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Zápisnica 

zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 27. 07. 2022 o 17:30 hod. v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku  

na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

Mgr. Eva Molnárová – poslankyňa OcZ 

Ing. Miroslav Pápay – poslanec OcZ 

Mgr. Peter Sýkora – poslanec OcZ 

Ing. Stanislav Šimko – poslanec OcZ 

Ing. Jozef Šuvada – poslanec OcZ 

Ing. Ernest Vereš – poslanec OcZ 

Bc. Vladimír Vereš – poslanec OcZ 

 

Ospravedlnení:  Ľuboš Blaţo – poslanec OcZ 

Štefan Horňák – poslanec OcZ 

Ing. Marek Mesároš - poslanec OcZ  

Ing. Veronika Sekerešová – poslankyňa OcZ 

 

Ostatní prítomní:  Milena Veresová, hlavná kontrolórka obce 

Ing. Lucia Benčíková, prednostka Obecného úradu v Močenku 

 

 

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

 

IV. 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 7, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci Ľuboš Blaţo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš   

a poslankyňa Ing. Veronika Sekerešová. 

 

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

Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Eva Molnárová, Bc. Vladimír Vereš 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

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 Mgr. Petra Sýkoru a Ing. Ernesta Vereša. 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

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 Bc. Vladimír Vereš a Ing. Ernest Vereš potvrdili správnosť zápisnice z II. zasadnutia OcZ 

mimo plánu práce, ktoré sa konalo dňa 15. 06. 2022. K zápisnici nemali pripomienky, čo potvrdili 

svojím podpisom. Poslankyňa Mgr. Eva Molnárová potvrdila správnosť zápisnice z III. zasadnutia 

OcZ v Močenku, ktoré sa konalo dňa 25. 05. 2022. Za poslanca Ing. Mareka Mesároša správnosť 

zápisnice z III. zasadnutia OcZ skonštatovala Ing. Lucia Benčíková, prednostka OcÚ v Močenku. 

K zápisnici nemali pripomienky, čo obaja poslanci potvrdili svojím podpisom. 

 

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

 

Uznesenie č. 1. – IV./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zloţení:  

Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Eva Molnárová, Bc. Vladimír Vereš 
 

za overovateľov zápisnice určuje:  

Mgr. Petra Sýkoru, Ing. Ernesta Vereša 

 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce uviedol, ţe návrh programu IV.  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 III. zasadnutia OcZ zo dňa 25. 05. 2022 a z II. zasadnutia OcZ 

v Močenku mimo plánu práce zo dňa 15. 06. 2022 

4. Interpelácie poslancov 

 

5. Materiály predloţené na prerokovanie a schválenie 
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5.1. Návrh VZN Obce Močenok č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Výročná správa Domova dôchodcov Milosrdného samaritána za rok 2021 

6.2. Ţiadosť MŠ Močenok o navýšenie rozpočtu na mzdové zabezpečenie dvoch asistentov 

k deťom  

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

6.3. Návrh a schválenie pouţitia finančných prostriedkov z fondu opráv – 33 b. j. M. R. Štefánika 

6.4. Návrh II. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 2022 

7. Majetkové prevody, nájmy  

7.1. Ţiadosť o odkúpenie OP – Denis Malovec 

7.2. Prevod OP – Mária Noţičková 

7.3. Prevod OP – Viera a Jaroslav Rábekoví 

8. Zápisnice z komisií 

• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

• Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok 

• Komisia pre školstvo, mládeţ a šport 

9. Rôzne 

9.1. Schválenie návrhov ocenenia Cena obce Močenok 2022 

9.2. Informácia o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2022 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu programu rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

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. – IV./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

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

zriadení 
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3. Kontrola plnenia uznesení z III. zasadnutia OcZ zo dňa 25. 05. 2022 a z II. zasadnutia OcZ 

v Močenku mimo plánu práce zo dňa 15. 06. 2022 

 

Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke p. Milene Veresovej, ktorá prítomných poslancov 

informovala o plnení uznesení z III. zasadnutia OcZ zo dňa 25. 05. 2022 a z II. zasadnutia OcZ  

v Močenku mimo plánu práce zo dňa 15. 06. 2022. Uviedla, ţe na III. zasadnutí OcZ v Močenku, 

ktoré sa konalo dňa 25. 05. 2022 bolo prijatých 17 uznesení z toho 8 uznesení bolo ukladacích. Okrem 

jedného uznesenia sú všetky splnené. V plnení zostáva uznesenie č.8.2 – III./OZ/2022 – budúci zámer 

odpredaja nehnuteľnosti pre manţelov Minárikových.  

Na II. zasadnutí OcZ mimo plánu práce, ktoré sa konalo dňa 15. 06. 2022 bolo prijatých 10 uznesení  

z toho 5 je ukladacích. Uznesenie č. 3.2 – II./MOZ/2022  je v plnení, ostatné sú splnené. 

 

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

pripomienky a odporúčajú ho schváliť. 

 

Prítomní poslanci k predloţenému materiálu nemali pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

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 III. zasadnutia OcZ zo dňa 25. 05. 2022  

a z II. zasadnutia OcZ v Močenku mimo plánu práce zo dňa 15. 06. 2022. 

 

Uznesenie č. 3. – IV./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na III. zasadnutí OcZ dňa 25. 05. 2022 a na II. zasadnutí 

OcZ v Močenku mimo plánu práce dňa 15. 06. 2022 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Starosta obce odpovedal na interpelácie z posledného zasadnutia OcZ. 

 

Informoval prítomných poslancov o stretnutí s vedením ZsVS a.s., odštepný závod Nitra, na ktorom 

riešili pretrvávajúce problémy s kanalizáciou v našej obci. Dostal prísľub, ţe riešenie tohto problému 

bude pre ZsVS a.s. jedna z priorít v roku 2023. 

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay sa informoval, ako je to s prácami na chodníku v ul. Balajka. Najmä ho 

zaujímalo, či chodník bude dokončený ešte tento rok na jeseň alebo aţ na budúci rok.   
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Starosta obce odpovedal, ţe obec si splnila všetky svoje záväzky. Firmu upozornila na všetky aspekty 

a problematické úseky projektu. Realizátor má sklz 5 týţdňov. Termín ukončenia majú do 15. augusta 

a to sa uţ nedá stihnúť. Podľa jeho názoru firma nemá dostatočný počet zamestnancov, aby mohla 

takýto obsah prác pokryť. Sklz na prácach v ul. Kakava je 2-3 týţdne. Je to nevýhoda verejného 

obstarávania, keď sa vopred nevie, ktorá firma bude zákazku vykonávať a nemáme na ňu ţiadny 

dosah. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko sa informoval, či sú v zmluve uvedené aj sankcie za nedodrţanie 

termínov. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe v zmluve sankcie sú, zatiaľ sa čaká. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš sa zaujímal, ako odôvodňuje firma zdrţanie stavebných prác. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe firma tento sklz prác neodôvodňuje ničím. Moţno majú vnútorné 

problémy, nakoľko na stavenisku sú vţdy len dvaja zamestnanci. Najnovšie je aj problém s vývozom 

smetných nádob v tejto lokalite. Nateraz sa to vyriešilo tak, ţe smetné nádoby sa prenášajú na koniec 

ulice Kakava, do ktorej vie smetiarske auto nacúvať. 

 

 

 

5. Materiály predloţené na prerokovanie a schválenie 

 

5.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh VZN Obce Močenok č. 03/2022 o výške 

mesačného príspevku v školách a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Močenok. Uviedol, ţe o zmenu výšky mesačného príspevku v školách poţiadalo vedenie ZŠ a MŠ 

Močenok. Ţiadajú úpravu finančných pásiem na nákup potravín pre jednotlivé vekové kategórie 

vzhľadom na neustále sa zvyšujúce náklady na potraviny. Vedenie ZŠ Močenok poţiadalo, aby sa 

upravila aj výška poplatku na pobyt dieťaťa v ŠKD od 01. 09. 2022 na 10,-€/ dieťa na mesiac. 

Pôvodná výška poplatku v ŠKD z roku 2015 je 5,-€/dieťa na mesiac. 

Vedenie MŠ Močenok poţiadalo, aby sa zjednotila výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v materskej škole za jedno dieťa v sume 20,00 EUR. Touto úpravou bude dodrţaná aj 

novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uviedol, ţe návrh všeobecne záväzného nariadenia 

bol riadne zverejnený na ÚT v zmysle zákona o obecnom zriadení. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe materiál bol prerokovaný na väčšine komisií ako aj na 

obecnej rade. Bolo vypracované nové všeobecne záväzné nariadenie. Jeho schválením sa zrušia 

pôvodné 4 novely VZN. Pripomienky komisie pre školstvo, mládeţ a šport boli do predloţeného 

materiálu zapracované. Členovia obecnej rady k VZN Obce Močenok č. 03/2022 nemali pripomienky 

a odporúčajú ho schváliť. 

 

Prítomní poslanci k predloţenému materiálu nemali pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 
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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. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školách  

a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok. 

 

Uznesenie č. 5.1 – IV./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov  

VZN Obce Močenok č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školách a  školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok 

 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Výročnú správu Domova dôchodcov Milosrdného 

samaritána Močenok za rok 2021. Uviedol, ţe pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v domove 

dôchodcov nebola na rokovanie obecného zastupiteľstva pozvaná pani riaditeľka Mgr. Edita 

Lovásová. Starosta obce poďakoval vedeniu domova dôchodcov ako aj všetkým zamestnancom za ich 

prácu počas posledných 2 rokoch, keď boli podmienky oveľa náročnejšie vzhľadom na pandémiu 

spôsobenú ochorením COVID-19. 

 

K predloţenej správe starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla , ţe 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 o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

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 Výročnú správu Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok 

za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 6.1 – IV./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

prerokovalo a berie na vedomie 

Výročnú správu Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok za rok 2021 
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6.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Materskej školy v Močenku, so sídlom 

Vinohradská č. 1595/3, 951 31  Močenok, IČO: 37 96 08 65 o navýšenie rozpočtu na mzdové 

zabezpečenie dvoch asistentov k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo výške  

3 496 ,- € od 1.9.2022 do 31.12.2022. Uviedol, ţe v materskej škole sú zapísané dve deti, ktoré majú 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Nakoľko nie sú momentálne dostupné ţiadne projekty 

k zamestnanosti cez ÚPSVaR si riaditeľka MŠ Močenok podala ţiadosť o navýšenie rozpočtu pre dve 

asistentky. 

 

K predloţenej ţiadosti starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe členovia Obecnej rady k predloţenej ţiadosti nemali 

pripomienky a súhlasia s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu obce. 

 

Poslanec Bc. Vladimír Vereš sa informoval, či má pani riaditeľka tieto pracovné miesta obsadené. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe jedno miesto asistentky je obsadené. Asistentku bude robiť matka dieťaťa, 

ktorá najlepšie pozná jeho potreby. Druhé miesto asistentky si pani riaditeľka bude obsadzovať 

v rámci svojich kompetencií.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

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 prerokovali a odsúhlasili vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte obce pre MŠ 

Močenok vo výške 3 496,- € pre dvoch asistentov k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami od 1.9.2022 do 31.12.2022. 

 

Uznesenie č. 6.2 – IV./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

Ţiadosť Materskej školy v Močenku, so sídlom Vinohradská č. 1595/3, 951 31  Močenok,  

IČO: 37 96 08 65 o navýšenie rozpočtu na mzdové zabezpečenie dvoch asistentov k deťom  

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo výške 3 496 ,- € od 1.9.2022 do 31.12.2022 

 

b) súhlasí    

s vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte obce pre MŠ Močenok vo výške 3 496,- € dvoch 

asistentov k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od 1.9.2022 do 31.12.2022 
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6.3 Starosta obce prítomným poslancom predloţil návrh uznesenia na čerpanie finančných 

prostriedkov z fondu opráv na nákup a výmenu okien a balkónových dverí v 2 bytoch v 33 b. j.  

na ul. M. R. Štefánika v predpokladanej výške 3 723,- € v zmysle VZN č. 6/2015 – Zásady tvorby  

a čerpania fondu prevádzky, údrţby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných  

s pouţitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania. Uviedol, ţe na obecný úrad 

boli doručené dve ţiadosti od nájomníkom v 33 b. j. v ul. M. R. Štefánika, ktorí majú nefunkčné okná 

a balkónové dvere vo svojich bytoch. Obec oslovila technika, aby zhodnotil stav uvedených okien 

a dverí. Technik skonštatoval, ţe okná a dvere nie je moţné opraviť a treba ich vymeniť. Z uvedeného 

dôvodu si obec spravila prieskum trhu na nové okná a balkónové dvere a najniţšia cenová ponuka bola 

na sumu 3 723,- €. V zmysle VZN č. 6/2015 čerpanie z fondu opráv v sume vyššej ako 1 660,- € musí 

schvaľovať OcZ v Močenku. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla , ţe členovia Obecnej rady k predloţenému návrhu nemali 

pripomienky a súhlasia s čerpaním finančných prostriedkov z fondu opráv. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko navrhol, aby sa zvýšila suma čerpania fondu opráv o ktorej môţe 

rozhodovať starosta obce a nie obecné zastupiteľstvo. Samotné riešenie ţiadostí od občanov by sa tým 

urýchlilo a bolo by to v kompetencii starostu obce. 

 

Starosta obce uviedol, ţe pokiaľ bude vôľa v obecnom zastupiteľstve, tak sa môţe upraviť tento bod 

vo VZN č. 6/2015. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš sa informoval, či sa jedná o dva byty.  

 

Starosta obce informoval, ţe sa jedná o dva byty v 33 b. j. M. R. Štefánika, v priebehu rokov uţ došlo 

k výmene viacerých okien, ale vzhľadom na zvyšujúce sa ceny a náklady sa sumy pohybujú niekde 

inde. Vo VZN č. 6/2015 je presne vymedzené, ktoré opravy si hradí nájomca a ktoré hradí obec.  

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, aby to nespustilo vlnu ţiadostí o výmenu okien a balkónových 

dverí v obecných bytoch. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada poznamenal, ţe tieto materiáli majú svoju ţivotnosť a sú evidentne 

opotrebované, keď to tak skonštatoval príslušný technik.  

 

Starosta obce uviedol, ţe skôr ide o konštrukčnú chybu okien a balkónových dverí. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

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 na čerpanie finančných prostriedkov z fondu opráv. 

 

Uznesenie č. 6.3 – IV./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
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schvaľuje 

Návrh čerpania finančných prostriedkov z fondu opráv na nákup a výmenu okien  

a balkónových dverí v 2 bytoch v 33 b. j. na ul. M. R. Štefánika v predpokladanej výške 3 723,- € 

v zmysle VZN č. 6/2015 – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údrţby a opráv 

nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s pouţitím verejných prostriedkov na účely 

podpory sociálneho bývania, článku IV. Pouţitie fondu opráv, bod 2 tohto VZN. 

 

 

 

6.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh II. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 

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

V návrhu II. zmeny rozpočtu obec reaguje na skutočnosti, ktoré sú jej v danej chvíli známe. Obec 

získala dotáciu za mieru vytriedenia odpadov, dotáciu pre domov dôchodcov na nákup 

polohovateľných postelí (ale v čase zostavovania návrhu II. zmeny rozpočtu sme túto informáciu 

nemali). Vo výdavkoch je zahrnutá výška spoluúčasti obce na rôznych projektoch, v ktorých bola obec 

so svojimi ţiadosťami úspešná. Starosta obce prečítal navrhované zmeny v rozpočte obce na rok 2022. 

 

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

Obecná rada kladne prijala návrh na posunutie oplotenia v materskej škole do areálu MŠ a tým 

vytvorenia miesta na parkovanie áut pred MŠ.  

 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

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 II. zmenu rozpočtu obce na rok 2022. 

 

Uznesenie č. 6.4 – IV./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

II. zmenu rozpočtu obce na rok 2022 

 

 

 

7. Majetkové prevody, nájmy 

 

7.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Denisa Maloveca a Ing. Lenky 

Okruhlicovej, bytom Rokošova II. 312/67, 951 31  Močenok o odkúpenie obecných pozemkov, 

parcely č. 1783/280 o výmere 744 m
2
 a 1783/353 o výmere 122 m

2
 obe vedené na LV č. 2425,  

obe reg. „C-KN“. Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie pre 

územné plánovanie a investičnú činnosť. 
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Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia doporučuje odpredaj vyššie uvedených pozemkov, ale 

s podmienkou vecného bremena, ţe v prípade realizovania cesty v zmysle územného plánu obce 

Močenok bude mať obec predkupné právo na daný pozemok.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko poznamenal, ţe vecné bremeno treba len na časť pozemku a nie na celú 

výmeru. 

 

Starosta obce uviedol, ţe dané pozemky dlhé roky uţívali vlastníci nehnuteľnosti v ul. Rokošova II. 

známa ako aj „Bartova záhrada“. Obec k týmto pozemkom nemá prístup. Cesta v územnom pláne nie 

je zakreslená presne, teraz sa podľa nej nedá riadiť. V týchto dňoch dokonca prišla na obecný úrad 

ţiadosť o zrušenie danej cesty v územnom pláne. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe na danom pozemku je problém s oplotením, ktorý bude 

treba sanovať. Obec sa tak vyhne komplikáciám v budúcnosti.  

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay poznamenal, ţe v zmysle ústavného práva má kaţdý právo na to sa 

dostať k svojmu pozemku, resp. k nehnuteľnosti. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš sa zaujímal, prečo by si obec nemohla dať do zmluvy podmienky ako je 

napr. vecné bremeno. 

 

Starosta obce ukončili diskusiu k predloţenej ţiadosti a dal o nej hlasovať. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 6 

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

Šuvada, Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 1 

Ing. Ernest Vereš 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja obecných pozemkov pre Denisa Maloveca a Ing. Lenku 

Okruhlicovú. 

 

Uznesenie č. 7.1 – IV./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

ţiadosť Denisa Maloveca a Ing. Lenky Okruhlicovej, bytom Rokošova II. 312/67, 951 31  

Močenok o odkúpenie obecných pozemkov, parcely č. 1783/280 o výmere 744 m
2
 a 1783/353  

o výmere 122 m
2
 obe vedené na LV č. 2425, obe reg. „C-KN“.  

 

b) schvaľuje    

budúci zámer odpredaja nehnuteľností – obecných pozemkov, konkrétne parcely č. 1783/280  

o výmere 744 m
2
 a 1783/353 o výmere 122 m

2
 obe vedené na LV č. 2425, obe reg. „C-KN“ pre 

ţiadateľov Denisa Maloveca a Ing. Lenky Okruhlicovej, bytom Rokošova II. 312/67, 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:  

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko sú pre obec nevyuţiteľné a nie sú prístupné z verejnej komunikácie . Vyššie uvedené 

pozemky dlhé roky uţívali vlastníci nehnuteľnosti v ul. Rokošova II. so súpisným číslom 312/67 

a tvoria súčasť ich záhrady.  

 

 

 

7.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia na odpredaj obecných pozemkov 

pre p. Máriu Noţičkovú, ktorá splnila všetky podmienky, dala vypracovať geometrický plán 

a vypracoval sa aj znalecký posudok.  

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia na schválenie odpredaja obecných pozemkov. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

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 odpredaj obecných pozemkov pre ţiadateľku p. Máriu Noţičkovú. 

 

Uznesenie č. 7.2 – IV./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne 

• parcelu registra „C-KN“ č. 1749/122 o výmere 284 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie,  

• parcelu registra „C-KN“ č. 1749/123 o výmere 25 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha  

a nádvorie,  

• parcelu registra „C-KN“ č. 1749/124 o výmere 3 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha  

a nádvorie, ktoré sa odčlenili z parcely č. 1749, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. 

Močenok na základe Geometrického plánu č. 031/2022, úradne overeného Okresným úradom  

Šaľa, katastrálnym odborom dňa 25. 04. 2022, pod číslom G1-201/2022. 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.  

Odôvodnenie: 

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko sú pre obec nevyuţiteľné. Pozemky sú v oplotení  

a ţiadateľka uvedené pozemky dlhé roky uţíva. Kúpou pozemku si ţiadateľka vysporiada 

majetkovoprávne vzťahy k pozemkom. 
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Kupujúci:  

Mária Noţičková, rod. Bekőová, nar.: 29.12.1957, bytom ul. Sv. Gorazda 674/104,  

951 31  Močenok 

 

Cena: 20,- €/m
2
 

 

 

 

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

pre Vieru a Jaroslava Rábekových. Ţiadatelia splnili všetky podmienky. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia na schválenie odpredaja obecných pozemkov. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

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 odpredaj obecného pozemku pre ţiadateľov Vieru a Jaroslava Rábekových. 

 

Uznesenie č. 7.3 – IV./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne 

•  parcelu registra „C-KN“ č. 1745/24 o výmere 92 m
2
, druh pozemku: zastavaná plocha  

a nádvorie, ktorá sa odčlenila z parcely č. 1745, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. 

Močenok na základe Geometrického plánu č. 211207, úradne overeného Okresným úradom  

Šaľa, katastrálnym odborom dňa  11. 01. 2022, pod číslom G1-676/2021. 

 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.  

 

Odôvodnenie: 

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko je pre obec časť tohto pozemku nevyuţiteľná, pozemok je v oplotení a ţiadatelia 

uvedený pozemok dlhé roky uţívajú ako predzáhradku. Kúpou pozemku si ţiadatelia 

vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy k pozemku. 

 

Kupujúci:  

Viera Rábeková, rod. Kollárová, nar.: 29.01.1958  a Jaroslav Rábek, rod. Rábek,  

nar.: 02.02.1953 bytom ul. Chalupy 89/14, 951 31  Močenok 

Cena: 20,- €/m
2
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8. 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. Jozef Šuvada informoval prítomných poslancov, ţe komisia sa zaoberala ţiadosťou 

o finančnú výpomoc pre sociálne slabšiu rodinu. Uviedol, ţe túto ţiadosť bude riešiť zamestnankyňa 

sociálneho oddelenia na obecnom úrade a ţiadateľke bude nápomocná s vybavovaním dávok na 

ÚPSVaR. Ďalej informoval, ţe je veľa ţiadostí o obecné sociálne nájomné byty, ale teraz sa dlhodobo 

ţiadne byty neuvoľnili. Pozitívum je, ţe sa začalo s výstavbou novej bytovky v ul. M. R. Štefánika.   

Komisia predloţila aj návrhy občanov na ocenenie Cena obce Močenok za rok 2022. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

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. 8 – IV./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

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

Zápisnice: 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti, 

• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky, 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy, 

• Komisia pre ţivotné prostredie, verejnoprospešné sluţby a verejný poriadok, 

• Komisia pre školstvo, mládeţ a šport. 

 

 

 

9. Rôzne 

 

9.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky  

a zahraničné vzťahy na udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2022. Uviedol, ţe slávnostné 

zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v septembri, na ktorom sa budú jednotlivé ocenenia 

odovzdávať. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora ako predseda Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

prečítal návrhy na udelenie ocenenia Cena Obce Močenok 2022. 
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Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

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 na ocenenie Cena obce Močenok 2022. 

 

Uznesenie č. 9.1 – IV./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy  udelenie 

ocenenia Cena obce Močenok 2022 pre 

ThDr. Petra Michalova, PhD. – za duchovný rozvoj farnosti a obetavú starostlivosť o sakrálne 

pamiatky, 

prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., MPH, MBA – za príkladné reprezentovanie obce, osobný 

prínos počas pandémie COVID 19 a zastupovanie Slovenska vo Výkonnej rade Svetovej 

zdravotníckej organizácie, 

Mgr. Jaroslava Kováča – za pomoc pri zabezpečovaní viacerých podujatí v obci a vytváranie 

pracovných príleţitostí pre mládeţ 

 

 

 

9.2 Starosta obce informoval poslancov o svojom návrhu na udelenie ocenenia Cena starostu obce 

Močenok 2022. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu na udelenie ocenenia Cena starostu obce Močenok 

2022. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

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 udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 

2022. 

 

 

Uznesenie č. 9.2 – IV./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
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berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2022 pre 

Martu Braunovú – za dlhoročnú činnosť v HK Junior Močenok a výchovu mladých športovcov  

Vieroslavu Verešovú – za dlhoročnú prácu v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána  

v Močenku a jej zodpovedný prístup k práci počas pandémie COVID-19 

Jozefa Gálu – za dlhoročnú činnosť v Základnej organizácii chovateľov poštových holubov 

Močenok a úspešné reprezentovanie obce na súťaţiach doma i v zahraničí 

 

10. Diskusia 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe bol na pracovnom stretnutí s generálnou 

riaditeľkou COOP Jednota, spotrebné druţstvo a s investičným riaditeľom, na ktorom vedenie COOP 

Jednoty poţiadal, aby zabezpečili kosenie porastu na ich pozemkoch. Obaja riaditelia predstavili na 

danom stretnutí ich investičný zámer, ktorý plánujú zrealizovať v našej obci v r. 2023. Na stretnutí 

boli prítomní aj niektorí poslanci OcZ v Močenku. 

 

Ďalej informoval, ţe obec momentálne aktívne pracuje na ţiadosti o NFP na zníţenie energetickej 

náročnosti budovy materskej školy. Ţiadosti bude moţné posielať na riadiaci orgán od septembra 

2022.  

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada poďakoval vedeniu obce ako aj všetkým dobrovoľníkom, pracovníkom 

a účastníkom za úspešné zvládnutie XXX. ročníka celonárodného kresťanského festivalu Gorazdov 

Močenok. Poďakoval sponzorom, ktorí podporili finančne tento ročník ako aj občanom, ktorí boli 

ochotní prispieť potravinami a zeleninou. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko pripomenul, ţe v nedeľu 17. júla 2022 bolo slávnostne otvorené nové 

tréningové ihrisko na futbalovom štadióne. Je to pre našu obec veľký počin. Úvodný zápas si zahrali 

deti a pre ne to bola veľká vec. 

 

11. Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2022 a divákom káblovej televízie za sledovanie záznamu z rokovania 

obecného zastupiteľstva. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 27. 07. 2022 

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

 

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


