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Zápisnica 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 28. 09. 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  

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 

Mgr. Eva Molnárová – poslankyňa  

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 

 

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

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

poslancov v zasadacej miestnosti je 8, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sa ospravedlnil poslanec Ľuboš Blaţo a poslankyne Mgr. Eva Molnárová  

a Ing. Veronika Sekerešová. 

 

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

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

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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 Bc. Vladimíra Vereša a Ing. Miroslava Pápaya. 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci Mgr. Peter Sýkora a Ing. Ernest Vereš potvrdili správnosť zápisnice zo IV. zasadnutia OcZ, 

ktoré sa konalo dňa 27. 07. 2022. 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. – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení:  

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

za overovateľov zápisnice určuje:  

Bc. Vladimíra Vereša, Ing. Miroslava Pápaya 

 

b) určuje 

za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú 

 

 

 

2. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce uviedol, ţe návrh programu V.  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 zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 27. 07. 2022 

4. Interpelácie poslancov 

 

5. Ekonomika a majetok 

5.1. Informácia o čerpaní rozpočtu obce k 30. 06. 2022 

5.2. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 06. 2022 

5.3. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 

5.4. Konsolidovaná výročná správa obce Močenok za rok 2021 

5.5. Návrh III. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 2022 
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5.6. Návrh na zloţenie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce 

Močenok k 31. 12. 2022 

5.7. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 10.3 – VI./OZ/2020 zo dňa 09. 12. 2020 a Návrh na 

schválenie zapojenia a spolufinancovania zo strany obce v projekte: ,,Vodozádržné opatrenia 

pri ZŠ v obci Močenok“  

6. Majetkové prevody, nájmy  

6.1. Ţiadosť o odkúpenie OP – Ing. Štefan Lenický 

6.2. Ţiadosť o odkúpenie OP – Jozef a Mária Saboví 

6.3. Ţiadosť o odkúpenie OP – Ľuboslav a Soňa Hippoví 

6.4. Schválenie vecného bremena k zriadeniu elektrickej prípojky k 16 b. j. v ul. M. R. Štefánika 

7. Zápisnice z komisií 

• Komisia územného plánovania a investičnej činnosti  

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

8. Rôzne 

8.1. Informácia o vývoji odpadov za I. polrok 2022 

8.2. Prehľad úspešných projektov obce od roku 2018 - 2022 

8.3. Správa o investičných akciách  2018 - 2022 

8.4. Správa o činnosti obecného zastupiteľstva od roku 2018 - 2022 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu programu rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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. – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

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

zriadení 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 27. 07. 2022 

 

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

informovala o plnení uznesení zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 27. 07. 2022. Uviedla, ţe na IV. 
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zasadnutí OcZ v Močenku, ktoré sa konalo dňa 27. 07. 2022 bolo prijatých 14 uznesení z toho 8 

uznesení bolo ukladacích. Okrem dvoch uznesení sú všetky splnené. V plnení zostávajú uznesenia: 

7.1.- IV./OZ/2022 – budúci zámer odpredaja pozemkov pre Denisa Maloveca a Ing. Lenku 

Okruhlicovú – dal sa vypracovať znalecký posudok. 

7.2 – IV./OZ/2022 – predaj pozemkov pre p. Máriu Noţičkovú – čaká sa na vypracovanie kúpnej 

zmluvy. 

 

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: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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 zo IV. zasadnutia OcZ konaného dňa 27. 07. 2022. 

 

Uznesenie č. 3. – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

Kontrolu plnenia uznesení schválených na IV. zasadnutí OcZ dňa 27. 07. 2022 

 

 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

Prítomní poslanci v rámci bodu Interpelácie nevystúpili. 

 

 

 

5. Ekonomika a majetok 

5.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2022.   

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada k čerpaniu rozpočtu k 30. 06. 2022 nemala 

pripomienky a odporúča obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať na vedomie. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 
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Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2022. 

 

Uznesenie č. 5.1 – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2022 

 

 

 

5.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Monitorovaciu správu programového rozpočtu  

k 30. 06. 2022. Správa vychádza z plnenia rozpočtu obce k 30. 06. 2022. V dokumente sú 

okomentované jednotlivé programy rozpočtu obce. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada k Monitorovacej správe programového 

rozpočtu k 30. 06. 2022 nemala pripomienky a odporúča obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál 

zobrať na vedomie. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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 Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 06. 2022. 

 

 

Uznesenie č. 5.2 – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 06. 2022 

 

 

 

5.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom správu audítora z overovania konsolidovanej 

účtovnej závierky k 31.12.2021. Uviedol, ţe obec Močenok konala v súlade s poţiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách. Správu vypracovala nezávislá audítorka v zmysle platných zákonov. 
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Starosta obce otvoril rozpravu k predloţenému materiálu. 

 

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

konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 nemala pripomienky a odporúča obecnému 

zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať na vedomie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, 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 konsolidovanej účtovnej závierky  

k 31.12.2021. 

 

Uznesenie č. 5.3 – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu audítora z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021. 

 

 

 

5.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok  

za rok 2021. Výročná správa je vypracovaná v zmysle platných zákonov.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada ku Konsolidovanej výročnej správe Obce 

Močenok za rok 2021 nemala pripomienky a odporúča obecnému zastupiteľstvu predloţený materiál 

zobrať na vedomie. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada navrhol, aby sa do dokumentu doplnila medzi pamiatky aj Kaplnka  

sv. Gorazda. Poţiadal prednostku obecného úradu, aby túto vec preverila, tzn. či je Kaplnka sv. 

Gorazda evidovaná ako historická pamiatka.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, 

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

Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 

 

Uznesenie č. 5.4 – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 
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Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2021 

 

 

 

5.5 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh III. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 

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

V návrhu III. zmeny rozpočtu obec reaguje na skutočnosť ohľadom schváleného dodatku č.1 ku 

Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, v ktorej sa zamestnávatelia zaväzujú zamestnancom vyplatiť 

500,- € odmeny. Toto vyplácanie sa týka okrem zamestnancov obce aj zamestnancov ZŠ, MŠ a ZUŠ 

Močenok. Ďalšie zmeny súvisia s projektmi obce, do ktorých sa obec zapojila a bola úspešná.  Starosta 

obce prečítal navrhované zmeny v rozpočte obce. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš sa informoval, prečo sa v kapitole č. 3 navyšujú výdavky  

na rekonštrukciu budovy kina o 26 tis. €. Koncom júla bolo zasadnutie OcZ na ktorom sa schvaľovala 

II. zmena rozpočtu na rekonštrukciu budovy kina na sumu 190 tis. € a v auguste bola podpísaná 

zmluva s realizátorom na inú sumu. Pýtal sa, či je na toto navýšenie spravené rozpočtové opatrenie, 

lebo je to podľa neho porušenie finančnej kontroly. Zamestnanci obce, ktorí vykonávajú finančnú 

kontrolu to nemali ani podpísať. Poţiadal, aby sa takéto veci do budúcna nerobili, lebo takto je obecné 

zastupiteľstvo len štatistom. 

 

Starosta obce uviedol, ţe bola vyhlásená súťaţ na danú zákazku a s úspešnou firmou sa podpísala 

zmluva. 

 

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

 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 7 

Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. 

Ernest Vereš, Bc. Vladimír VerešProti: 0 

Zdrţal sa: 1 

Ing. Marek Mesároš 

 

Poslanci schválili III. zmenu rozpočtu obce na rok 2022. 

 

Uznesenie č. 5.5 – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

III. zmenu rozpočtu obce na rok 2022 

 

5.7 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh  na zrušenie Uznesenia č. 10.3 – VI./OZ/2020 

zo dňa 09. 12. 2020 a Návrh na schválenie zapojenia a spolufinancovania zo strany obce v projekte: 

,,Vodozádrţné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“. Vzhľadom na zvyšujúce sa náklady materiálov  

sa celkové výdavky projektu zvýšili na sumu 640 256,56 eur a tým sa zvýšila aj výška spoluúčasti 

obce na tomto projekte. Z uvedeného dôvodu navrhol pôvodné uznesenie zrušiť a prijať nové 

uznesenie. 
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Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 6 

Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, 

Bc. Vladimír Vereš 

Proti: 0 

Zdrţali sa: 2 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš 

 

Uznesenie č. 5.7 – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

ruší 

dňom 28. 09. 2022 uznesenie č. 10.3 – VI./OZ/2020 zo dňa 09. 12. 2020 a prijíma nové uznesenie 

v znení 

 

schvaľuje    

• zapojenie obce Močenok do výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

ktorý je  zameraný na vodozádrţné opatrenia v urbanizovanej krajine v rámci operačného programu – 

Kvalita ţivotného prostredia, kód výzvy - OPKZP-PO2-SC211-2020-62 s projektom: ,,Vodozádrţné 

opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“   

• zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu: ,,Vodozádrţné opatrenia 

pri ZŠ v obci Močenok“  vo výške najmenej 5 % z celkových oprávnených výdavkov z vlastných 

prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov v sume 33 000,- eur. 

 

 

 

V čase 18:05 h odišiel z rokovacej miestnosti poslanec Ing. Marek Mesároš, prítomných bolo 7 

poslancov. 

 

 

 

5.6 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na zloţenie na zloţenie inventarizačných 

komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2022. 

 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada najprv navrhovala, aby sa inventarizačné 

komisie predloţili v decembri, ale nakoľko inventarizáciu treba začať vykonávať skôr, tento krát budú 

inventarizačné komisie zloţené len zo zamestnancov obce bez poslancov obecného zastupiteľstva. 

Obecná rada s týmto návrhom súhlasila a odporučila ho schváliť. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili.  

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 
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Prítomní: 7 

Za: 7 

Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. 

Ernest Vereš, Bc. Vladimír VerešProti: 0 

Zdrţal sa: 0 

 

V rokovacej miestnosti nebol poslanec Ing. Marek Mesároš. 

 

Poslanci schválili návrh na zloţenie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry 

majetku Obce Močenok k 31. 12. 2022. 

 

Uznesenie č. 5.6 – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez pripomienok 

Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce 

Močenok k 31. 12. 2022 

 

 

 

V čase 18:09 h sa vrátil do rokovacej miestnosti poslanec Ing. Marek Mesároš a odišiel poslanec  

Mgr. Peter Sýkora. V rokovacej miestnosti boli prítomní 7 poslanci.  

 

 

 

6. Majetkové prevody, nájmy 

 

6.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Ing. Štefana Lenického (nar. 08.10.1992), 

bytom ul. Rokošova III. č. 318/1, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku, konkrétne 

časť z parc. č. 1845/100 o výmere cca 35 m
2
, vedená na LV č. 4274, reg. „E-KN“, k. ú. Močenok.  

Parcela sa nachádza pred novovytvorenou parcelou ţiadateľa č. 4054/64, k. ú. Močenok. 

Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie pre územné plánovanie 

a investičnú činnosť. 

 

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

v zmysle predloţenej ţiadosti. Odpredá sa len tá časť obecného pozemku, ktorá sa nachádza pred 

parcelou č. 4054/64.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada sa stotoţňuje so stanoviskom komisie 

a doporučuje odpredaj časti obecného pozemku. 

 

Poslanec Štefan Horňák poznamenal, ţe sa jedná len o budúce zámery odpredajov nehnuteľností. 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej ţiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, 

Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír VerešProti: 0 

Zdrţal sa: 0 
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V rokovacej miestnosti nebol poslanec Mgr. Peter Sýkora. 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja obecného pozemku pre Ing. Štefana Lenického. 

 

Uznesenie č. 6.1 –V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

ţiadosť Ing. Štefana Lenického (nar. 08.10.1992), bytom ul. Rokošova III. č. 318/1, 951 31  Močenok 

o odkúpenie časti obecného pozemku, konkrétne časť z parc. č. 1845/100 o výmere cca 35 m
2
, vedená 

na LV č. 4274, reg. „E-KN“, k. ú. Močenok.  Parcela sa nachádza pred novovytvorenou parcelou 

ţiadateľa č. 4054/64, k. ú. Močenok.   

 

b) schvaľuje    

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – obecného pozemku, konkrétne časť z parc. č. 1845/100  

o výmere cca 35 m
2
, vedená na LV č. 4274, reg. „E-KN“, k. ú. Močenok pre ţiadateľa Ing. Štefana 

Lenického (nar. 08.10.1992), bytom ul. Rokošova III. č. 318/1, 951 31  Močenok za kúpnu cenu, 

ktorej minimálna cena bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné 

zastupiteľstvo v Močenku. 

 

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 predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko je oplotený a dlhodobo uţívaný rodinou ţiadateľa. Odpredajom si ţiadateľ vysporiada 

majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnosti.  

 

 

 

6.2 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Jozefa a Márie Sabových, bytom  

ul. Rokošova I. č. 241/66, 951 31  Močenok o odkúpenie obecných pozemkov, konkrétne parc.  

č. 1783/564 vo výmere 39 m
2
 a parcelu č. 1783/565 vo výmere 3 m

2
. 

Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie pre územné plánovanie 

a investičnú činnosť. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia doporučuje odpredaj uvedených pozemkov. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada sa stotoţňuje so stanoviskom komisie 

a doporučuje odpredaj obecných pozemkov. Manţelia Saboví si uţ dali vypracovať aj geometrický 

plán, takţe v ţiadosti sú uţ uvedené presné výmery pozemkov. Obec dá uţ len vypracovať znalecký 

posudok. 

V čase 18:13 h sa vrátil do rokovacej miestnosti poslanec Mgr. Peter Sýkora, prítomných bolo 8 

poslancov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej ţiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 
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Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

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

Proti: 0 

Zdrţal sa: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja obecných pozemkov pre manţelov Sabových. 

 

Uznesenie č. 6.2 – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

ţiadosť Jozefa a Márie Sabových, bytom ul. Rokošova I. č. 241/66, 951 31  Močenok o odkúpenie 

obecných pozemkov, konkrétne parc. č. 1783/564 vo výmere 39 m
2
 a parcelu č. 1783/565 vo výmere  

3 m
2
, ktoré sa odčlenili geometrickým plánom úradne overeným Okresným úradom  Šaľa, 

katastrálnym odborom pod číslom G1-390/2022 

 

b) schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľností – obecných pozemkov, konkrétne parc. č. 1783/564 vo výmere 

39 m
2
 a parcelu č. 1783/565 vo výmere 3 m

2
, ktoré sa odčlenili geometrickým plánom úradne 

overeným Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom G1-390/2022 pre ţiadateľov 

Jozefa a Máriu Sabových, bytom ul. Rokošova I. č. 241/66, 951 31  Močenok za kúpnu cenu, ktorej 

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

v Močenku. 

 

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. Pozemok parc. č. 1783/564 o výmere 39 m
2
 tvorí oplotenú 

predzáhradku a na pozemku parc. č. 1783/565 o výmere 3 m
2
  sa nachádza časť rodinného domu 

ţiadateľov. 

 

 

 

6.3 Starosta obce predloţil prítomným poslancom ţiadosť Ľuboslava a Soni Hippových, bytom  

ul. Školská 1701/14, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku, konkrétne časť z parcely 

č. 1747/1 vo výmere cca 120 m
2
, vedená na LV č. 4274, reg. „E-KN“. Parcela sa nachádza pred 

nehnuteľnosťou v ul. Školská 1695/12, 951 31  Močenok, ktorej ţiadatelia sú vlastníci.   

Starosta obce odovzdal slovo Ing. Ernestovi Verešovi, predsedovi komisie pre územné plánovanie 

a investičnú činnosť. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš uviedol, ţe komisia doporučuje odpredaj časti obecného pozemku, ale len 

v línii jestvujúceho betónového oplotenia. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada sa stotoţňuje so stanoviskom komisie 

a doporučuje odpredaj obecného pozemku v línii jestvujúceho oplotenia. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenej ţiadosti. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

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

Proti: 0 

Zdrţal sa: 0 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja obecného pozemku pre ţiadateľov manţelov Hippových. 

 

Uznesenie č. 6.3 – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

ţiadosť Ľuboslava a Soni Hippových, bytom ul. Školská 1701/14, 951 31  Močenok o odkúpenie časti 

obecného pozemku, konkrétne časť z parcely č. 1747/1 vo výmere cca 120 m
2
, vedená na LV č. 4274, 

reg. „E-KN“. Parcela sa nachádza pred nehnuteľnosťou v ul. Školská 1695/12, 951 31  Močenok 

ktorej ţiadatelia sú vlastníci.   

 

b) schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – obecného pozemku, konkrétne časť z parc. 1747/1 vo výmere 

cca 120 m
2
, vedená na LV č. 4274, reg. „E-KN“ pre ţiadateľov Ľuboslava a Soňu Hippových, bytom 

ul. Školská 1701/14, 951 31  Močenok za kúpnu cenu, ktorej minimálna cena bude určená znaleckým 

posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku. 

 

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 predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko je pozemok oplotený a je pre obec nevyuţiteľný.  

 

 

 

6.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh uznesenia na zriadenie vecných bremien in 

personam v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36361518 za účelom vybudovania trafostanice k novej bytovke v ul. M. R. Štefánika.  

Na to, aby Západoslovenská distribučná, a.s. mohla vybudovať elektrickú trafostanicu potrebuje od 

vlastníka pozemkov, t.j. od obce súhlas na zriadenie vecných bremien. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada súhlasí s návrhom na zriadenie vecných 

bremien v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.. 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

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

Proti: 0 

Zdrţal sa: 0 
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Poslanci schválili zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve obce Močenok v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.. 

 

Uznesenie č. 6.4 – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov 

na nasledovných nehnuteľnostiach: 

Parcelné 

číslo 

Regi

ster 

KN 

LV č. 
Výmera v 

m2 
Druh pozemku 

Katastrálne 

územie 
Obec Okres 

90/2 C 2425 1184 Záhrada Močenok Močenok Šaľa 

90/4 C 2425 227 Záhrada Močenok Močenok Šaľa 

113/2 C 2425 4391 

Zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

Močenok Močenok Šaľa 

 

zriadenie vecných bremien in personam v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so 

sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 predmetom ktorých je povinnosť Obce 

Močenok, ako vlastníka zaťaţených nehnuteľností, strpieť na časti zaťaţenej nehnuteľnosti v rozsahu 

vyznačenom v geometrickom pláne č. 064/2022, úradne overeným pod číslom G1-383/2022 dňa  

26. 07. 2022:  

a) zriadenie a uloţenie elektroenergetických zariadení, 

b) uţívanie, prevádzkovanie, údrţbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.  

 

Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú a bezodplatne. 

 

Účelom zriadenia vecného bremena je umiestnenie nasledovného elektroenergetické zariadenia : 

a) podzemné káblové NN (1 kV) vedenie, 

b) rozpojovacia a istiaca skriňa SR, 

vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „Elektroenergetické 

zariadenia“) v rámci stavby Bytový dom SO 16 b.j. - ul. M. R. Štefánika, Močenok - SO 05.2 

Rozšírenie distribučnej siete. 

 

 

 

7. Zápisnice z komisií 

 

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

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

Predsedovia komisií v rámci rozpravy nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 
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Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

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

Proti: 0 

Zdrţal sa: 0 

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

predsedovia komisií. 

 

Uznesenie č. 7 – V./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 pre sociálne veci a bytové otázky, 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy. 

 

 

 

8. Rôzne 

 

8.1 Starosta obce predloţil prítomným poslancom informáciu o narábaní a vývoji odpadov za I. polrok 

2022 tak, ako aj minulý rok. Uviedol, ţe podľa načipovaných nádob teraz vieme vyhodnotiť, ktorá 

domácnosť koľko odpadu vyprodukuje. Zisťujeme, ţe občania často krát vykladajú na vývoz 

poloprázdne nádoby, čo v prepočte znamená, ţe obec zaplatí viac za manipuláciu s danou nádobou neţ 

za samotný odpad v nej. Preto apeluje na občanov, aby dobre zváţili, či nádoby na TKO a BRO budú 

vykladať poloprázdne. V PZO je naša obec na 3. mieste v miere vytriedenia odpadov a v porovnaní 

s obcami s rovnakým počtom obyvateľov sme najlepší. Treba sa naučiť vyuţívať aj kompostéri, ktoré 

dostala kaţdá domácnosť, lebo nám neklesajú ani počty vyloţených hnedých nádob na BRO. 

 

Prednosta Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada k predloţenému materiálu nemala 

pripomienky a odporúča ho zobrať na vedomie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

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

Proti: 0 

Zdrţal sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu starostu obce o narábaní a vývoji odpadov za I. polrok 2022. 

 

Uznesenie č. 8.1 – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o narábaní a vývoji odpadov za I. polrok 2022 
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8.2 Starosta obce prítomným poslancom predloţil správu o zrealizovaných projektoch a získaných 

finančných prostriedkoch za obdobie 2018 – 2022. Uviedol, ţe obci sa v období od r. 2018 do r. 2022 

podarilo zapojiť pribliţne do 80 projektov. Obec vďaka projektom získala pribliţne 2,5 mil. eur. 

Zriadením Obecného podniku Močenok s.r.o., sme ušetrili mzdové finančné prostriedky  

na zamestnancov, ktoré nám teraz prepláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Je to výsledok práce 

zamestnancov obce ako aj obecného zastupiteľstva, ktoré podporilo obec v zapájaní sa do projektov 

a odsúhlasovalo výšku spolufinancovania. 

 

Prednosta Ing. Lucia Benčíková uviedla, ţe obecná rada k predloţenému materiálu nemala 

pripomienky a odporúča ho zobrať na vedomie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

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

Proti: 0 

Zdrţal sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu o zrealizovaných projektoch a získaných finančných 

prostriedkoch za obdobie 2018 – 2022. 

 

Uznesenie č. 8.2 – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu o zrealizovaných projektoch a získaných finančných prostriedkoch za obdobie 2018 – 

2022 

 

V čase 18:12 h prišiel do rokovacej miestnosti p. Jaroslav Tóth, prezident HK Junior Močenok. 

 

8.3 Starosta obce prítomným poslancom predloţil správu o investičných akciách za obdobie 2018 – 

2022. Uviedol, ţe za dané obdobie sa podarilo zrealizovať 53 investičných akcií a preinvestovalo  

sa pribliţne 3,7 mil. eur. Takţe nie je pravdivá informácia, ţe v obci sa nič nerobí. Počet investičných 

akcií je toho dôkazom. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe obce s rovnakým resp. podobným počtom obyvateľov spravili 

menší počet investičných akcií. Treba poďakovať vedeniu obce a zamestnancom obce. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 
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Proti: 0 

Zdrţal sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu o investičných akciách za obdobie 2018 – 2022. 

 

Uznesenie č. 8.3 – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu o investičných akciách za obdobie 2018 - 2022 

 

 

 

8.4 Starosta obce predloţil prítomným poslancom Správu o činnosti obecného zastupiteľstva  

za obdobie 2018 – 2022. Odovzdal slovo prednostke obecného úradu Ing. Lucii Benčíkovej, ktorá 

správu vypracovala. Uviedla, ţe Obecné zastupiteľstvo v Močenku v roku 2019 zasadalo 6-krát  

v zmysle plánu práce a 2-krát mimo plánu práce. V roku 2020 zasadalo OcZ 6-krát v zmysle plánu 

práce a 2-krát mimo plánu práce. V roku 2021 zasadalo OcZ 5-krát  a 4-krát mimo plánu práce. Aj 

napriek pandémii ochorenia COVID-19 boli zasadnutia obecného zastupiteľstva vţdy 

uznášaniaschopné, tzn. ţe bolo prítomných minimálne 6 poslancov z 11. V rokoch 2018 - 2022 

poslanci schválili spolu 27 všeobecne záväzných nariadení. OcZ prerokovalo cca 50 ţiadostí  

od občanov, aby si občania mohli vysporiadať svoje majetkovoprávne vzťahy k uţívanej 

nehnuteľnosti.  Poslanci schválili cca 27 odpredajov pozemkov a 3 vecné bremená. Schválili sa 

dôleţité dokumenty pre obec ako napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Močenok 

na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030 (PHSR), Komunitný plán sociálnych sluţieb obce 

Močenok 2022 – 2027, Pasport dopravného značenia v obci Močenok a mnoho ďalších dokumentov. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe hlavné výsledky tohto zastupiteľstva hodnotí v 3 okruhoch 

a to 1. hospodárenie obce, 2. dane a po 3. smeti/odpady. V týchto troch oblastiach obec dosiahla veľmi 

dobré výsledky. Poukázal na výsledky hospodárenia obce, ktoré hodnotí INEKO (tzn. Inštitút pre 

ekonomické a sociálne reformy), kde obec uţ 5 rokov po sebe dosahuje lepšie a lepšie výsledky 

hospodárenia. Najnovšie má obec hodnotenie 5.6. V okrese Šala je obec Močenok najlepšia, čo sa týka 

hospodárenia. Dlh obce sa zo 77 % zníţil na 25 %. Je to výsledok práce obecného zastupiteľstva 

a vedenia obce. 

Druhou oblasťou sú dane. Do roku 2024 bolo potrebné spraviť harmonizáciu daní, tzn. sadzba daní zo 

stavieb. Od roku 2013 do roku 2024 sa má upraviť násobok medzi najniţšou sadzbou dane zo stavieb 

(v našom prípade je to daň zo stavieb na bývanie) a najvyššou (v našom prípade sú to ostatné stavby) 

tak, aby bol medzi nimi 10 násobok. Naša obec uţ toto ustanovenie splnila.  

Treťou oblasťou sú smeti/odpady. Obec má veľmi dobrú mieru vytriedenia odpadov, pribliţne 72 % 

za čo treba v prvom rade poďakovať občanom, ţe odpad separujú. Toto číslo nám umoţňuje mať 

najniţší moţný poplatok za uloţenie odpadu na skládku. Nemáme sa za čo hambiť a poďakovanie 

patrí poslancom, vedeniu obce a starostovi. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloţenom materiáli. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8 

Za: 8 

Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš 
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Proti: 0 

Zdrţal sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie Správu o činnosti obecného zastupiteľstva za obdobie 2018 – 2022. 

 

Uznesenie č. 8.4 – V./OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Správu o činnosti obecného zastupiteľstva za obdobie 2018 - 2022 

 

 

 

9. Diskusia 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe na zasadnutí komisie pre sociálne veci a bytové otázky riešili 

otázku nedostatku miest v materskej škole. Mnohí rodičia musia voziť naše deti do okolitých miest. 

V materskej škole aj napriek výstavbe jednej novej triedy je nedostatok miest. Sú určité normy, ktoré 

pani riaditeľke nateraz nedovoľujú prijať viac detí. Osobne bol za pani riaditeľkou, aby si danú vec 

odkonzultoval. Navrhuje, aby sa v materskej škole jedna miestnosť prebudovala na triedu, kde by sa 

zmestilo pribliţne 15 detí. Túto miestnosť treba vymaľovať, viac osvetliť pridanými oknami a pod. 

Poprosil, či by to nebolo moţné spraviť v tomto období. Navrhol, ţe by sa na daný priestor mohla 

pozrieť komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe o tejto téme sa môţe porozprávať s pani riaditeľkou. Obec chce podať 

ţiadosť na zníţenie energetickej náročnosti budovy materskej školy a pri tejto realizácii by sa mohlo 

doplniť aj okno do danej miestnosti. Zahajovacie výkazy škôl sú uţ odoslané. Nateraz pani riaditeľka 

môţe prijať len 141 detí. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada uviedol, ţe treba zatepliť budovu školy, ale je to na dlhú trať. Tento 

problém treba riešiť čím skôr. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe sú to originálne kompetencie obce a obec by musela mzdové prostriedky 

dofinancovať zo svojho rozpočtu na túto novú triedu.  

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš poznamenal, ţe keď je v materskej škole takáto miestnosť, tak to bolo 

treba povedať skôr. A celý proces nie je taký jednoduchý. Musí sa vypracovať projekt, priestory musí 

posúdiť hygiena a podobne. 

 

Poslanec Štefan Horňák poznamenal, ţe zápis do MŠ sa vykonával pribliţne v máji, tak prečo sa to 

začalo riešiť aţ teraz koncom septembra. Ďalej sa informoval, ţe či bude v obci volebná diskusia 

kandidátov nakoľko by občania mali na nich rôzne otázky. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe sa zmenil volebný zákon a ten obci neumoţňuje organizovať stretnutie 

občanov s kandidátmi.  

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay sa informoval na priebeh prác na chodníku v ul. Balajka. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe 1/3 prác na chodníku v ul. Balajka v rámci projektu sú uţ spravené a obec 

bude robiť súťaţ na zvyšnú časť chodníka, ktorý bude končiť v ul. Nitrianska. 
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Poslanec Ing. Marek Mesároš poprosil, aby stavebný dozor trošku viac dozeral na pracovníkov. Nech 

nezanechávajú po prácach v zemi makadám. Mohli by sa informovať aj od občanov v ul. Balajka. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe stavebný dozor bude mať zajtra (t.j. vo štvrtok 29.9.2022 po zasadnutí 

OcZ) kontrolný deň a zhotoviteľ bude na tento problém upozornení. Sú tam aj kopy zeminy a iného 

materiálu, ktoré treba odviesť. Verejné súťaţe nevieme ovplyvniť a s touto firmou boli od začiatku 

problémy. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš sa informoval, ţe či boli oslovené aj močenské firmy. Prečo zákazky má 

len firma BS STAVMONT, ktorá v obci uţ robí tretiu investičnú akciu. Podľa jeho údajov daná firma 

robila rekonštrukciu výbočiska v ul. Čingov, chodník v ul. Vinohradská a teraz zatepľovanie budovy 

kina. 

 

Starosta obce uviedol, ţe kaţdá výzva je riadne zverejnená a obec súťaţí zákazky cez Tendernet. 

Kaţdý, kto je registrovaný sa môţe prihlásiť do súťaţe.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe obec bola úspešná v projekte na získanie detských prvkov 

v rámci ihriska RODINKA. Toto ihrisko sa plánuje vybudovať v ul. M. R. Štefánika, ktoré je veľmi 

frekventované. V noci sa stáva tento priestor tmavým a hlučným, lebo sa tam stretávajú občania. 

Nebolo by dobré, aby tam bola tma. Treba pri realizácii ihriska uvaţovať aj nad osvetlením , aby tam 

v noci neboli zhluky ľudí, ktorí budú robiť hluk a neporiadok.  

 

Starosta obce odpovedal, ţe koncom augusta sme dostali kladné stanovisko na získanie dotácie  

na vybudovanie inkluzívneho ihriska RODINKA. Chce uistiť občanov, ţe stromy v ul. M. R. 

Štefánika nie sú sprejom označené kvôli tomu, aby sa vypílili, ale preto, aby sa zakreslili do mapy 

s ihriskom. Cieľom projektu je, aby ihrisko slúţilo pre deti ale aj dospelých. Na osvetlenie ihriska 

budeme myslieť pri jeho realizácii. 

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš navrhol, aby sa tam nainštalovala aj kamera. 

 

Starosta obce odpovedal, ţe obec plánuje rozširovať kamerový systém o ďalšie kontrolné body 

nakoľko máme zriadené dohľadové pracovisko. 

 

Starosta obce privítal v rokovacej miestnosti Jaroslava Tótha, prezidenta HK Junior Močenok 

a odovzdal mu slovo. Pán Tóth poţiadal o pomoc, nakoľko je hádzanársky klub v zlej finančnej 

situácii. Keď v roku 2021 predkladali na obec ţiadosť o dotáciu, nepredpokladali, ţe sa im o toľko 

zvýšia náklady na energie a pohonné hmoty. Na začiatku roka 2022 Slovenský hádzanársky zväz 

rozhodol o tom, ţe na zápasy budú chodiť dvaja rozhodcovia, čo sú ďalšie výdavky. Od r. 2021 

nedostal klub ţiadne financie od Slovenského hádzanárskeho zväzu. Uviedol, ţe klub má najväčšie 

výdavky na dopravu, trénerov a rozhodcov.  

Klub nemá peniaze len od obce, ale tieţ má príjem od sponzorov a 2 %, čo darujú občania. Ale aj 

napriek tomu potrebujú na fungovanie klubu 12 tis. €. Cesta do Košíc stojí 1 000,- €, tak isto aj do 

Prešova. Zápasy sa nedali spojiť do jedného víkendu, ţe by tam hráčky prenocovali. Pomohlo by aj 

vyuţívanie obecného mikrobusu. Od zväzu čakajú platbu vo výške 3 600,- €. Od obce by potrebovali 

pribliţne 6 100,- €. 

 

Poslanec Štefan Horňák sa informoval, či klub oslovil aj dopravcov z Močenku. 
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Jaroslav Tóth odpovedal, ţe oslovili aj dopravcov z Močenku, ale oni sú celý týţdeň vyťaţení a jedine 

cez víkend si ich šoféri môţu oddýchnuť. Trasy, ktoré jazdia s hádzanárkami nie sú pre nich 

zaujímavé. Veľakrát nám ponúknu autobus s tým, ţe šoféra si musíme nájsť sami.    

 

Poslanec Ing. Ernest Vereš potvrdil slová p. Jaroslava Tótha. Z vlastných skúseností vie, ţe tieto 

zájazdy nie sú pre nich zaujímavé.  

 

Poslanec Bc. Vladimír Vereš uviedol, ţe vo FK Močenok majú podobnú skúsenosť, hľadajú 

dopravcov z Nitry a okolia. Pýtal sa, ţe či HK Junior Močenok potrebuje schváliť mimoriadnu 

dotáciu. 

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay uviedol, ţe obecné zastupiteľstvo má aj športovú komisiu. Bolo by 

vhodné sa stretnúť na komisii. Toto zasadnutie OcZ je zrejme posledné a na ňom sa veľa vecí 

nevyrieši. V obci máme veľa organizácií, ktoré môţu mať podobné problémy. Moţno poskytnúť klubu 

pôţičku. 

 

Hlavná kontrolórka uviedla, ţe obecné VZN neumoţňuje vyplácanie dotácie na mzdy, odmeny 

a cestovné náklady vlastným motorovým vozidlom. Pôţičku môţe obec poskytnúť jedine v prípade, ak 

sa jedná o inštitúciu, ktorú zriadila obec. 

 

Starosta obce ocenil, ţe prišiel na zasadnutie obecného zastupiteľstva p. Tóth a ţe od posledného 

stretnutia s ním sa veci pohli ďalej. Ich pôvodné finančné poţiadavky boli vyššie ako potrebuje klub 

teraz. Potrebujeme však poznať finančné toky klubu. Jednou z moţností je, ţe obec prevezme na seba 

niektoré výdavky klubu a hľadali by sa vnútorné rezervy z jednotlivých kapitol rozpočtu.  

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora informoval prítomných poslancov, ţe starosta obce sa stal členom výboru 

HK Junior Močenok a obec takto bude mať prehľad o financiách. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš poznamenal, ţe konečne bol povedaný rozumný návrh, aby sa hľadali 

vnútorné rezervy v jednotlivých kapitolách rozpočtu, ktoré nie sú prečerpané. 

 

Starosta uviedol, ţe hádzanársky výbor bude rozhodovať o všetkých výdavkoch a určí, čo treba riešiť 

a čo nie. Na tomto probléme by mali však pracovať všetci a prispieť k riešeniu tejto situácie.  

 

Poslanec Ing. Miroslav Pápay navrhol, aby prostredníctvom starostu obce takto pomohli k fungovaniu 

klubu do konca roka 2022. 

 

Jaroslav Tóth uvítal, ţe obec prevezme na seba náklady na dopravu ale nevie si predstaviť, ţe by do 

konca roka nevyplatil trénerov.  

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, ţe všetci tak ako tam sedia chcú pomôcť. Poznamenal, ţe 

nemôţeme prekročiť zákonné limity. V obci máme aj iné organizácie. Táto ţiadosť o dofinancovanie 

nebola prerokovaná v komisiách.  Klub potrebuje zákonným spôsobom dofinancovať pribliţne 6 000,- 

€. Preto treba nájsť snahu to vyriešiť. Rozpočet máme na jeden rok a nemôţeme tento problém 

preniesť do ďalšieho roka. Je snaha klub sanovať. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš ešte raz pripomenul, ţe starosta obce môţe v zmysle platných zásad 

prenášať finančné prostriedky z kapitoly do kapitoly do výšky 10 000,- €. 
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Starosta obce toto potvrdil. Uzatvoril diskusiu na túto tému s tým, ţe obec bude hľadať vnútorné 

rezervy na to, aby mohla pomôcť klubu. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora poďakoval všetkým, ktorí pomohli zorganizovať oslavy 70. výročia HK 

Junior Močenok. Podujatie bolo na veľmi dobrej úrovni.  

 

 

 

10. Záver 

 

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

Obecného zastupiteľstva v roku 2022. Uvedomuje si, ţe toto volebné obdobie v r. 2018-2022 bolo 

náročné vzhľadom na pandémiu. Predkladali sa rozumné riešenia pre občanov a váţi si konštruktívne 

riešenia problémov. Poprial novému zastupiteľstvu, aby malo takú pohodu a konštruktívny prístup 

k veciam, ako malo toto volebné obdobie za posledné 4 roky. 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

Močenok, 28. 09. 2022 

Overovatelia:    Bc. Vladimír Vereš ......................................................... 

 

 Ing. Miroslav Pápay ......................................................... 


