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Zápisnica 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2022  

konaného dňa 15. 06. 2022 o 17:30 hod.  

v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

Ľuboš Blažo - poslanec OcZ  

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:  Ing. Veronika Sekerešová – poslankyňa OcZ 

Milena Veresová, hlavná kontrolórka obce 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Lucia Benčíková, prednostka Obecného úradu v Močenku 

 

 

1. Otvorenie 

 

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2022 otvoril  

a viedol PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce. Na začiatku zasadnutia privítal prítomných poslancov 

a skonštatoval, že počet poslancov v rokovacej miestnosti je 10, t. j. Obecné zastupiteľstvo  

je uznášania schopné. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnila poslankyňa  

Ing. Veronika Sekerešová z dôvodu materskej dovolenky a Milena Veresová, hlavná kontrolórka obce 

kvôli pracovným povinnostiam v obci Šoporňa. 

 

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

Ľuboš Blažo, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Ľuboš Blažo, 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 

Zdržali sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Ernesta Vereša a Bc. Vladimíra Vereša.  

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie: 

Za: 10 

Ľuboš Blažo, 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 

Zdržali sa: 0 

 

Za zapisovateľku starosta obce určil Ing. Luciu Benčíkovú, prednostku obecného úradu. 

 

Uznesenie č. 1. – II./MOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

Ľuboš Blažo, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko  

za overovateľov zápisnice určuje:  

Ing. Ernesta Vereša, Bc. Vladimíra Vereša 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce skonštatoval, že návrh programu II. zasadnutia obecného zastupiteľstva mimo plánu 

práce v roku 2022 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Návrh programu bol zverejnený na úradnej tabuly, webovom sídle obce a v káblovej televízii. 

Následne starosta obce prečítal návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Návrh programu rokovania: 

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

 

2. Schválenie programu rokovania   

 

3. Materiály predložené na prerokovanie  

3.1 Návrh VZN Obce Močenok č. 02/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady  

        a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného   

        samaritána Močenok 

3.2 Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Močenok na II. polrok 2022 

3.3 Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Močenok na roky 2021 –   

       2027 (v výhľadom do r. 2030) 

3.4 Informácia o prípravách XXX. ročníka celonárodného festivalu Gorazdov Močenok 

 

4. Záver 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom programe rokovania, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona. 
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Hlasovanie: 

Za: 10 

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

Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili predložený program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 2. – II./MOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

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

zriadení 

 

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

rokovania OcZ alebo chcú doplniť program rokovania OcZ. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora navrhol, aby sa na základe rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení 

termínu volieb do orgánov samospráv obcí doplnil program rokovania obecného zastupiteľstva o bod 

č. 3.5 Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 a 3.6 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

Starosta obce odôvodnil, že rozhodnutie predsedu NR SR bolo v zbierke zákon zverejnené až v piatok 

10.06.2022 po zverejnení návrhu programu rokovania II. zasadnutia OcZ mimo plánu práce, pozvánka 

neobsahovala tieto body.  Nakoľko obecné zastupiteľstvo musí do 20. júla 2022 určiť počet volebných 

obvod, počet poslancov obecného zastupiteľstva a úväzok starostu obce, je možné teraz doplniť 

program rokovania II. zasadnutia OcZ mimo plánu práce alebo sa ďalšie obecné zastupiteľstvo bude 

musieť konať pred 20. júlom, aby sa splnili lehoty. Uviedol, že na zmenu/doplnenie programu 

rokovania OcZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Poslanci nemali 

námietky k doplneniu programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Starosta obce dal hlasovať o prvom návrhu doplnenia programu rokovania o bod č 3.5 Určenie počtu 

volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

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

Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 2.1 – II./MOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

na základe návrhu poslanca Mgr. Petra Sýkoru doplnenie programu rokovania v bode č. 3 o bod 

3.5 Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 
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Starosta obce dal hlasovať o druhom návrhu doplnenia programu rokovania o bod č 3.6 Určenie 

rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

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

Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 2.2 – II./MOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

na základe návrhu poslanca Mgr. Petra Sýkoru doplnenie programu rokovania v bode č. 3 o bod 

3.6 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku bude pokračovať podľa doplneného programu rokovania. 

 

 

 

3. Materiály predložené na prerokovanie 

 

3.1 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 02/2022 o spôsobe 

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

Milosrdného samaritána Močenok. Uviedol, že materiál pripravila riaditeľka domova dôchodcov  

Mgr. Edita Lovásová, ktorá bola prítomná aj na zasadnutí komisie pre sociálne veci, kde odôvodnila 

zvyšovanie niektorých platieb pre klientov. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, že návrh VZN bol riadne zverejnený na úradnej tabuly, 

webovom sídle. Pripomienky zo strany občanov ako aj komisií k návrhu VZN neprišli. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, že komisia sa dôkladne zaoberala návrhom VZN. Pani riaditeľka 

Mgr. Edita Lovásová im zodpovedala všetky otázky a dopracovala aj dôvodovú správu k VZN. 

Komisia k materiálu nemala pripomienky a odporúčajú predložený materiál schváliť. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš sa informoval, či je zvyšovanie poplatkov v domove dôchodcov spojené 

so zvyšovaním cien energií a potravín. 

 

Starosta obce odpovedal, že zmena výšky poplatkov súvisí s nárastom cien energií a potravín, miera 

inflácie je okolo 12 % a VZN umožňuje narábať s výškou poplatkov o mieru inflácie. Takto navrhnuté 

poplatky by mali postačovať na chod domova dôchodcov a mali by im financie postačovať minimálne 

do konca roka. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Za: 10 
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Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay,  

Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili VZN Obce Močenok č. 02/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 

platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok. 

 

Uznesenie č. 3.1 – II./MOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov 

VZN Obce Močenok č. 02/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 

úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok  

 

 

 

3.2 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2022. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, že návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 

2022 bol riadne zverejnený na úradnej tabuly, webovom sídle. Pripomienky zo strany občanov ako aj 

poslancov neprišli. Hlavná kontrolórka vychádzala z plánu kontrol predchádzajúceho hlavného 

kontrolóra Ing. Ladislava Fúsku. 

 

Starosta obce doplnil, že pani hlavná kontrolórka pokračuje v kontrolných činnostiach, ktoré neboli 

dokončené prechádzajúcim hlavným kontrolórom. 

 

Starosta dal hlasovať o predloženom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

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

Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili bez pripomienok Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

2022. 

 

Uznesenie č. 3.2 – II./MOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022 
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3.3 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Obce Močenok na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Uviedol, že pripomienky 

komisií boli zhotoviteľkami zapracované do predloženého dokumentu. 

 

K predloženému materiálu starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, že komisia sociálnych vecí mala viacero pripomienok k PHSR 

a nie všetky boli zapracované. Neboli zapracované štatistiky napr. nezamestnanosti občanov a pod. 

Niektoré údaje sú staršieho dáta. Poprosil, aby starosta obce zriadil komisiu, ako je uvedené 

v dokumente, ktorá bude každý rok prehodnocovať plnenie PHSR, ktorý sa každý rok môže meniť 

a dopĺňať. Najmä, aby sa zabránilo odchodu mladých ľudí a budovala sa potrebná infraštruktúra 

v obci, t.j. výstavba nových domov.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko poznamenal, že zhotoviteľky sú fundované osoby a predložený materiál 

považuje za dobre vypracovaný. Skôr sa treba zamerať na budúcnosť a nie na štatisticky 

predchádzajúcich rokov.  

 

Mgr. Peter Sýkora uviedol, že komisia kultúry tiež mala pár pripomienok, postrehov k PHSR 

a niektoré boli zapracované, niektoré nie. Avšak zhotoviteľky odôvodnili, prečo ich niektoré 

pripomienky neakceptovali. 

 

Starosta dal hlasovať o predloženom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

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

Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Močenok na roky 2021 – 2027 

(s výhľadom do roku 2030). 

 

Uznesenie č. 3.3 – II./MOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Močenok na roky 2021 – 2027 (s výhľadom 

do roku 2030) 

 

 

 

3.4 Starosta obce odovzdal slovo poslancovi Ing. Jozefovi Šuvadovi, ktorý sa podieľa na prípravách 

XXX. ročníka celonárodného festivalu Gorazdov Močenok. Prítomných poslancov informoval, že 30. 

ročník bude prebiehať v dňoch od 17. do 24. júla 2022. Do 15. júla sa mohli prihlásiť divadelné 

súbory so svojimi predstaveniami. Budú 3 tvorivé dielne, ktoré budú prebieha počas troch dní. 

V sobotu 23. júla bude slávnostný galakoncert a v nedeľu 24. júla Slávnostná pontifikálna sv. omša, 

ktorú bude celebrovať J. Ex. Mons. František Rábek a Mons. Viliam Judák. V nedeľu popoludní sa 

program ukončí divadelným predstavením pod taktovkou Mgr. Petra Sýkoru. Program je zverejnený 
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na stránke www.krediv.sk, www.mocenok.sk a v káblovej televízii. Program sa bude priebežne 

dopĺňať o divadelné predstavenia. 

 

Starosta obce doplnil, že sprievodnými podujatiami na festivale budú pešia púť do Nitry, cyklopúť  

do Gorazdova a výstavy. Slávnostne bude uvedená do života 0 eur bankovka. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš sa zaujímal, kde budú prebiehať výstavy. 

 

Starosta obce odpovedal, že jedna výstava bude nainštalovaná vo vestibule kultúrneho domu (t.j. 

v kine), jedna výstava bude v priestoroch kultúrneho strediska – Kláštor a jedna výstava bude 

v priestoroch Farského kostola v Močenku. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko sa zaujímal, či nedeľná svätá omša bude vysielaná aj na RTVS. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, že áno, bude zabezpečený priamy prenos. 

 

Starosta dal hlasovať o predloženom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

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

Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o  prípravách XXX. ročníka celonárodného festivalu 

Gorazdov Močenok. 

 

Uznesenie č. 3.4 – II./MOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o  prípravách XXX. ročníka celonárodného festivalu Gorazdov Močenok 

 

 

 

3.5 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh uznesenia, ktorým sa určuje počet volebných 

obvodov na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 ako aj určenie počtu poslancov obecného 

zastupiteľstva. Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred 

voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Ku dňu vyhlásenia rozhodnutia 

predsedu NRSR v zbierke zákonov (t.j. k 10.06.2022) evidujeme v obci 4 356. Z uvedeného vyplýva, 

že v zmysle zákona môže byť Obecné zastupiteľstvo v Močenku tvorené minimálne 9 a maximálne 11 

poslancami. V priebehu rokov v Obci Močenok sa osvedčil model jedného volebného obvodu 

s jedenástimi poslancami. V tomto duchu  starosta obce predložil návrh uznesenia. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, že jeden volebný obvod bol požiadavkou občanov, nakoľko im to 

takto viac vyhovuje.  

 

http://www.krediv.sk/
http://www.mocenok.sk/
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Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, že je to zákonná povinnosť obecného zastupiteľstva určiť pred 

voľbami počet volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva a treba to splniť. 

 

Starosta dal hlasovať o predloženom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

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

Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci určili jeden volebný obvod na celé volebné obdobie 2022 – 2026 a počet poslancov 

Obecného zastupiteľstva Obce Močenok na 11. 

 

Uznesenie č. 3.5 – II./MOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

určuje 

a) na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 1 volebný obvod 

b) počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Močenok  na 11 

 

 

 

3.6 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh uznesenia, ktorým sa určuje úväzok starostu 

obce Močenok na nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026. Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné 

zastupiteľstvo určí najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie 

starostu.. Starostovia obce Močenok mávali vždy 100 %-ný úväzok a v tomto duchu  starosta obce 

predložil návrh uznesenia. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta dal hlasovať o predloženom materiáli.  

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

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

Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Poslanci určili na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 úväzok starostu obce Močenok  

vo výške 100 % 

 

Uznesenie č. 3.6 – II./MOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

určuje 

na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 úväzok starostu obce Močenok vo výške 100 % 
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4. Záver  

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom za konštruktívny prístup a účasť  

na II. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2022 a divákom 

káblovej televízie poďakoval za pozornosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 15. 06. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Ernest Vereš     ................................................. 

 

 

  Bc. Vladimír Vereš    ................................................. 


