2021 – 2027  

(s výhľadom do roku 2030) 

 

 

 

5.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. xx/2022, ktorým  

sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Močenok. Uviedol, ţe ide 

o pracovný materiál. V minulom roku Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vybudovaním urnového hája 

na Dolnom a Hornom cintoríne v našej obci. Na rok 2022 sú v rozpočte obce na to vyčlenené finančné 

prostriedky. Vzhľadom na moţnosť uloţenia telesných pozostatkov zosnulých do urnovej steny,  

je potrebné upraviť VZN Obce Močenok, ktoré pojednáva o prevádzkovom poriadku pohrebísk v Obci 

Močenok. Je potrebné stanoviť výšku nájomného za urnovú schránku. Materiál predkladáme  

za účelom jeho prerokovania v jednotlivých komisiách kvôli pripomienkovaniu.   

 

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

k predloţenému materiálu nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený 

materiál zobrať na vedomie.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie návrh VZN Obce Močenok č. xx/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  

č. 10/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Močenok.  

 

Uznesenie č. 5.3 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

NÁVRH VZN Obce Močenok č. xx/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 Prevádzkový 

poriadok pohrebísk v Obci Močenok 

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

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

Obce Močenok k 31. 12. 2021. Uviedol, ţe v materiáli sú podrobne rozpísané jednotlivé programy 

rozpočtu obce a ich plnenie. 

 

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

o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31. 12. 2021 nemali pripomienky a odporúčajú 

obecnému zastupiteľstvu ju zobrať na vedomie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prítomní poslanci v rozprave nevystúpili. 
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Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

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

k 31. 12. 2021. 

 

Uznesenie č. 6.1 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31. 12. 2021 

 

 

 

6.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2021.  

Uviedol, ţe čerpanie rozpočtu predkladá do obecného zastupiteľstva štvrťročne, ako je zvykom.  

 

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

k 31. 12. 2021 nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať 

na vedomie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prítomní poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  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 31. 12. 2021. 

 

Uznesenie č. 6.2 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2021 

 

 

 

6.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom materiál o pohľadávkach obce Močenok  

k 31. 12. 2021. Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  
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Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe dotazy obecnej rady k pohľadávkach obce Močenok 

k 31.12.2021 budú odkonzultované po odkontrolovaní dokumentov audítorkou obce. Členovia obecnej   

nemali pripomienky a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať na vedomie.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prítomní poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2021. 

 

Uznesenie č. 6.3 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2021 

 

 

 

6.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2021. 

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

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

účely ich pouţili. 

 

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

a obecná rada nemali pripomienky k správe o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2021 a odporúčajú 

obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál schváliť. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prítomní poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2021. 
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Uznesenie č. 6.4 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2021 

 

 

 

6.5 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2021. 

Uviedol to isté, ako pri správe ZŠ Močenok.  

 

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

a obecná rada nemali pripomienky k správe o hospodárení MŠ Močenok za rok 2021 a odporúčajú 

obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál schváliť. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prítomní poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 6.5 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2021 

 

 

 

6.6 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2021. 

Uviedol to isté, ako pri predchádzajúcich správach.  

 

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

a obecná rada nemali pripomienky k správe o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2021 a odporúčajú 

obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál schváliť. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prítomní poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 
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Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 6.6 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2021 

 

 

 

7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2021 

 

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

majetku a záväzkov  k 31. 12. 2021. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

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

materiálu a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať na vedomie. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko poďakoval všetkým členom inventarizačných komisií za ich svedomitú 

prácu. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

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

k 31.12.2021.  

 

Uznesenie č. 7.1 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2021 

 

 

 

7.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Zápis z vykonania inventarizácie majetku  

a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2021. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe inventarizačná komisia nezistila ţiadne rozdiely. 
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Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

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

materiálu a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať na vedomie. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

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

Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2021. 

 

Uznesenie č. 7.2 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

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

31.12.2021 

 

 

 

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

Obce Močenok k 31. 12. 2021 a protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2021. Starosta obce 

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

vykonávala v náročných podmienkach počas pretrvávajúcej pandémie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

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

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

inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2021 a súhlasia s návrhom vyraďovacej komisie  

na vyradenie prebytočného majetku obce v zmysle predloţeného protokolu.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada poďakoval za dôkladné vypracovanie vyraďovacieho protokolu s návrhom 

na vyradenie prebytočného majetku obce.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  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 Zápisnicu z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok  

k 31. 12. 2021 a súhlasili s návrhom vyraďovacej komisie na vyradenie prebytočného majetku obce  

v zmysle predloţeného protokolu. 

 

Uznesenie č. 7.3 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) berie na vedomie 

Zápisnicu z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2021 

 

b) prerokovalo 

protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2021 

 

c) súhlasí    

s návrhom vyraďovacej komisie na vyradenie prebytočného majetku obce v zmysle 

predloženého protokolu 

 

 

 

8. Hlavný kontrolór obce 

 

8.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Správu z kontroly podávania a vyúčtovania troch 

vybraných dotácií v podmienkach obce Močenok za rok 2021. Odovzdal slovo prednostke Ing. Lucii 

Benčíkovej, aby prítomných poslancov oboznámila zo správou nakoľko hlavný kontrolór obce Ing. 

Ladislav Fúska nebol prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe hlavný kontrolór vykonal kontrolu vyúčtovania troch 

vybraných dotácií a to Folklórny súbor Sečkár Močenok, Folklórna skupina Močenskí speváci a HK 

Junior Močenok. FS Sečkár a FS Močenskí speváci vyúčtovali dotáciu včas a finančné prostriedky 

boli pouţité v zmysle platného VZN Obce Močenok. Pri HK Junior Močenok hlavný kontrolór zistil 

nesúlad vyúčtovania dotácie, konkrétne ţe finančné prostriedky boli pouţité aj na cestovné náhrady 

osobných motorových vozidiel a vyúčtovanie dotácie nebolo predloţené na obecný úrad v čas. Hlavný 

kontrolór v závere svojej správy uvádza VZN obce o poskytovaní dotácií je výrazne prísnejšie neţ 

v iných obciach a navrhol, aby sa VZN upravilo v bode, ktoré pojednáva o cestovných náhradách. 

 

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

materiálu a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať správu hlavného kontrolóra na vedomie. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 
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Uznesenie č. 8.1 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu z kontroly podávania a vyúčtovania troch vybraných dotácií v podmienkach obce 

Močenok za rok 2021 

 

 

 

9. Majetkové prevody, nájmy 

 

9.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Viery a Jaroslava Rábekových, ktorí ţiadajú 

odkúpiť od obce časť pozemku, ktorí uţívajú ako predzáhradku pred ich rodinným domom  

v ul. Chalupy, konkrétne parc. č. 1745/24 o výmere 92 m
2
. Starosta obce odovzdal slovo poslancovi 

Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe členovia komisie doporučujú odpredaj obecného pozemku. 

Viera a Jaroslav Rábekoví uţ majú aj vypracovaný geometrický plán, takţe poznáme presnú výmeru 

pozemku. Uţ si dá len obec vypracovať znalecký posudok. Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol,  

ţe obecná rada sa stotoţňuje s názorom komisie a doporučuje schváliť budúci zámer odpredaja 

obecného pozemku.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja obecného pozemku pre Vieru a Jaroslava Rábekových. 

 

Uznesenie č. 9.1 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

žiadosť Viery a Jaroslava Rábekových, bytom ul. Chalupy 89/14, 951 31  Močenok o odkúpenie 

obecného pozemku, konkrétne parc. č. 1745/24 o výmere 92 m
2
 (nemá založený LV), čiže ide  

o časť z parc. č. 1745, reg. „E-KN“, vedené na LV č. 4274 

 

b) schvaľuje    

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – obecného pozemku, konkrétne parc. č. 1745/24  

o výmere 92 m
2
 (nemá založený LV), čiže ide o časť z parc. č. 1745, reg. „E-KN“, vedené na LV 

č. 4274 pre žiadateľov Vieru a Jaroslava Rábekových, bytom ul. Chalupy 89/14, 951 31  

Močenok za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena 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 a žiadatelia uvedený pozemok 

dlhé roky užívajú ako predzáhradku. Kúpou pozemku si žiadatelia vysporiadajú 

majetkovoprávne vzťahy k pozemkom. 

 

 

 

10. Zápisnice z komisií 

 

Starosta obce uviedol, ţe zápisnice zo zasadnutí jednotlivých komisií dostali poslanci spolu 

s ostatnými materiálmi. Jednotlivé komisie na svojich zasadnutiach prerokovali aj zámery spoločností 

o výstavbu veterných parkov v katastrálnom území našej obce. Poznamenal, ţe obec tieto stanoviská 

komisií vyhodnotí a pripraví podklady do ďalšieho zastupiteľstva na prerokovanie.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe komisia pre sociálne veci a bytové otázky navrhuje zmeniť 

bodovací systém pri prideľovaní bytov. Navrhujú, aby kaţdý člen komisie mohol podľa vlastného 

uváţenia individuálne obodovať danú ţiadosť. Členovia komisie sa ho pýtali, či obec neuvaţuje 

o výrobe nových čísiel domov. Ţeby boli na tabuľkách obe čísla (tzn. súpisné  a aj popisné číslo) 

domu. Hlavne zastupujúce poštárky majú problém s doručovaním listín, keď nepoznajú danú lokalitu 

a často dôjde k zámene.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  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 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

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

Zápisnice: 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

• Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

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

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 

 

 

 

11. Rôzne 

 

11.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Správu o činnosti Kabel TV Močenok  

a hospodárenie za rok 2021. Odovzdal slovo poslancovi Ing. Stanislavovi Šimkovi, konateľovi 

spoločnosti Kabel TV Močenok. Uviedol, ţe prevádzku zabezpečoval na svoje náklady Slovanet a.s., 

Bratislava. Spoločnosť Kabel TV Močenok aj naďalej konštatuje, ţe prevedenie práv na spoločnosť 

Slovanet a.s., bol správny krok. V súčasnej dobe prebieha vysielanie aj webovej stránke Obce 

Močenok, spoločnosť Kabel TV Močenok má na to digitálnu licenciu.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu.  

 

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

materiálu a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu zobrať správu na vedomie. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu o činnosti Kabel TV Močenok a hospodárenie za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 11.1 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu o činnosti Kabel TV Močenok a hospodárenie za rok 2021 

 

 

 

11.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Správu o činnosti obecnej polície za rok 2021.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

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

materiálu a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať na vedomie. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu o činnosti obecnej polície za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 11.2 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu o činnosti obecnej polície za rok 2021 

 

 

 

11.3 Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe novou tajomníčkou v komisii pre ţivotné 

prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok je Mgr. Zuzana Verešová. Pani Helene 

Blehovej poďakoval za jej dlhoročnú prácu a novej p. matrikárke poprial veľa šťastia v práci. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

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

pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok. 

 

Uznesenie č. 11.3 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o zmene zapisovateľky (tajomníčky) v komisii pre životné prostredie, 

verejnoprospešné služby a verejný poriadok.  

Starosta obce za tajomníčku komisie menoval Mgr. Zuzanu Verešovú (bytom ul. Chalupy). 

 

 

 

11.4 Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe dňa 29. 03. 2022 bol na obecný úrad 

doručený list, v ktorom sa Ing. Ladislav Fúska vzdáva svojej funkcie hlavného kontrolóra Obce 

Močenok. Jeho pracovný pomer končí ku dňu 31. 03. 2022. Starosta obce Ing. Ladislavovi Fúskovi 

poďakoval za jeho prácu a poprial mu pevné zdravie a veľa ďalších úspechov. 
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Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe pred Ing. Ladislavom Fúskom bolo na obci viacero 

kontrolórov a ani jeden z nich nedosahoval taký kvality ako Ing. Ladislav Fúska. Počas jeho 

funkčného obdobia sa udrţiaval majetok obce a za to mu patrí veľké ďakujem.   

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe hlavný kontrolór spravil kus dobrej roboty a vţdy v dobrom 

upozornil na nejaké nezrovnalosti, aby sa mohli napraviť. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie vzdanie sa Ing. Ladislava Fúsku funkcie hlavného kontrolóra Obce 

Močenok. 

 

Uznesenie č. 11.4 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Vzdanie sa Ing. Ladislava Fúsku funkcie hlavného kontrolóra Obce Močenok v zmysle § 18a 

ods. 8, písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ku dňu 31.03.2022 

 

 

 

11.5 Starosta obce uviedol, ţe vzhľadom na to, ţe sa Ing. Ladislav Fúska vzdal funkcie hlavného 

kontrolóra k 31. 03. 2022, Obci plynie od 1. apríla 2022 60- dňová lehota v zmysle zákona o obecnom 

zriadení, do ktorej musí prebehnúť voľba nového hlavného kontrolóra. Z uvedeného dôvodu je 

potrebné vyhlásiť termín a podmienky voľby hlavného kontrolóra Obce Močenok. Starosta obce 

prečítal návrh podmienok na voľbu hlavného kontrolóra. Navrhol, aby termín voľby bol na májovom 

zasadnutí OcZ, t.j. dňa 25. 05. 2022.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada sa informoval, či podmienky sú rovnaké, ako boli aj minulý rok, keď sa 

vyhlasovala voľba hlavného kontrolóra. 

 

Starosta obce uviedol, ţe v návrhu textu sú rovnaké podmienky ako minulý rok.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada navrhol, aby sa inzerát zverejnil aj v regionálnych novinách.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko navrhol, aby sa v odstavci Ďalšie podmienky preformuloval text 

„....uchádzač, ktorý splní vyššie kvalifikačné predpoklady .....“  

 

Po diskusiu k úprave vyššie uvedeného textu poslanec Ing. Ernest Vereš navrhol, aby sa preformuloval 

text nasledovne: „....uchádzač, ktorý splní  kvalifikačné predpoklady... 

Prítomní poslanci s jeho návrhom súhlasili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

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

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili predloţený návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 11.5 – II./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

A.) vyhlasuje  

deň konania voľby Hlavného kontrolóra Obce Močenok na deň 25. 05. 2022, pričom voľba  

sa uskutoční v rámci zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Močenok. Pracovný úväzok hlavného 

kontrolóra: (úväzok 0,3 týţdenne). 

 

B.) žiada  

starostu Obce Močenok, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Močenok na úradnej tabuli 

Obce Močenok a spôsobom v mieste obvyklým  

 

C.) ustanovuje  

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Močenok a náleţitosti prihlášky 

takto: 

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra (úväzok 0,3 týţdenne) musí spĺňať: 

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 

• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

 

2. Ďalšie predpoklady: 

• min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, 

právnickej alebo technickej, znalosť podvojného účtovníctva, 

• občianska a morálna bezúhonnosť, 

• znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce  

vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, 

zákona o majetku obcí, zákona o sťaţnostiach, zákonníka práce 

• uţívateľské ovládanie počítača. 

 

3. Náleţitosti prihlášky: 

• osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj), 

• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania voľby 

hlavného kontrolóra, 

• overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kópie  

o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,  

•  profesijný ţivotopis, 

• čestné prehlásenie o odbornej praxi, 

• čestné prehlásenie, ţe kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej 

poisťovni, daňovému úradu a obci, 
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• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, ţe má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

• poskytnutie údajov k výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.4 zákona 330/2007 o registri 

trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

4. Spôsob doručenia prihlášky: 

• kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Močenok odovzdajú osobne v Klientskom 

centre obecného úradu alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej 

„Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Obec Močenok, Obecný úrad Močenok,  

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok. 

• uzávierka prihlášok je dňa 11. 05. 2022 /t.j. streda/ do 12.00 hod. 

Ďalšie podmienky voľby : 

• uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku  

so všetkými náleţitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade  

s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., 

• kaţdý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred 

poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút, 

• posúdenie podaných prihlášok ( otváranie obálok, kontrola dodrţania zákonných podmienok 

prihlášky ) zabezpečí organizačne a technicky Obecný úrad, určí zoznam kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené poţiadavky, zabezpečí pozvánky na voľbu hlavného 

kontrolóra, 

• na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej 

schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali  v prvom kole 

volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú 

všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, 

ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje 

ţrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky. 

• Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Močenku na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

12. Diskusia 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada informoval prítomných poslancov, ţe prípravný výbor festivalu Gorazdov 

Močenok na plno pracuje. Uviedol, ţe tento rok bude festival Gorazdov o týţdeň skôr, ako bolo 

pôvodne plánované. bude sa konať v dňoch od 18. do 24. júla 2022. Počas festivalu bude prebiehať 

duchovná činnosť, v sobotu bude galaprogram a v nedeľu sv. omša v Gorazdove.  

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva, ţe súhlasili s nákupom 

liekov pre Ukrajinu. taktieţ poďakoval aj Lekárni Sv. Gorazda v Močenku, ţe tak rýchlo dokázali 

zohnať potrebné lieky a lekárske pomôcky. 

 

Starosta obce uviedol, ţe regionálne zdruţenie ZMOS-u uskladnilo zbierku, ktorú organizovala  

aj Obec Močenok, v skladoch v Nitre na Agrokomplexe. Poďakoval občanom našej obce, ktorí sa do 

zbierky zapojili.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada sa informoval, či aj v našej obci sú ubytovaní utečenci z Ukrajiny. 
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Poslanec Ing. Stanislav Šimko sa informoval, či sú deti z Ukrajiny v základnej a materskej škole. 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe v súčasnej dobe je na území obce cca   

27 utečencov z Ukrajiny. Toto číslo je pomerne pohyblivé, nakoľko jedna rodina príde, ďalšia odíde. 

V súčasnej dobe sú 4 deti v základnej škole a 2 deti v materskej škole. Utečencom sa snaţíme 

prostredníctvom zbierky, ktorá bola v obci, poskytnúť potraviny a materiálnu pomoc. Majiteľom 

ubytovní sme poskytli antigénové testy, aby mohli občanov z Ukrajiny otestovať na ochorenie 

COVID-19. 

 

 

 

13.  Záver 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 30. 03. 2022 

 

Overovatelia:    Ing. Miroslav Pápay ......................................................... 

 

 

 Ing. Ernest Vereš ......................................................... 


