
1 
 

Zápisnica 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 25. 05. 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 

Ing. Marek Mesároš - 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. Veronika Sekerešová – poslankyňa OcZ 

 

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

 

 

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

 

III. 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 9, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sa ospravedlnil poslanec Ľuboš Blaţo a poslankyňa Ing. Veronika 

Sekerešová. 

 

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

Mgr. Peter Sýkora, Štefan Horňák, Bc. Vladimír Vereš 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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. Mareka Mesároša a Mgr. Evu Molnárovú. 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 
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Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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 Ing. Miroslav Pápay a Ing. Ernest Vereš potvrdili správnosť zápisnice z II. zasadnutia OcZ 

v Močenku, ktoré sa konalo dňa 30. 03. 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. – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Peter Sýkora, Štefan Horňák, Bc. Vladimír Vereš 
 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Ing. Mareka Mesároša, Mgr. Evu Molnárovú 

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. Voľba hlavného kontrolóra  

3.1. Schválenie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Močenok 

3.2 Výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Močenok 

3.3 Prehľad kandidátov na funkciu: Hlavný kontrolór Obce Močenok 

3.4 Voľba hlavného kontrolóra Obce Močenok 

4. Informácia o plnení uznesení z II. zasadnutia OcZ zo dňa 30. 03. 2022  

5. Interpelácie poslancov 

 

6. Materiály predložené na prerokovanie  

6.1. Návrh VZN Obce Močenok č. 01/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016  

Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Močenok 
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6.2. Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 

platenia úhrady za sluţby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána 

Močenok 

7. Ekonomika a majetok 

7.1. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 

7.2. Záverečný účet Obce Močenok za rok 2021 

7.3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2022 

7.4. Návrh I. zmeny rozpočtu Obce Močenok na rok 2022 

8. Majetkové prevody, nájmy  

8.1. Ţiadosť o odkúpenie OP – Ing. Marcel Izák a Ing. Zuzana Bogačiková 

8.2. Ţiadosť o odkúpenie OP – Andrej Minárik s manţelkou 

9. Zápisnice z komisií 

 Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti, 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu programu rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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 program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Pozmeňovacie návrhy na zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva poslanci nemali. 

 

Uznesenie č. 2. – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom 

zriadení 
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3. Voľba hlavného kontrolóra 

 

3.1 Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe na dnešnom zasadnutí OcZ bude prebiehať 

voľba Hlavného kontrolóra Obce Močenok. Na II. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku, 

ktoré sa konalo dňa 30.03.2022 boli schválené podmienky a termín voľby Hlavného kontrolóra obce 

Močenok. Obecný úrad zabezpečil zverejnenie termínu a podmienok voľby HK na úradnej tabuli obci, 

na webovom sídle obce, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a v regionálnych novinách MY – 

Nitrianske noviny. Súčasťou materiálov je aj zápisnica z otvárania obálok uchádzačov o funkciu 

Hlavného kontrolóra Obce Močenok. Komisia, ktorá posudzovala obálky uchádzačov, pracovala 

v zloţení: Ing. Ernest Vereš (predseda komisie), Ing. Stanislav Šimko a Mgr. Peter Sýkora (členovia 

komisie). 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe do stanoveného termínu (t.j. do 11.05.2022 do 12:00 h ) bola 

doručená na obecný úrad jedna obálka od uchádzačky p. Mileny Veresovej, ktorá splnila všetky 

stanovené podmienky.  

 

Starosta obce navrhol, aby volebná komisia pre voľbu hlavného kontrolóra pracovala v zloţení: 

predseda komisie:   Ing. Ernest Vereš 

člen komisie:   Ing. Stanislav Šimko 

člen komisie:   Ing. Jozef Šuvada 

 

Starosta dal o svojom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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 volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra. 

 

Uznesenie č. 3.1 – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení : 

predseda komisie:   Ing. Ernest Vereš 

člen komisie:   Ing. Stanislav Šimko 

člen komisie:   Ing. Jozef Šuvada 

 

 

 

3.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia, ktorým sa určuje pracovný úväzok 

hlavného kontrolóra obce na 0,30, ktorým sa stanovuje 6 ročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra 

v zmysle zákona o obecnom zriadení a ktorým sa určuje plat hlavného kontrolóra Obce Močenok. 

 

K predloţenému návrhu otvoril rozpravu, v ktorej poslanci nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu uznesenia. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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 uznesenia Uznesenie č. 3.2 – III./OZ/2022. 

 

Uznesenie č. 3.2 – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

určuje 

pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Močenok, ktorý bude vykonávať na kratší pracovný čas – 

0,30 úväzku v zmysle ust. § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon  

o obecnom zriadení) s poukazom na ust. § 49 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 

(Zákonník práce) 

 

stanovuje 

funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce Močenok, ktoré začína dňom 26. 05. 2022 a končí dňom 

25. 05. 2028 v zmysle ust. § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon  

o obecnom zriadení). 

 

určuje 

plat hlavného kontrolóra obce Močenok v zmysle ust. § 18c ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.  

 v znení neskorších predpisov s poukazom na ust. § 18c ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení 

skorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení). 

 

 

 

3.3 Starosta obce odovzdal slovo poslancovi Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi volebnej komisie  

pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Močenok. Poslanec Ing. Ernest Vereš znovu zopakoval, ţe do 

termínu podania (pozn. do 11.05.2022 do 12:00 hod) prihlášok na hlavného kontrolóra Obce Močenok 

prišla na obecný úrad jedna prihláška a to od pani Mileny Veresovej, bytom Šaľa. Komisia 

skonštatovala, ţe obálka bola riadne zalepená a označená v zmysle podmienok a ţe kandidátka Milena 

Veresová splnila všetky podmienky a preto bola pozvaná na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v Močenku na ktorom bude prebiehať voľba hlavného kontrolóra. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k danému bodu, v ktorej prítomný poslanci nevystúpili. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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 prehľad kandidátov na funkciu: Hlavný kontrolór Obce Močenok 
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Uznesenie č. 3.3 – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

prehľad kandidátov na funkciu: Hlavný kontrolór Obce Močenok 

Kandidát č. 1 – Milena Veresová 

 

 

 

3.4 Starosta obce poţiadal zástupcu starostu Mgr. Petra Sýkoru, aby do rokovacej miestnosti pozval 

kandidátku na funkciu hlavného kontrolóra obce p. Milenu Veresovú. Pani Veresovú starosta obce 

informoval, ţe má v zmysle vyhlásených podmienok 10 minút na svoju prezentáciu. Následne jej 

odovzdal slovo. 

 

Milena Veresová uviedla, ţe  samospráve sa venuje 20 rokov. Bola poslankyňou Mesta Šaľa. Od roku 

2012 robí hlavnú kontrolórku Obce Šoporňa. Ponúka svoje skúsenosti, ktoré získala počas svojej 

praxe. Je členkou zdruţenia hlavných kontrolórov. Následne dala prítomným poslancom priestor na 

otázky.  

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš – sa informoval, či p. Veresová sa zúčastňuje aj na zasadnutí OcZ 

v Šoporni. Informoval sa, či zvykne aj kontrolovať uznesenia, ktoré obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a prijíma. 

 

Milena Veresová uviedla, ţe má veľmi dobrú spoluprácu s poslancami OcZ. Vţdy je ochotná pomôcť. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko sa informoval, či svoju kontrolnú činnosť plánuje realizovať aj na 

jednotlivé organizačné zloţky obce. Aký spôsob komunikácie bude pouţívať. Či bude mať pravidelný 

kontakt so starostom obce a prednostkou obecného úradu. Zaujímal sa, či Obec Šoporňa bude súhlasiť 

s tým, ţe bude robiť hlavnú kontrolórku aj v našej obci a či je podľa nej potrebné, aby obce mali sebou 

uzatvorenú zmluvu o funkcii hlavného kontrolóra viacerých obcí. 

 

Milena Veresová uviedla, ţe starosta obce Šoporňa je informovaný o tom, ţe chce robiť hl. kontrolóra 

aj v Močenku. V prípade, ak  budú korigovať zastupiteľstvá, tak nie je v tom problém. Jej názor je, ţe 

nie je potrebné uzatvoriť zmluvu medzi obcami, ak majú rovnakého kontrolóra. Zákon to v súčasnej 

legislatíve nevyţaduje.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe je toho názoru, ţe je potrebné, aby sme zmluvu mali 

uzatvorenú. 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o znení § 18b zákona o obecnom zriadení, v ktorom 

sa uvádza „Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Hlavného 

kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo každej obce, v ktorej hlavný kontrolór má vykonávať 

kontrolnú činnosť.“ Podľa výkladu nie je potrebné, aby medzi obcami bola uzatvorená zmluva. 

 

Poslanec Štefan Horňák poznamenal, ţe nakoľko nie je ďalší kandidát, tak nikoho neukrátime. 

 

Milena Veresová uviedla, ţe pokiaľ bude poţiadavka, tak vykoná kontrolu aj v rozpočtových 

organizáciách obce. V  Šoporni má napr. stanovené dni, kedy sa nachádza na úrade a je k dispozícií. 

Zúčastňuje sa aj kultúrnych podujatí. 
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Poslanec Ing. Jozef Šuvada  sa informoval, či má aj iné zamestnania okrem výkonu hlavného 

kontrolóra Obce Šoporňa, a aký má v Šoporni úväzok. 

 

Milena Veresová odpovedala, ţe v Šoporni má polovičný úväzok a je si vedomá toho, ţe v Obci 

Močenok je ten úväzok menším, t.j. 0,3. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada –  sa zaujímal, či sa p. Veresová zúčastňuje školení. 

 

Milena Veresová odpovedala, ţe sa zúčastňuje školení. Obec Šoporňa je členom RVC Trnava 

a zdruţenie hl. kontrolórov tieţ robieva školenia. Veľa vecí si konzultujte s kolegami. 

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay sa zaujímal, či uţ má plán kontrolnej činnosti. 

 

Milena Veresová odpovedala, ţe ešte nemá premyslený plán kontrolnej činnosti. Vie, ţe ho treba 

predkladať 2x ročne. Musí sa oboznámiť aj s vnútornými predpismi obce. Bude sa pýtať 

zamestnancov ale aj poslancov, čo by mala skontrolovať.  

 

Starosta obce uviedol, ţe  podmienky voľby Hlavného kontrolóra obce schválili poslanci  

na predchádzajúcom II. zasadnutí OcZ v Močenku, ktoré sa konalo 30 .03. 2022. V nich bolo uvedené,  

ţe voľba sa uskutoční aj v prípade, ak príde len jedna obálka od uchádzača. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš  uviedol, ţe kto súhlasí s kandidátom, tak napíše číslo kandidáta na 

hlasovací lístok, nakoľko voľba HK bude prebiehať tajným hlasovaním. Poslanec Ing. Ernest Vereš 

pozbieral od prítomných 9 poslancov hlasovacie lístky. 

 

Komisia v zloţení poslancov: Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada a Ing.Stanislav Šimko odišli 

spočítať hlasovanie lístky.  

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš  informoval prítomných poslancov, ţe od prednostky obecného úradu Ing. 

Lucii Benčíkovej prevzal 11 hlasovacích lístkov. Na rokovaní obecného zastupiteľstva bolo 

prítomných 9 poslancov. Hlasovacie lístky odovzdali deviati poslanci. Všetky hlasovacie lístky boli 

platné. Všetci deviati poslanci hlasovali za kandidáta č. 1 – t.j. Milenu Veresovú. 

Poslanec Ing. Ernest Vereš  skonštatoval, ţe OcZ zvolilo za hlavného kontrolóra pani Milenu 

Verešovú. 

 

Uznesenie č. 3.4 – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

zvolilo 

hlasmi 9 poslancov obecného zastupiteľstva obce Močenok za hlavného kontrolóra obce Milenu 

Veresovú, bytom Šaľa, čo je ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov požadovaná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov. 

 

 

4. Informácia o plnení uznesení z II. zasadnutia OcZ zo dňa 30. 03. 2022 

 

Starosta obce odovzdal slovo prednostke obecného úradu Ing. Lucii Benčíkovej, ktorá prítomných 

poslancov informovala o plnení uznesení z II. zasadnutia OcZ zo dňa 30 .03. 2022. Uviedla, ţe na II. 

zasadnutí OcZ v Močenku, ktoré sa konalo dňa 30. 03. 2022 bolo prijatých celkovo 24 uznesení 

obecného zastupiteľstva. Z uvedeného počtu 6 uznesení malo pre obec ukladaciu povinnosť. Dátum 
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plnenia uznesení je vyznačený pri jednotlivých uzneseniach. Ku dňu konania III. zasadnutia OcZ v 

Močenku nie je splnené len jedno uznesenie a to uznesenie č. 9.1 – II./OZ/2022 – budúci zámer 

predaja pre manţelov Rábekových, nakoľko sa čaká na vypracovanie znaleckého posudku.   

 

Členovia Obecnej rady k predloţenému materiálu nemali pripomienky a odporúčajú ho zobrať  

na vedomie. 

 

Prítomní poslanci k predloţenému materiálu nemali pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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 plnení uznesení schválených na II. zasadnutí OcZ zo dňa 

30. 03. 2022. 

 

Uznesenie č. 4 – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení schválených na II. zasadnutí OcZ zo dňa 30. 03. 2022 

 

 

 

5. Interpelácie poslancov 

 

Starosta obce odpovedal na interpelácie z posledného zasadnutia OcZ. 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe štátna polícia uţ rieši sťaţnosť na voľne  

sa pohybujúce sa psy p. Dubajovej. Obecná polícia v Močenku majiteľku psov navštívila osobne,  

ale neprišlo k náprave. 

 

Na interpeláciu poslanca Ing. Stanislava Šimka starosta obec uviedol, ţe obec nevie ovplyvniť  

personálne otázky ohľadom obecného vodára. Ohľadom problémovej kanalizácii  

sa rozprával s technickým riaditeľom p. Ing. Štefekom, s ktorým sa aj osobne stretol na tvare miesta. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe sa tieţ rozprával s technickým riaditeľom p. Štefekom 

a tváril sa prekvapene, ţe o nijakom probléme s kanalizáciou v obci nevie. Pritom tento problém trvá 

6-7 rokov. Nie je normálne, aby nám pred zdravotným strediskom a potravinami vytekali splašky. 

 

Starosta obce uviedol, ţe nie je pravda, ţe nereagujeme na tento problém. Nakoľko tento problém 

neustále nahlasujeme vodárenskej spoločnosti. Uţ len podľa počtu nahlásených porúch. Uviedol,  

ţe vodárne majú uţ vypracovanú projektovú dokumentáciu, ako tento problém s kanalizáciou  

a so splaškami v našej obci riešiť, alebo problém je nedostatok finančných prostriedkov. Dostal 

prísľub, ţe ho budú informovať, aký bude návrh riešenia tejto situácie  a termín plnenia. 
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Poslanec Ing. Marek Mesároš ho poprosil, aby ich starosta informoval o ďalšom vývoji. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe aj on viackrát kontaktoval poruchovú sluţbu. Sú to zbytočné 

výjazdy. 

 

 

 

6. Materiály predložené na prerokovanie  

 

6.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 01/2022, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Močenok. Materiál mali 

poslanci k dispozícii uţ na predchádzajúcom zastupiteľstve. Prebehlo pripomienkové konanie. VZN 

pojednáva o výške cien za uţívanie urnových schránok.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe zo strany občanov a jednotlivých komisií neboli 

pripomienky k návrhu VZN.  

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš  pripomenul, aby sa nezabudlo v nájomných zmluvách deklarovať,  

ţe písmo musí byť na všetkých urnových schránkach rovnaké. 

 

Prítomní poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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 VZN Obce Močenok č. 01/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 

Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Močenok. 

 

Uznesenie č.6.1 – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 01/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 Prevádzkový poriadok 

pohrebísk v Obci Močenok 

 

 

 

6.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh  VZN Obce Močenok č. xx/2022 o spôsobe 

určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sluţby poskytované v Domove dôchodcov 

Milosrdného samaritána Močenok. Poznamenal, ţe materiál predloţila do OcZ riaditeľka domova 

dôchodcov Mgr. Edita Lovásová nakoľko sa extrémne zvyšuje inflácia musia sa navýšiť ceny a platby 

pre klientov. Zvyšujú sa aj mzdové náklady. Pani riaditeľka sa zúčastnila zasadnutia komisie  

pre sociálne veci, aby odôvodnila svoj návrh na navýšenie poplatkov pre klientov. S rodinnými 

príslušníkmi o tomto navýšení hovorila a sú si toho vedomí.  

Navrhol, aby materiál prerokovali príslušné komisie na svojich zasadnutiach. 
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Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe vedenie DD dodalo dostatok podkladov a je v hre 

udrţateľnosť domova. Navrhol, aby to v komisiách čo najskôr prerokovali. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada informoval prítomných poslancov, ţe on poprosil, aby p. riaditeľka dodala 

aj dôvodovú správu, čo aj spravila. P. riaditeľka aj s ekonómkou boli na komisii a zodpovedali ich 

otázky.  

 

Starosta obce uviedol, ţe sa jedná o navýšenie o cca 80,-€/mesiac za klienta. Navýšenie poplatkov sa 

hlavne  týka stravy a ubytovania. Všetko je odôvodnené a zhrnuté v dôvodovej správe. Teraz im 

nepostačujú finančné prostriedky ani na odmeny v zmysle kolektívnej  zmluvy vyššieho stupňa.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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 o spôsobe určenia úhrady, výške 

úhrady a spôsobe platenia úhrady za sluţby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného 

samaritána Močenok. 

 

Uznesenie č. 6.2 – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

NÁVRH VZN Obce Močenok č. xx/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 

platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok 

 

 

 

7. Ekonomika a majetok 

 

7.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej 

závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2021, ktorú spracovala akreditovaná audítorská spoločnosť: 

RVC Senica s.r.o., M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica, Licencia SKAU č. 302. Starosta obce uviedol, 

ţe obec je zo zákona povinná mať vykonaný audit. Audítorská spoločnosť konštatuje, ţe obec 

Močenok konala v súlade s poţiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada k správe audítora z overovania individuálnej 

účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2021 nemala pripomienky a odporúča ju zobrať na 

vedomie. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe členovia finančnej komisie nemali pripomienky 

a odporúčajú predloţenú správu zobrať na vedomie. 
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Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli.   

Hlasovanie: 

Prítomní: 9 

Za: 9 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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 audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia 

účtovníctva k 31.12.2021. 

 

Uznesenie č.7.1 – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva  

k 31.12.2021. 

 

 

 

V čase 18:55 h z rokovacej miestnosti odišli poslanci Ing. Miroslav Pápay a Bc. Vladimír Vereš,  

od tejto chvíli bolo v rokovacej miestnosti prítomných 7 poslancov. 

 

 

 

7.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Záverečný účet Obce Močenok za rok 2021, 

ktorému predchádzalo stanovisko audítorskej spoločnosti. Uviedol, ţe prebytok obce je vo výške  

681 808,95 € a v zmysle zákona ho obec vyuţije na tvorbu rezervného fondu  a na kapitálové 

výdavky. 

 

Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada k záverečnému účtu obce za rok 2021 

nemala pripomienky a odporúča ho schváliť bez výhrad. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe členovia finančnej komisie nemali pripomienky 

a odporúčajú záverečný účet schváliť bez výhrad.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe je to výsledok práce všetkých zainteresovaných. Potvrdili to 

aj nezávislé inštitúcie. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš v čase 18:59 h odišiel z rokovacej miestnosti. Prítomných bolo 6 

poslancov. 

 

Starosta obec informoval prítomných poslancov, ţe veľký prebytok finančných prostriedkov je vďaka 

úspore financií na projektoch, spomenul projekt opatrovateľskej sluţby (úspora mzdových 

prostriedkov), úspora na dohľadovom pracovisku, kde ušetríme 75% výdavkov. V roku 2021 sa 

nepodarilo zrealizovať veľké investičné akcie, ktoré boli rozpočtované v roku 2021. (cesta Kakava, 

chodník Balajka, tréningové ihrisko a pod.). 
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V čase 19:01 h sa vrátil Ing. Ernest Vereš, prítomných bolo 7 poslancov.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schváli Celoročné hospodárenie v zmysle Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2021 bez 

výhrad. 

 

Uznesenie č.7.2 – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo    

Záverečný účet Obce Močenok za rok 2021 

 

b) potvrdzuje 

     prebytok   beţného rozpočtu                         vo výške        684 806,24   EUR 

     schodok    kapitálového rozpočtu                  vo výške       -126 955,21   EUR  

     prebytok beţného a kapitálového     557 851,03  EUR 

      

     Prebytok    finančných operácií   

     po vylúčení zábezpek                                   vo výške               260 797,88    EUR  

 _____________________________________________________________________ 

     Výsledok hospodárenia za rok 2021           vo výške                818 648,91   EUR 

     z toho účelové finančné prostriedky           vo výške               -136 839,96   EUR 

     Výsledok rozpočtového hospodárenia   ................................    681 808,95   EUR 

 

c) schvaľuje 

tvorbu rezervného fondu  vo výške 681 808,95 EUR 

 

d) schvaľuje 

pouţitie  rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov a istín úveru v r. 2022 vo výške  

681 808,95 EUR 

 

e) schvaľuje bez výhrad 

Celoročné hospodárenie v zmysle Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2021 

 

 

 

7.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2022.   

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada k čerpaniu rozpočtu k 31. 03. 2022 nemala 

pripomienky a odporúča obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať na vedomie. 
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Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe členovia finančnej komisie nemali pripomienky k čerpaniu 

rozpočtu a odporúčajú predloţený materiál zobrať na vedomie. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2022. 

 

Uznesenie č. 7.3 – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2022 

 

 

 

7.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh I. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 

2022. Starosta obce uviedol, ţe návrh zmeny rozpočtu bol zverejnený v lehote ako ukladá zákon. Obec 

reaguje na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, kde je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na 

odmeny pre zamestnancov a vyplatiť ich do konca I. polroka 2022. Zvyšujú sa ceny energií. Toto 

zvyšovanie sa nás dotkne v II. polroku 2022, nakoľko obec nemá vysúťaţenú elektrickú energiu.. 

Kaţdý mesiac budeme platiť za energiu podľa spotového trhu. Plyn má obec vysúťaţený od 1.1.2023. 

Od 1.5.2022 narastá výška stravného, minimálna suma bude od 4,80 € - aj tieto náklady sú zahrnuté 

v I. zmene rozpočtu obce. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada odporúča predloţený materiál schváliť. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe členovia finančnej komisie nemali pripomienky 

k predloţenému materiálu a komisia ho odporúča schváliť. Navrhol však, či by nebolo lepšie finančné 

prostriedky na zateplenie budovy kultúrneho domu vyuţiť na zateplenie budovy materskej školy. 

V MŠ by sa oveľa viac ušetrilo na energiách, neţ v kine, ktoré sa ani pravidelne nevyuţíva. 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe obec má vypracovaný projekt na zateplenie 

budovy MŠ. Náklady na zateplenie kina by ani z tretiny nepokryli dané náklady na zateplenie budovy 

materskej školy. Nateraz nie je ţiadna vhodná výzva, do ktorej by sme sa mohli zapojiť.  

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe 2 roky neboli ţiadne výzvy, ale týmto štýlom asi ani nebudú. 

Budova sa môţe zatepliť postupne, najprv zatepliť jednu alebo dve steny a takto postupne. Pri škôlke 

by sa najviac ušetrilo na energiách. Navrhol túto investíciu zaradiť do rozpočtu na rok 2023. V kine sa 

neušetrí nič na energiách. Cena stavebných materiálov pôjde stále vyššie. 
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Starosta obce odpovedal, ţe v kine ani nejde o ušetrenie energie skôr o zlepšenie technického stavu 

budovy ako takej. Tam sa ani nevieme zapojiť do výzvy. Moţno to skôr riešiť úverom a vlastnými 

finančnými prostriedkami. 

 

V čase 19:18 h odišiel z rokovacej miestnosti  poslanec Mgr. Peter Sýkora. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe tieto zmeny si vyţadujú podporu. Reflektujú na terajšiu 

situáciu a prihovoril sa za schválenie predloţenému materiálu. 

 

Starosta obce uviedol, ţe včera (t.j. 24. mája 2022) bol schválený zákon, ktorý má byť financovaní  

z výnosov dane z príjmov samospráve. V našom prípade to predstavuje 16,7%  úbytok na financiách, 

tzn. 300 tis. eur. Je pravda, ţe historicky dostávame  najväčšie podielové dane, ale historicky  

aj najmenej si vieme za tieto financie niečo kúpiť. Obce a mestá majú financovať neštátne a cirkevné 

školy,  sociálne zariadenia a podobne. Musíme sa týmto zaoberať. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš sa zaujímal, či si školy súťaţili ceny plynu. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe nateraz majú vysúťaţené ceny energií. Domov dôchodcov  sa zapojil  

do výzvy, na základe ktorej do konca roka budú mať garantované ceny energií. Vymenili sme 

osvetlenie za úspornejšie v budove obecného úradu, na zdravotnom stredisku, v minulosti sa menilo 

verejné osvetlenie, aspoň z tohto hľadiska očakávame ako takú úsporu na elektrickej energii. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu I. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 2022. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili I. zmenu rozpočtu obce na rok 2022. 

 

Uznesenie č. 7.4 – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

I. zmenu rozpočtu obce na rok 2022 

 

 

 

Starosta obce v čase 19:27 h vyhlásil krátku technickú prestávku. V čase 19:33 h pokračovalo 

rokovanie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

8. Majetkové prevody, nájmy 

 

8.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Ing. Marcela Izáka, bytom Kpt. J. Nálepku 

č. 23, 934 01 Levice a Ing. Zuzany Bogačikovej, bytom Komenského 1, 064 01 Stará Ľubovňa  
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o odkúpenie pozemku a to časť z parc. č. 5903/100 o výmere cca 70 m
2
 , reg. „E-KN“, vedená na LV  

č. 4274, k. ú. Močenok. Odovzdal slovo poslancovi Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie 

územného plánovania a investičnej činnosti. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia nedoporučuje odpredaj pozemku. Natoľko v tejto 

lokalite je problém s daţďovou vodou. Cca 2 m by sa ubralo z obecného pozemku. Obecná rada sa 

stotoţňuje so stanoviskom komisie a  nedoporučuje odpredaj pozemku. 

 

Starosta obce dal hlasovať o neschválení návrhu predaja pozemku pre ţiadateľov. 

 

Hlasovanie za neschválenie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,  

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci neschválili zámer budúceho predaja pozemku pre ţiadateľov Ing. Marcela Izáka a Ing. 

Zuzanu Bogačikovú. 

 

Uznesenie č.8.1 – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

ţiadosť Ing. Marcela Izáka, bytom Kpt. J. Nálepku č. 23, 934 01 Levice a Ing. Zuzany Bogačikovej, 

bytom Komenského 1, 064 01 Stará Ľubovňa o odkúpenie pozemku a to časť z parc. č. 5903/100  

o výmere cca 70 m
2
 , reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok. 

 

b) neschvaľuje    

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku a to časť z parc. č. 5903/100 o výmere cca 70 m
2
 , 

reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre ţiadateľov Ing. Marcela Izáka, bytom Kpt. J. 

Nálepku č. 23, 934 01 Levice a Ing. Zuzany Bogačikovej, bytom Komenského 1, 064 01 Stará 

Ľubovňa 

 

 

 

8.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Andreja Minárika a manţ. Miroslavy 

Minárikovej, bytom Ul. Andreja Hlinku č. 484/10, 951 31 Močenok o odkúpenie obecného pozemku, 

konkrétne časť z parc. č. 1749 o výmere 82 m
2
, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274. Odovzdal slovo 

poslancovi Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie územného plánovania a investičnej činnosti. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia doporučuje odpredaj vyššie uvedeného pozemku, ale 

za podmienky dodrţania línie existujúceho oplotenia susedných pozemkov. Obecná rada sa stotoţňuje 

so stanoviskom komisie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 
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Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer predaja obecného pozemku pre ţiadateľov Andreja Minárika 

s manţelkou. 

 

Uznesenie č.8.2 – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

ţiadosť Andreja Minárika a manţ. Miroslavy Minárikovej, bytom Ul. Andreja Hlinku č. 484/10, 951 

31 Močenok o odkúpenie obecného pozemku, konkrétne časť z parc. č. 1749 o výmere 82 m
2
, reg. „E-

KN“, vedená na LV č. 4274 

 

b) schvaľuje    

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – obecného pozemku, konkrétne časť z parc. č. 1749 o výmere 

82 m
2
, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 pre ţiadateľov Andreja Minárika a manţ. Miroslavu 

Minárikovú, bytom Ul. Andreja Hlinku č. 484/10, 951 31 Močenok za kúpnu cenu, ktorej minimálna 

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

v Močenku. Zároveň musí byť dodrţaná línia jestvujúceho oplotenia susedných pozemkov. 

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 nevyuţiteľná nakoľko sa jedná o malú výmeru. Podmienkou je, ţe 

musí byť dodrţaná  línia jestvujúceho oplotenia susedných pozemkov. 

 

 

 

9. Zápisnice z komisií 

 

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

s ostatnými materiálmi. Odovzdal slovo predsedom komisií, ktorí mohli prípadne doplniť zápisnice. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko informoval prítomných poslancov, ţe starosta obce splnil svoju 

zákonnú povinnosť a podal „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejného funkcionára“ v zmysle zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov za rok 2021. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada informoval prítomných poslancov, ţe sociálna komisia sa zaoberala 

návrhom dokumentu PHSR. Komisia k tomuto dokumentu mala pripomienky a obrátili sa na 

prednostku obecného úradu, aby ich zhotoviteľky zapracovali do dokumentu a následne sa takto 

upravený dokument predloţil do zastupiteľstva na schválenie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 
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Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

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

predsedovia komisií. 

 

Uznesenie č. 9 – III./OZ/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 kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy, 

• Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

 

 

10. Rôzne 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe obec podpísala zmluvu na výstavbu 16 b. j. v ul. 

M. R. Štefánika  so ŠFRB. Bytovka by mala byť postavená do 11 mesiacov. Zo strany ŠFRB obec 

dostane úver cca 678 tis. eur a zo strany MDaV SR dotáciu vo výške 416 tis. eur. V týchto dňoch 

prebehlo odovzdanie staveniska firme, ktorá bude výstavbu bytového domu realizovať. 

 

Ďalej informoval prítomných poslancov, ţe obec získala dotáciu od Slovenského futbalového zväzu na 

rekonštrukciu sociálnych  zariadení vo výške 10 tis. eur a z Fondu na podporu umenia na výmenu 

regálov v kniţnici vo výške 2 800,- €. O pár dní by malo byť dokončené aj nové tréningové ihrisko za 

tribúnami na futbalovom ihrisku. 

  

Občanov pozval posvätenie sochy sv. Jána Nepomuckého, ktoré sa má konať dňa 29. 05. 2022. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe pred 4 mesiacmi sa schválili dotácie pre kluby a spolky. 

Rokovania obecného zastupiteľstva sa nemohol zúčastniť kvôli karanténe. Písal však mail deň pred 

rokovaním OcZ, ţe je za to, aby florbalový klub Inferno Močenok dotáciu vo výške 480,- € 

a nepodmieňovala sa dotácia zmenou názvu klubu. Dotáciu klub nedostal kvôli tomu, ţe Inferno je 

v preklade peklo. Ale napr. aj Cigánsky diabli úspešne reprezentujú Slovensko a nikto to 

nespochybňuje.  

Z uvedeného dôvodu predloţil návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku schvaľuje dotáciu pre FBC Inferno Močenok vo výške 480,- €  

a ukladá prednostke obecného úradu vyčleniť finančné prostriedky z rezervného fondu Obce Močenok. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, ţe nikoho nepresviedčal, aby hlasovali proti tejto dotácií. Písal aj 

jazykovedkyni, čo hovorí na názov a nie je to podľa nej šťastný názov pre klub, ktorý pracuje s deťmi. 

Vedúci klubu sľúbil, ţe zmenia názov klubu. Je aj za mimoriadnu dotáciu aj na vyššiu sumu, nakoľko 
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budú mať aj vyššie náklady na zmenu názvu. Momentálne o tejto zmene názvu klubu komunikuje 

s Robom Leššom. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš odpovedal, ţe aj on v deň zasadnutia OcZ komunikoval s Robom 

Leššom a nespomínal mu, ţe by chceli meniť názov klubu.  

 

Poslanec Štefan Horňák uviedol, ţe ani on sa nemohol vtedy zúčastniť rokovania obecného 

zastupiteľstva a je za podporu návrhu uznesenia, tzn. aby sa im dala dotácia na sumu 480,- €, 

dodatočne by sa im dala dotácia na náklady súvisiace so zmenou klubu.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe si váţia, ţe je tu taký šport, ale kaţdá organizácia môţe byť 

posudzovaná. Väčšina poslancov súhlasilo s tým, ţe  danú dotáciu nepodporia. Vôbec sa nestotoţnil 

s tým a nesúhlasí s tým, aký boj spravili na sociálnej sieti. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora poznamenal, ţe keď uţ boli schválené dotácie, tak uţ by sa nemali meniť. 

Mali by si podať znovu ţiadosť. Pomoc zo strany starostu je, ţe nemusia platiť nájomné od januára. 

V detskej kategórii je viac detí z Močenku, takţe za to nájomné neplatia. Tento klub nehrá ešte ţiadnu 

súťaţ. Toto si dohodli na poslednom stretnutí s p. Leššom. Staršia kategória je tvorená z hráčov 

prevaţne z mesta. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, ţe má právo predloţiť návrh uznesenia, a preto tak spravil. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada – poznamenal, ţe si stojí za svojím názorom a bude hlasovať proti. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš – prikláňa sa poslancovi Mgr. Petrovi Sýkorovi, keď rokoval s vedením 

klubu, ţe zmenia názov. Počkal by a môţeme im schváliť dotáciu nabudúce. 

 

Poslankyňa Mgr. Eva Molnárová – vystupovanie vedenia klubu bolo moc suverénne. Tieţ je za to, aby 

sa s dotáciou počkalo. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko upozornil, ţe to nie je nezisková organizácia, pán Lešš vystupoval ako 

fyzická osoba a v tom prípade by dotáciu nemal dostať. 

 

Starosta obce informoval, ţe  klub má štatút občianskeho zdruţenia.  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia poslanca Ing. Mareka Mesároša. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 2 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš  

Proti: 3 

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš 

Zdrţali sa: 2 

Mgr. Eva Molnárová, Ing. Stanislav Šimko 

 

Poslanci návrh poslanca Ing. Mareka Mesároša neschválili. 

 

Uznesenie č.10.1 – III./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 



19 
 

neschvaľuje 

návrh uznesenia poslanca Ing. Mareka Mesároša udeliť pre FBC Inferno Močenok dotáciu  

vo výške 480,- € a ukladá prednostke obecného úradu vyčleniť finančné prostriedky 

z rezervného fondu Obce Močenok 

 

 

 

11. Diskusia 

 

Poslanec Štefan Horňák sa informoval na situáciu s parkovaním pred ZŠ a MŠ Močenok. Uţ rok sa 

táto situácia nerieši. Mali sa stretnúť spolu so starostom obce, ale doteraz sa tak nestalo. 

 

Starosta obce navrhol, aby si s ním dohodol spol. stretnutie. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko informoval prítomných, ţe vyjadrenie k existujúcim sieťam spoločnosti 

Slovanet a.s. sa bude vydávať cez internetový portál. Informácie nájdu na webovej stránke obce 

a bude to aj v obecnom časopie. 

 

 

 

12. Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2022.  

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 25. 05. 2022 

 

Overovatelia:    Mgr. Eva Molnárová ......................................................... 

 

 

 Ing. Marek Mesároš ......................................................... 


