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Zápisnica 

z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 22. 11. 2022 o 17:30 hod. v obradnej miestnosti OcÚ  

v Močenku na ul. Sv. Gorazda 629/82 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

    Ing. Rastislav Benčík,  

Bc. Ľuboš Blažo,  

Ing. Gabriel Bleho,  

Ing. Marek Mesároš,  

Ing. Lukáš Minár,  

Mgr. Roman Révay,  

Mgr. Monika Straňáková Kohútová,  

Mgr. Peter Sýkora,  

Ing. Stanislav Šimko,  

Ing. Jozef Šuvada  

PaedDr. Lucia Tóthová 

 

 

Ostatní prítomní:  Milena Veresová, hlavná kontrolórka obce 

Ing. Lucia Benčíková, prednostka OcÚ Močenok 

Štefan Skalický, predseda MVK 

Mgr. Soňa Hippová, riaditeľka MŠ 

Matej Šimko, občan 

 

1. Úvodné náležitosti 

 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PaedDr. Roman Urbánik, ktorý 

privítal prítomných a informoval ich o nasledujúcom priebehu ustanovujúceho zasadnutia. 

Nasledovala štátna hymna Slovenskej republiky. Za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia starosta 

obce určil Ing. Luciu Benčíkovú, prednostku obecného úradu a za overovateľov zápisnice určil  

Ing. Rastislava Benčíka a Bc. Ľuboša Blaža. Starosta obce odovzdal slovo predsedovi miestnej 

volebnej komisii p. Štefanovi Skalickému, ktorý podal informáciu o výsledku volieb starostu 

a o výsledku volieb poslancov obecného zastupiteľstva v komunálnych voľbách, ktoré sa konali dňa 

29. októbra 2022.  

Následne znovuzvolený starosta zložil zákonom predpísaný sľub v súlade s § 13 ods. 2 zák.  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podpísal jeho písomné vyhotovenie, ktoré je prílohou 

č. 1 tejto zápisnice. Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub v súlade s § 26 Zákona 

o obecnom zriadení tým, že podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto 

zápisnice.  

Starosta obce PaedDr. Roman Urbánik po krátkom príhovore skonštatoval, že novozvolené Obecné 

zastupiteľstvo v Močenku je uznášaniaschopné, prítomných bolo spolu 11 poslankýň a poslancov.  

 

Starosta obce predložil poslancom návrh uznesenia Obecného zastupiteľstva týkajúceho sa úvodných 

náležitostí, ktoré berú na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11  
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Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 1 – I./UOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

b) konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce PaedDr. Roman Urbánik zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel 

Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková 

Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada a PaedDr. Lucia Tóthová 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

2. Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle obce a v káblovej 

televízii. Návrh programu spolu s pozvánkou na zasadnutie Ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

bol prítomným zaslaný na ich mailové adresy. Následne starosta prečítal program ustanovujúceho 

zasadnutia OcZ. 

 

Program ustanovujúceho OcZ v Močenku:  

1. Úvodné náležitosti 

1.1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1.2. Informácia predsedu MVK o výsledku volieb poslancov OcZ a výsledkov voľby starostu 

1.3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

1.4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OcZ 

1.5. Príhovor novozvoleného starostu obce 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

5. Zriadenie komisií OcZ, voľba predsedov a ich členov 

6. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

7. Poverenie poslanca OcZ oprávneného zvolávať a viesť OcZ 

8. Poverenie pre zástupcu starostu obce 

9. Rozsah poverení zástupcu starostu  

10. Plat starostu obce 

11. Plat zástupcu starostu obce 
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12. Rozdelenie poslaneckých obvodov 

13. Poverenie sobášiaceho 

14. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

Prítomní poslanci nemali pozmeňovacie návrhy k programu rokovania a starosta dal o predloženom 

návrhu programu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11  

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci schválili predložený program rokovania. 

 

Uznesenie č. 2 – I./UOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

predložený program rokovania 

 

 

 

3. Starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

spolu s vymedzením úloh mandátovej komisie. Za predsedu komisií navrhol Ing. Stanislava Šimka,  

za členov komisií Ing. Jozefa Šuvadu a Mgr. Romana Révaya. 

Poslanci nemali pozmeňovacie návrhy a starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11  

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 3 – I./UOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) zriaďuje  

mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení: 

 Ing. Stanislav Šimko - predseda 

 Ing. Jozef Šuvada - člen 

 Mgr. Roman Révay – člen 
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b) vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 

• overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 

obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného 

sľubu, 

• zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení 

zvolených funkcionárov, 

• a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 

 

Starosta obce vyhlásil krátku technickú prestávku, aby mandátová komisia overila zloženie sľubu 

starostu obce, poslancov OcZ a zistila prípadnú nezlučiteľnosť funkcií na základe čestných vyhlásení 

zvolených funkcionárov.   

 

 

 

4. Starosta obce v rámci bodu č. 4 Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie odovzdal 

slovo Ing. Stanislavovi Šimkovi, predsedovi mandátovej komisie, ktorý skonštatoval, že starosta obce 

PaedDr. Roman Urbánik a prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný 

sľub. Ďalej uviedol, že starosta obce a 11 prítomní poslanci predložili čestné prehlásenia 

o nezlučiteľnosti funkcie, na základe ktorých komisia skonštatovala, že nebola zistená nezlučiteľnosť 

funkcie starostu obce ani poslancov OcZ. Na záver skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné s počtom poslancov 11.  

 

Poslanci k správe mandátovej komisie nemali pripomienky. 

 

Starosta obce predložil návrh uznesenia k správe mandátovej komisie a dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11  

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o overení zložení sľubu a správu mandátovej komisie bez 

pripomienok.  

 

Uznesenie č. 4 – I./UOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

informáciu o overení zložení sľubu  starostu obce Močenok a poslancov obecného zastupiteľstva 

v  Močenku a správu mandátovej komisie bez pripomienok 

 

 

 

5. Starosta obce uviedol, že na pracovnom stretnutí so zvolenými poslancami sa dohodli, že sa zriadia 

rovnaké komisie OcZ ako boli doteraz, pričom im zostanú rovnaké úlohy a kompetencie. Starosta 

prečítal návrh uznesenia na zriadenie komisií, na voľbu predsedov a členov a na menovanie 

tajomníčok komisií.  
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Starosta obce k predloženému návrhu uznesenia otvoril rozpravu. 

 

Poslanec Ing. Gabriel Bleho dal návrh na rozšírenie komisie územného plánovania a investičnej 

činnosti o ďalších dvoch členov a to konkrétne o Ing. Henricha Bleha a Štefana Horňáka na základe 

skúseností, ktoré majú. 

 

Starosta obce vyzval poslanca Ing. Gabriela Blehu, aby navrhol text pozmeňovacieho návrhu 

k zloženiu komisie územného plánovania a investičnej činnosti o dvoch členov, ktorý ho následne 

naformuloval. 

 

Starosta obce sa informoval, či aj niekto iný má pozmeňovacie návrhy. 

 

Poslanec Mgr. Roman Révay dal návrh, aby v komisii pre životné prostredie, verejnoprospešné služby 

a verejný poriadok bol podpredsedom komisie poslanec Bc. Ľuboš Blažo a nie Ing. Rastislav Benčík. 

Nakoľko s Bc. Ľubošom Blažom dlhé roky participujú spoločne na problémoch a verejnom poriadku. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, nech svoje stanovisko k prípadnému rozšíreniu o dvoch členov 

komisie územného plánovania a investičnej činnosti dá predseda komisie Ing. Rastislav Benčík. 

 

Poslanec Ing. Rastislav Benčík poznamenal, že bolo na pracovnom stretnutí dohodnuté, že komisie 

budú 5-členné. Každý predseda si mohol vybrať svojich členov a nebolo do toho vstupované a bol by 

rád, ak by to takto zostalo.  

 

Starosta obce dal hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu Ing. Gabriela Blehu o doplnenie komisie 

územného plánovania a investičnej činnosti od dvoch členov a to o Ing. Henricha Bleha a Štefana 

Horňáka. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6  

Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, , Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,  

Ing. Stanislav Šimko, , PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdržali sa: 5 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada 

 

Starosta obce skonštatoval, že návrh bol prijatý.  

 

Starosta obce dal hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu, ktorý navrhol poslanec Mgr. Roman 

Révay, ktorý sa týka zmeny podpredsedu v komisii pre životné prostredie, verejnoprospešné služby  

a verejný poriadok. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9  

Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika 

Straňáková Kohútová,  Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia 

Tóthová 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Lukáš Minár 
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Starosta obce skonštatoval, že návrh bol prijatý.  

 

Zároveň starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9  

Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika 

Straňáková Kohútová,  Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia 

Tóthová 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo,  

 

Uznesenie č. 5 – I./UOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) zriaďuje    

odborné komisie na základe návrhu starostu obce nasledovne:  

• Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

• Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosť poslanca, starostu a hlavného    

     kontrolóra 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a  zahraničné vzťahy 

• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

• Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

• Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť 

• Komisia pre školstvo, mládež  a šport 

 

b) volí    

predsedov a členov odborných komisií nasledovne: 

• Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti  

Predseda: Ing. Marek Mesároš 

Členovia: Ing. Lukáš Minár (podpredseda - poslanec OcZ), Ing. Slavomír Straňák, Mgr. Jana 

Dičérová, Branislava Kohútová 

 

• Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosť poslanca, starostu a hlavného 

kontrolóra 

Predseda: Bc. Ľuboš Blažo 

Členovia: Ing. Gabriel Bleho (podpredseda - poslanec OcZ), Mgr. Roman Révay, JUDr. Karol 

Velčický, Ing. Veronika Sekerešová (Kollárová)  

 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

Predseda: Mgr. Peter Sýkora  

Členovia: Mgr. Monika Straňáková Kohútová (podpredseda - poslankyňa OcZ), Mgr. Monika 

Hanáková, PhD., Peter Kohút, Roman Budai 

• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

Predseda: Ing. Jozef Šuvada 

Členovia: Ing. Rastislav Benčík (podpredseda - poslanec OcZ), Bc. Beáta Šimková, Helena Kollárová, 

Štefan Pistovič 
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• Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

Predseda: Mgr. Roman Révay 

Členovia: Bc. Ľuboš Blažo (podpredseda - poslanec OcZ), Ing. Rastislav Benčík, JUDr. Karol 

Velčický, Ing. Miroslav Pápay 

 

• Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť 

Predseda: Ing. Rastislav Benčík 

Členovia: Ing. Marek Mesároš (podpredseda - poslanec OcZ),  

Ing. Michaela Bollová, Ing. Boris Bleho, Ľuboslav Hipp, Ing. Henrich Bleho, Štefan Horňák 

 

• Komisia pre školstvo, mládež  a šport 

Predseda: PaedDr. Lucia Tóthová 

Členovia: Ing. Lukáš Minár (podpredseda - poslanec OcZ), Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Ing. 

Gabriel Bleho, Bc. Vladimír Vereš 

 

c) menuje 

tajomníčky komisie: 

• Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti  

Tajomníčka: Ing. Kristína Macháliková 

• Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosť poslanca, starostu a hlavného kontrolóra 

Tajomníčka: Ing. Lucia Benčíková 

• Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a  zahraničné vzťahy 

Tajomníčka: Iveta Leššová 

• Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

Tajomníčka: Mgr. Veronika Chudová 

• Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

Tajomníčka: Mgr. Zuzana Verešová 

• Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť 

Tajomníčka: Ing. Jozefína Eisellová  

• Komisia pre školstvo, mládež  a šport 

Tajomníčka: Bc. Eleonóra Flammichová 

 

 

 

6. Starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov, ktorú je obec povinná zriadiť. Členom komisie môže byť iba poslanec obecného 

zastupiteľstva. Starosta obce prečítal návrh uznesenia na zriadenie komisie, na voľbu predsedu 

komisie, na voľbu členov komisie a na menovanie tajomníčke komisie. Poslanci nemali pripomienky 

k návrhu starostu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11  

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
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Uznesenie č. 6 – I./UOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) zriaďuje    

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára 

 

b) volí  

predsedu komisie:  Ing. Stanislav Šimko 

členov komisie:  Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Roman Révay,  

Mgr. Peter Sýkora 

 

c) menuje   

tajomníčku komisie: Moniku Ternerovú 

 

 

 

7. Starosta obce predložil poslancom návrh na poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť OcZ. Starosta obce navrhol po vzájomnej dohode na pracovnej porade,  

aby povereným poslancom bol Ing. Stanislav Šimko. Prečítal dôvodovú správu k predloženému 

návrhu, ku ktorému poslanci nemali pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10  

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, 

PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Ing. Stanislav Šimko 

 

 

Uznesenie č. 7 – I. UOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) berie na vedomie 

návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Stanislava Šimka, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v osobitných prípadoch 

 

b) poveruje 

poslanca Ing. Stanislav Šimka zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

8. Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle ustanovenia § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení má právo do 60 dní od zloženia sľubu starostu poveriť poslanca funkciou zástupcu 

starostu v opačnom prípade zástupcu starostu zvolí Obecné zastupiteľstvo. Informoval poslancov,  

že funkciou zástupcu starostu poveril poslanca Mgr. Petra Sýkoru, bytom Rokošova I. 222/37, 951 31  

Močenok. 



9 
 

Poslanci informáciu zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11  

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 8 – I./UOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce PaedDr. Romana Urbánika, že funkciou zástupcu starostu poveril 

poslanca Mgr. Petra SÝKORU, bytom Rokošova I. 222/37, 951 31  Močenok 

 

 

 

9. Starosta obce informoval poslancov o určení okruhu úkonov a činností, ktoré je oprávnený zástupca 

starosta vykonávať. Poslanci predloženú informáciu zobrali na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11  

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 9 – I./UOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce o určení okruhu úkonov a činností, ktoré je oprávnený zástupca 

starostu vykonávať 

 

1. Zastupovať starostu obce počas jeho neprítomnosti, alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. 

2. Zodpovedá za rozvoj kultúry, školstva, športu, záujmovej činnosti a spoločenskej činnosti v obci  

a propagáciu obce. 

3. Riadi činnosť obce v oblasti spracovania projektov na zabezpečenie finančných prostriedkov  

z mimorozpočtových zdrojov (fondy EÚ, iné). 

4. Zabezpečuje priamy kontakt samosprávy obce s mládežou, vytvára podmienky pre realizáciu 

záujmov tejto vekovej skupiny obyvateľstva v obci, spolupracuje s vedením záujmových združení  

a organizácií obce. 

5. Zabezpečuje pôsobenie obce Močenok v združení CMEKCa pri organizovaní festivalu GM. 

6. Zabezpečuje propagáciu obce v médiách, rozvoj cestovného ruchu v obci a spoluprácu s družobným 

mestom Vracov. 

7. Vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce. 
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10. Starosta obce odovzdal poslancovi Mgr. Petrovi Sýkorovi, aby predložil návrh týkajúci sa platu 

starostu obce. Starosta obce odišiel z rokovacej miestnosti v čase 18:43 h.  

Zástupca starostu prečítal návrh uznesenia. Základný plat starostu sa určuje v súlade so zákonom NR 

SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  

v znení neskorších predpisov, ktorý je tvorený súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca  

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky  

za predchádzajúci kalendárny rok a násobku – t. j. 2,41 - násobok počnúc dňom 22. 11. 2022 a návrh 

na schválenie zvýšenie platu starostovi Obce Močenok PaedDr. Romanovi Urbánikovi o 60 %. 

 

Zástupca starostu obce Mgr. Peter Sýkora otvoril rozpravu k predloženému návrhu. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, že nás čaká ťažké a náročné obdobie, ako povedal aj sám pán 

starosta a niektoré VZN-nká, ktoré bude musieť obecné zastupiteľstvo prijať nebudú populárne. Z toho 

dôvodu navrhol, aby sa tomu prispôsobil aj plat starostu obce. Momentálny plat starostu obce je 

takmer 4 700,- €. Plat sa vyvíja od priemernej mzdy a pred 4 rokmi, keď sa mu schvaľoval plat, bola 

priemerná mzda úplne niekde inde. Navrhol, aby sa plat starostu týmto podmienkam prispôsobil. Pred 

troma rokmi zabrzdili účinnosť nového uznesenia, ktorým si mierne zvýšili platy a poslanci zostali pri 

odmenách platných niekoľko rokov. Posledný rok, resp. dva si nenárokovali, aby sa odmeňovanie 

vrátilo k tomu schválenému uzneseniu, ktoré zvyšovalo odmeny poslancom. Podobne sú na tom podľa 

neho aj zamestnanci obce, ktorým bol počas covidového obdobia znížený plat a zamestnanci obce to 

veľmi dobre vedia a vedia to aj poslanci, ktorí apelovali na starostu, aby nesiahal na plat 

zamestnancom, ktorí ani z ďaleka nemajú taký plat. Poslanec Ing. Marek Mesároš navrhol, aby sa 

základný plat starostu obce navýšil o 30 %. Poznamenal, že to nie je otázka celých 4 rokov. Niekedy 

sa plat starostu obce prehodnocoval každý rok, takže sa teoreticky môže prehodnotiť. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, že celý problém je treba rozdeliť na dve časti. Základný plat 

vychádza zo zákona. Na ten má právny nárok. Druhá časť je tá, ktorá sa dáva za výsledky. Keby bol 

nový starosta, tak mu nebudeme navrhovať zvýšenie o 60 %. Ale v tomto prípade definujeme 

a ohodnocujeme výsledky práce starostu obce za dve volebné obdobia. Zastupiteľstvo môže základný 

plat starostu obce zvýšiť až do výšky 60%. Ing. Stanislav Šimko navrhol, aby sa hlasovalo tak, ako bol 

predložený prvotný návrh. 

 

Zástupca starostu obce dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Ing. Mareka Mesároša, aby sa 

základy plat starostu obce navýšil o 30 %. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 6  

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada 

Zdržal sa: 1 

Mgr. Roman Révay 

 

Zástupca starostu obce Mgr. Peter Sýkora skonštatoval, že návrh neprešiel. Následne dal hlasovať 

o návrhu na 60 % zvýšenie základného platu starostu obce. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7  
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Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay,  Mgr. Peter Sýkora, 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 3 

Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Monika Straňáková Kohútová 

Zdržal sa: 1 

PaedDr. Lucia Tóthová 

 

Zástupca starostu obce Mgr. Peter Sýkora skonštatoval, že návrh na zvýšenie platu starostu obce 

o 60% bol schválený. 

 

Uznesenie č. 10 – I./UOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov novozvolenému starostovi 

PaedDr. Romanovi Urbánikovi, základný plat, ktorý je tvorený súčinom priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku – t. j. 2,41 - násobok počnúc 

dňom 22. 11. 2022. 

 

b) schvaľuje 

zvýšenie platu starostovi Obce Močenok PaedDr. Romanovi Urbánikovi o 60 % s účinnosťou  

od 22. 11. 2022. 

 

 

 

11. Starosta obce sa vrátil do rokovacej miestnosti a predložil prítomným poslancom návrh uznesenia 

na určenie platu zástupcu starostu obce. Plat zástupcu starostu je stanovený 50% - ným podielom platu 

starostu s účinnosťou od 22. 11. 2022, pričom zástupca starostu bude mať 60%-ný úväzok.  

 

Starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš sa informoval, či je to 50% z celého  platu starostu obce aj s navýšením 

čo je takmer 4 700,- € v hrubom (plat v prípade starostu obce).   

 

Starosta obce odpovedal, že je to podiel zo zvýšeného platu v hrubom. 

 

Starosta obce dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7  

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay,  Mgr. Peter Sýkora, 

Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 0 

Zdržali sa: 4 

Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová 

 

Uznesenie č. 11 – I./UOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 
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súhlasí 

s návrhom starostu obce, že plat zástupcu starostu obce Mgr. Petra Sýkoru, je stanovený 50% 

podielom platu starostu Obce Močenok s účinnosťou od 22. 11. 2022 

 

 

 

12. Starosta obce informoval poslancov o návrhu na rozdelenie poslaneckých obvodov. Rozdelenie 

jednotlivých obvodov bolo prediskutované na pracovnej porade s poslancami. Poslanci 

k predloženému materiálu nemali pripomienky. 

 

Starosta obce dal o predloženom materiáli hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11  

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 12 – I./UOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

návrh starostu obce na rozdelenie poslaneckých obvodov nasledovne 

Meno a priezvisko poslanca  Obvod  - Ulice 

Mgr. Peter Sýkora Biskupa Majera, Biskupa Klucha, Lúčky, Síky, Pod Kalváriou 

Ing. Lukáš Minár Párovce, Športová, Nad ihriskom, Dekana Ščasného 

Ing. Marek Mesároš   Chalupy, Pribinova, Krátka, Vinohradská 

Ing. Stanislav Šimko   Rokošova I., II., III. 

Mgr. Roman Révay   Čingov, Pri kamennom moste 

Ing. Gabriel Bleho Dekana Dúbravického, M. R. Štefánika, Andreja Hlinku 

Mgr. Monika Straňáková Kohútová Školská, Švábska, Družstevná, Ľ. Štúra, Balajka 

Ing. Jozef Šuvada   Nitrianska, Topoľová, Pri Kúpalisku 

PaedDr. Lucia Tóthová   Svätého Gorazda, Mlynská 

Ing. Rastislav Benčík   Borzagoš, Úzka, Lipová, Cintorínska  

Bc. Ľuboš Blažo Hájska, Kakava a Malá Kakava, Gorazdov, Sv. Cyrila 

 a Metoda 
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13. Starosta obce prítomným poslancom predložil návrh na poverenie poslanca, ktorý bude môcť 

sobášiť a návrh na sobášne dni a hodiny. Týmto poslancom by bol Mgr. Peter Sýkora. 

 

Poslanci v rozprave nevystúpili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 11  

Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 13 – I./UOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) schvaľuje 

na návrh starostu obce poverenie sobášiaceho poslanca pre Mgr. Petra Sýkoru pre volebné obdobie 

2022 - 2026  

 

b) schvaľuje 

-sobášne dni: každý piatok a sobotu počas celého volebného obdobia 

-sobášne hodiny:  piatok 13,00 – 18,00 hod 

sobota 10,00 – 16,00 hod 

-sobášna miestnosť: Obradná miestnosť obecného úradu v Močenku 

 

 

 

14. Starosta obce odovzdal slovo zástupcovi starostu obce Mgr. Petrovi Sýkorovi. Starosta obce 

odišiel v čase 19:00 h z rokovacej miestnosti. Zástupca starosta predložil prítomným poslancom 

žiadosť súčasného starostu PaedDr. Romana Urbánika o možné preplatenie nevyčerpanej dovolenky. 

Mgr. Peter Sýkora prečítal návrh uznesenia a otvoril rozpravu k predloženému návrhu. 

 

Hlavná kontrolórka Milena Veresová uviedla, že v minulosti bol úzus, že novozvolený starosta  

si mohol nevyčerpanú dovolenku preniesť do ďalšieho volebného obdobia. Teraz na základe 

rozhodnutia súdu toto neplatí a je potrebné nevyčerpanú dovolenku vysporiadať. Uviedla,  

že dovolenku nebolo možné čerpať skrz covidového obdobia a v súčasnosti tu máme krízu z občanmi 

z Ukrajiny. 

 

Poslanec Ing. Jozef Šuvada sa informoval, za aké obdobie má starosta obce nevyčerpanú dovolenku.  

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková odpovedala, že sa jedná o dovolenku z roku 2021, ktorú si starosta 

obce nevyčerpal a preniesla sa mu do roku  2022. Dovolenka na rok 2022 sa alikvótne vypočítala ku 

dňu konania ustanovujúceho zasadnutia OcZ (tzn. k 22.11.2022). 

 

Poslanec Mgr. Roman Révay poznamenal, že tiež bol v čase covidu v krízovom štábe a aj napriek 

tomu si musel čerpať dovolenku. Mali nariadené, že starú dovolenku si musia vyčerpať do apríla 

nasledujúceho roka. 
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Hlavná kontrolórka poznamenala, že nevyčerpanú dovolenku môže zamestnanec v zmysle zákonníka 

práce čerpať počas celého nasledujúceho roka do ktorého si ju preniesol. 

 

Poslankyňa Mgr. Monika Straňáková Kohútová sa informovala, kto starostovi podpisuje dovolenku. 

 

Prednostka Ing. Lucia Benčíková odpovedala, že dovolenku starostovi obce podpisuje zástupca 

starostu.  

 

Poslanec Ing. Marek Mesároš uviedol, že v dôvodovej správe je uvedený judikát súdu. Je toho názoru, 

že dovolenka sa mu môže preniesť do ďalšieho volebného obdobia. Je to 2,5 mesiaca a pre predstavu 

to je skoro 10 500,- €. Ako poslanci by sa nad tým mali zamyslieť. 

 

Hlavná kontrolórka Milena Veresová odpovedala, že v dôvodovej správe je uvedený citát z judikátu 

súdu. Netreba to chápať ako vysvetlenie. Po ustanovujúcom zasadnutí OcZ bude starosta obce 

odhlásený zo sociálnej poisťovne a znovu prihlásený. On už starú dovolenku nebude mať. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko uviedol, že si váži ctených kolegov a rozumie tomu, čo sledoval súd, 

ktorý vydal daný judikát. Stotožnil sa s názorom hlavnej kontrolórky, aby sa nevyčerpaná dovolenka 

vysporiadala. Starosta obce mal tú možnosť a požiadal o ňu. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora informoval prítomných, že je to asi nová vec, lebo aj jemu volala mzdárka 

a upozornila ho na to, že si musí vyčerpať dovolenku v opačnom prípade mu prepadne.  

 

Poslankyňa PaedDr. Lucia Tóthová sa informovala, ako mohla mzdárka dovoliť preniesť toľko dní 

dovolenky do ďalšieho roka.  

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora odpovedal, že starosta obce všetko robí pre obec na úkor svojho času 

s rodinou. Vybavuje a rieši veľmi veľa projektov. Počas testovania občanov na covid-19 bol starosta 

obce každý víkend, kým sa testovalo. Poznamenal, že on (t. j. Mgr. Peter Sýkora) si čerpal dovolenku, 

lebo má rodinu a veľa iných aktivít. 

 

Poslanec Bc. Ľuboš Blažo potvrdil, že starosta obce sa pravidelne zúčastňoval na testovaní občanov 

a bol tam. 

 

Poslanec Mgr. Roman Révay poznamenal, že sa mu jedná aj o lekárske hľadisko, každý manažér si 

musí aj oddýchnuť. 

 

Poslanec Bc. Ľuboš Blažo navrhol, aby sa spoločne dohodli a dohliadli na to, aby sa to v budúcnosti 

už neopakovalo. Aby z toho nebol precedens. 

 

Poslanec Mgr. Peter Sýkora uviedol, že zastupiteľstvo nemôže prikázať starostovi obce čerpať 

dovolenku. 

 

Po skončení rozpravy dal zástupca starostu Mgr. Peter Sýkora hlasovať o návrhu uznesenia  

na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6  
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Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, 

Ing. Jozef Šuvada,  

Proti: 2  

Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš 

Zdržali sa: 3 

Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová 

 

Uznesenie č. 14 – I./UOZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a) prerokovalo 

žiadosť PaedDr. Romana Urbánika, starostu obce Močenok vo volebnom období 2018-2022, o možné 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

 

b ) schvaľuje     

preplatenie nevyčerpanej dovolenky PaedDr. Romanovu Urbánikovi, starostovi obce vo volebnom 

období 2018-2022, v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov 
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15. Diskusia 

 

V rámci bodu diskusia starosta obce udelil slovo Mgr. Petrovi Sýkorovi, ktorý poďakoval starostovi 

obce, že si ho aj v tomto volebnom období vybral za zástupcu starostu, poďakoval všetkým voličom, 

ktorý mu dali dôveru a bude sa snažiť, aby bol prínosom pre obec. 

 

Poslanec Ing. Stanislav Šimko poďakoval občanom, ktorý mu dali hlas a bude sa snažiť, aby splnil ich 

očakávania, ale očakávania aj občanov, ktorí ho nevolili. 

 

 

 

Záver 

 

 

V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na Ustanovujúcom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková 

 

 

Močenok, 22. 11. 2022 

 

 

 

 

Overovatelia:  Ing. Rastislav Benčík   ....................................................... 

 

 

 

 

Bc. Ľuboš Blažo   ....................................................... 

 

 

 


