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Zápisnica 

 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 30.03.2016 
 

 

Prítomní:   PaedDr. Roman Urbánik, starosta 

    Mgr. Andrea Benková 

    Ľuboslav Hipp 

    Ing. Veronika Kollárová 

    Mgr. Peter Sýkora 

    Ľuboš Blažo 

    Ing. Stanislav Šimko 

    Ing. Jozef Šuvada 

    Ing. Ernest Vereš 

 

Ostatní prítomní:  Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce 

    Ing. Lucia Hambálková, zapisovateľka 

 

Ospravedlnení:  Jozef Benčík 

    Juraj Lenický 

    Ing. Marek Mesároš 

     

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Močenku otvoril a viedol PaedDr. Roman Urbánik, 

starosta obce. V úvode privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva  

a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 8, t. j. Obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné.  

 

Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Veronika Kollárová, 

Mgr. Andrea Benková a Ľuboslav Hipp. Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.             

Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Jozefa Šuvadu a Ľuboša Blaža. Za návrh hlasovali 

všetci prítomní poslanci. Za zapisovateľku určil starosta obce Ing. Luciu Hambálkovú.  

 

Ing. Stanislav Šimko a Ing. Ernest Vereš ako overovatelia potvrdili správnosť zápisnice  

z I. riadneho OZ, ktoré sa konalo dňa 27.01.2016. 

 

Uznesenie č. 1. –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

a/ schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav 

Hipp 

za overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Šuvada, Ľuboš Blažo 

b/ určuje 

za zapisovateľa: Ing. Lucia Hambálková  
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2. Schválenie programu rokovania 
 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu 

s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Program: 

 

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

2. Schválenie programu rokovania   

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ  

4. Interpelácie poslancov 

5. Materiály predložené na prerokovanie 

5.1. Návrh uznesenia na zriadenie elokovaných pracovísk ZUŠ Močenok v obci Horná 

Kráľová a Hájske 

5.2. Smernica Rozpočtové pravidlá obce Močenok  - elektronicky 

5.3. Smernica o Podpisovaní v obci Močenok  - elektronicky 

6. Ekonomika a majetok 

6.1. Záverečný účet obce za rok 2015 - elektronicky 

6.2. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 2015  

6.3. Návrh II. zmeny rozpočtu obce na rok 2016 - elektronicky 

6.4. Prehľad dlhov a dlžníkov k 31.12.2015  

7. Inventarizácia  majetku a účtov  za rok 2015 

7.1. Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov  Kabel TV Močenok, s.r.o. 

k 31.12.2015 

7.2. Zápis z inventarizácie majetku obce k 31.12. 2015 

7.3. Správa komisie na vyradenie majetku z  inventáru obce k 31.12. 2015 

8. Hlavný kontrolór 

8.1. Zmluva o výkone funkcie HK vo viacerých obciach 

8.2. Správa z kontroly nebytových priestorov, verejné súťaže 

9. Majetkové prevody, nájmy  

9.1. Odpredaj pozemku Milan Gier 

9.2. Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti Mgr. Tomáš Minár   

9.3. Žiadosť o odpredaj  pozemku Tomáš Gálik 

9.4. Žiadosť o odpredaj  pozemku Ján Hipp 

9.5. Žiadosť o odpredaj  pozemku František Hipp 

9.6. Žiadosť o odpredaj  pozemku Štefan Kollár 

9.7. Žiadosť o odpredaj  pozemku Barbora Lenčéšová 

9.8. Žiadosť o prenájom pozemku Miroslav Pilo, Variant SK, s.r.o Návrh na odkúpenie  

stavby a pozemku  na ulici Sv. Gorazda 

9.9. Oznámenie o zámere prenajať a návrh Zmluvy o prenájme priestorov pre SLSP, a.s. 

v priestoroch Obecného úradu 

9.10. Návrh prenájmu pozemku od Spoločenstva urbárov Močenok 

9.11. Návrh na kúpu pozemkov pod cestou na ulici Hájska  - Borzagoš II. 
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9.12. Návrh na odkúpenie  stavby a pozemku  na ulici Sv. Gorazda 

9.13. Odpredaj pozemku Marek Lenčéš s manželkou 

10. Správy o činnosti komisií za rok 2015  - elektronicky 

10.1. Komisia financovania, správy majetku, podnikateľskej činnosti 

10.2. Komisia územného plánovania, investičnej činnosti 

10.3. Komisia pre školstvo, mládež, šport 

10.4. Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

10.5. Komisia pre sociálne veci, bytové otázky 

10.6. Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku  

10.7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného     

   funkcionára 

10.8. Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca, starostu,  

    hlavného kontrolóra 

11. Zápisnice z komisií 

11.1. Komisia financovania, správy majetku, podnikateľskej činnosti 

11.2. Komisia územného plánovania, investičnej činnosti 

11.3. Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

11.4. Komisia pre sociálne veci, bytové otázky 

11.5. Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku  

12. Rôzne 

12.1. Návrh na  založenie a vstup do občianskeho združenia, ktorého cieľom je  

    zriadenie a  prevádzka Archeoskanzenu z obdobia Veľkej Moravy - areál   

    Lúčky v Močenku  

12.2. Upozornenie obyvateľov bytoviek na M. R. Štefánika 

13. Diskusia 

Záver 

 

Starosta obce predložil návrh programu s doplnením bodu 9. o bod 9.14. 

9.14 Odpredaj pozemku p. Mária Lenická 

 

Návrh schválili poslanci jednohlasne. Starosta obce skonštatoval, že rokovanie bude 

pokračovať podľa schváleného programu. 

 

Uznesenie č. 2. –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje predložený program rokovania s doplnením bodu 9.14. 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

 

Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Ladislavovi Fúskovi,  

ktorý informoval poslancov o plnení uznesení z  I. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 

27.01.2016. 



4 

 

Hlavný kontrolór obce skonštatoval, že na Obecnom zastupiteľstve dňa 27.01.2016  

bolo prijatých celkovo 26 uznesení a z toho 3 uznesenia predstavovali pre Obec splnenie 

určitých povinností. 

Uznesenie č. 6. 3 – I./OZ/2016 

- mimoriadna dotácia pre FK Močenok vo výške 8 684,33 €. Dotácia bola poskytnutá, 

povinnosť splnená. 

Uznesenie č. 8. 3 – I./OZ/2016 

- schválený predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti – pozemok, časť parcely č. 823/5  

pre žiadateľa T. Gálika. Uznesenie bolo splnené, ďalšie potrebné materiály boli predložené  

na II. OZ. 

Uznesenie č. 8. 7 – I./OZ/2016 

- schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s E. Selmanim podľa štandardných podmienok. 

Zmluva bola uzatvorená a povinnosť vyplývajúca z uznesenia bola splnená.  

 

 

Poslanci schválili kontrolu plnenia uznesení jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 3. –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  

kontrolu plnenia uznesení schválených na ustanovujúcom zasadnutí OZ  

zo dňa 27.01.2016. 

 

 

4. Interpelácie 

 

Starosta obce dal priestor na interpelácie. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- na ulici Biskupa Klucha sa mi sťažovali niekoľkí občania, že im nejde káblová televízia, 

resp. nejde rozhlas cez káblovú televíziu už dlhšiu dobu a obraz je zrnitý. Poprosil  

by som o vysvetlenie, rozprávali sme sa o tom aj na Obecnej rade, tak aby občania  

boli informovaní. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- je pravda, že na túto otázku som dával odpoveď na Obecnej rade. Chcem poprosiť občanov 

na uvedenej ulici o strpenie. V tejto chvíli je problém s prenosom signálu,  

ktorý ide z obecného rozhlasu do káblovej televízie. Je to dôsledok prác rozširovania 

obecného rozhlasu, ktoré prebiehali v posledných dňoch. Nový rozhlas pokryl ulicu Lúčky, 

Balajka, časť ul. Nitrianska, časť ul. Ľudovíta Štúra. Technici, ktorí montovali novú ústredňu, 

zistili, že ten prenosový kábel medzi rozhlasom a káblovou televíziou bol zalomený. Musí  

sa taký kábel objednať, trvá to zhruba 2 týždne a následne by malo byť už počuť rozhlas  

cez káblovú televíziu. Nový obecný rozhlas je bezdrôtový, t. j. šírený vzduchom. Pokiaľ  

nám to finančné možnosti budú dovoľovať, chceli by sme rozhlas riešiť aj v nasledujúcich 

obdobiach. S tým, že pokryjeme najprv hlavné ulice, t. j. ul. Nitriansku, Čingov  

a sv. Gorazda. Následne sa budeme zameriavať na bočné ulice. Pôvodné rozvody a lampióny 

budú vymenené za bezdrôtové zariadenia. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- ďakujem za odpoveď. Chcel by som sa poďakovať za promptné vyriešenie situácie s novým 

osvetlením na ul. Nitrianska. Všimol som si, že sú problémy s osvetlením  
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aj na ul. Družstevnej. Snáď by bolo možné, aby obecní policajti, ktorí chodia po dedine, 

hlásili tieto problémy s osvetlením a mohlo sa to promptnejšie riešiť. Ja som tento problém 

evidoval už 2 týždne minimálne.       

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- obecní policajti priniesli zoznam s číslami stĺpov. Ja som ešte pred Veľkou nocou 

komunikoval a odoslal správu so žiadosťou zhotoviteľovi diela. Budem ho čo najskôr 

kontaktovať, aby sa poruchy odstránili. V obci máme teraz namontovaných cca 600 ks svetiel, 

takže hovoríme zhruba o 1 %, aby sa nezdalo, že tento počet je veľmi veľký. Vieme o tomto 

probléme a riešime to. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- môžeme si poruchové osvetlenie opraviť aj našou údržbou? 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- nie, je to v záruke u firmy, ktorá to namontovala. Koniec koncov dielo ešte neprešlo 

kontrolou Ministerstva hospodárstva. To znamená, že mi do tohto diela nemôžeme nejakým 

spôsobom zasahovať, robiť opravy, odmontovať zariadenia a pod. Vzhľadom na to, že majú 

svojich montérov aj v okrese Nitra, nie je pre nich problém poslať montérov do Močenku.  

 

Ing. Jozef Šuvada 

- ďakujem. Posledná otázka. Priznám sa, že som sám nedomyslel odvoz komunálneho odpadu 

po novom, keď sme schvaľovali VZN. Tam sme vynechali jarný odvoz konárov a atď.  

Asi nebolo správne, že sme to vylúčili. Možno 20 % občanov vyváža zelený odpad, ale 80 % 

občanov, najmä tí starší, nemajú takú možnosť, a potom sa tento odpad pálí. Možno by bolo 

dobré sa vrátiť k tomu starému spôsobu vyvážania takého odpadu po jednotlivých uliciach. 

Poprosil by som, aby sme sa k tomuto spôsobu vrátili. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- tým, že sme pristúpili k triedenému separovanému zberu a zmenili sa zákonné podmienky, 

je 2-týždňový zber biologicky rozložiteľného odpadu. Separuje sa do hnedých nádob,  

do ktorých sa môžu dávať aj zelené zvyšky rastlín, skrátené na určitú veľkosť, hrúbku.  

To je jedna možnosť. Druhá vec je, že keď sa teraz nevyváža, nikoho neoprávňuje páliť. 

Máme zberný dvor. Ak by sme sa vrátili k pôvodnému modelu, treba sa rozhodnúť v akom 

období, kedy, pre koho a v akom množstve. Pretože nie všetci tvoríme rovnaké množstvo 

tohto odpadu. Je to vec na diskusiu, pretože ak to urobíme plošne, budeme 3 týždne zvážať 

tento odpad.  

 

Ing. Jozef Šuvada 

- myslím, že v minulosti s tým nebol problém, vytipovali by sa určité ulice. Náklady na naftu 

a máme kopec nezamestnaných. Ten kto by nechcel čakať na daný termín, si môže vyviesť 

odpad sám. Bol by som rád, ak by sme sa k takému to zberu vrátili. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- pán starosta, prikláňam sa k návrhu. Hlavne teraz v jarných mesiacoch sa jedná o konáre 

stromov. Vývoz by bol po uliciach v určitých termínoch. Nemusel by byť s tým problém. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- a konáriky poviazať, dať na určitú veľkosť. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- premyslíme to a na najbližšom zastupiteľstve doriešime. 
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Ľuboslav Hipp 

- chcel by som sa opýtať, či sa plánuje dokončiť osvetlenie na ul. Balajka ako je zákruta. 

Začínajú sa tam stavať rodinné domy a majú tam už nejaký materiál, preto som bol viackrát 

oslovený, či sa bude dobudovávať osvetlenie. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- ja som tiež o tomto probléme počul. V tejto chvíli nemáme v rozpočte takú položku,  

ktorá by nám to doriešila. Nemáme také rýchle riešenie, ktoré by to vyriešilo za 1 – 2 týždne. 

V rámci investičného plánovania do budúcich období to môžeme zaradiť. Musíme to brať 

komplexne a riešiť problémy, ktoré sú najdôležitejšie. Napr. prepojovacie ulice medzi 

Rokošovou, kde je tiež úplná tma a je to husto obývaná ulica. Poprosím o trošku strpenia  

a do mája prídeme s riešeniami a možno aj vy budete mať návrhy, ktoré následne 

zapracujeme do rozpočtu obce.  

 

Mgr. Andrea Benková 

- ja by som sa chcela poďakovať vedeniu obce za opravu zábradlia, ktoré je na križovatke  

pri železo-obchode Tóth. Ja som to už pred 2 mesiacmi hovorila, že tam bol zošikmený 

chodník a poškodené zábradlie. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- ďakujem pekne. Ja si myslím, že poďakovanie v prvom rade patrí chlapom z hospodárskeho 

dvora. Opravili aj chodník, ktorý nebol úplne rovný a aj zábradlie. Chceli by sme, aby chlapi 

z hospodárskeho dvora poopravovali najväčšie výtlky na našich cestách a aj chodníky,  

ktoré sú v zlom stave. Nechceme to robiť dodávateľskou firmou. Dúfam, že sa nám to podarí  

čo najskôr dorobiť. 

 

 

5. Materiály predložené na prerokovanie   

 

5.1 – Starosta predložil návrh na zriadenie elokovaných pracovísk pri Základnej umeleckej 

škole v Močenku v Hornej Kráľovej a v Hájskom s účinnosťou od 01.09.2016. 

 

Starosta obce uviedol, že v novom školskom roku klesol počet žiakov v Základnej umeleckej 

škole v Močenku zhruba o 30 %. Hľadajú sa spôsoby a postupy, ako zabezpečiť dostatočný 

počet žiakov a tým aj dostatočnú sumu prostriedkov na fungovanie Základnej umeleckej 

školy v Močenku. Jedným z riešení je zriadenie elokovaných pracovísk pri Základnej škole 

v Močenku v Hornej Kráľovej a v Hájskom. Zo strany dotknutých obcí, ale aj základných 

škôl, je záujem o vznik takýchto pracovísk. Tento postup nespôsobuje žiadne finančné 

výdavky Obci Močenok, práveže by mal zlepšiť ekonomiku a samotné fungovanie Základnej 

umeleckej školy. 

 

Starosta obce požiadal  poslancov o súhlas na zriadenie elokovaných pracovísk pri Základnej 

umeleckej škole v Močenku v Hornej Kráľovej a v Hájskom s účinnosťou od 01.09.2016. 

  

Poslanci súhlasili s návrhom jednohlasne.  

 

Uznesenie č. 5. 1 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

súhlasí  

so zriadením elokovaných pracovísk pri Základnej umeleckej škole v Močenku  

v Hornej Kráľovej a v Hájskom s účinnosťou od 01.09.2016. 
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5. 2 –Starosta obce predložil na rokovanie Smernicu „Rozpočtové pravidlá Obce Močenok 

s účinnosťou od 01.04.2016“.  

 

Starosta obce oznámil prítomným, že dňa 29.02.2016 bola vykonaná na Obecnom úrade 

kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu (ďalej NKÚ). NKÚ kontroluje výkon komunálnych 

služieb a komunálnych činností Obce Močenok od r. 2012 do r. 2015. NKÚ okrem iného 

žiadal aj Smernicu s rozpočtovými pravidlami pre Obec Močenok. O tomto probléme  

sa diskutovalo aj na Obecnej rade. Dokument predtým neodpovedal dikcii zákona,  

a preto je potrebné začať používať novú smernicu. 

 

Ing. Stanislav Šimko  

- V prvom rade chcem povedať, že tento dokument bude veľmi významný. Po druhé  

by som chcel povedať, že takýto dokument vznikol za môjho predchodcu Ing. Jozefa Šuvadu, 

ale za tie roky vymizli z práce Obecného úradu. Dôležité úkony sa nemôžu robiť bez takýchto 

dokumentov. Obsahovo je smernica veľmi dobre spracovaná.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- Smernicu som predložil aj finančnej komisii a nakoľko ide o internú smernicu chcem,  

aby ste ju brali na vedomie. 

 

Poslanci zobrali informáciu na vedomie jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 5. 2 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Smernicu „Rozpočtové pravidlá Obce Močenok s účinnosťou od 01.04.2016“. 

 

 

5. 3 - Starosta obce predložil na rokovanie Smernicu „Podpisový poriadok Obce Močenok 

s účinnosťou od 01.04.2016“. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že vypustil zo Smernice body, ktoré sa netýkali činnosti 

Obce a nemajú s ňou žiadny súvis. Taktiež sa jedná o štandardný dokument, ktorý sa používa 

v mestách a obciach. 

 

Poslanci zobrali informáciu na vedomie jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 5. 3 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Smernicu „Podpisový poriadok Obce Močenok s účinnosťou od 01.04.2016“. 

 

 

6. Ekonomika a majetok 

 

6. 1 – Starosta obce navrhol spojiť bod 6. 1 Záverečný účet obce za rok 2015 a bod 6. 2 

Správa kontrolóra obce Močenok k Záverečnému účtu za rok 2015. 

 

Starosta obce ozrejmil základné myšlienky týkajúce sa rozpočtu z roku 2015. Bola snaha 

spraviť nápravy a zefektívniť fungovanie obce tak, aby financie boli používané účelne,  

ale aby sa nám podarilo urobiť určitú konsolidáciu obecných verejných financií. Výsledok, 



8 

 

ktorý sa nám podarilo dosiahnuť je ten, že k 31.12.2015 zostal prebytok 291 710,55 €. Január 

2016 pre nás znamenal, že sme si mohli splniť všetky naše záväzky. Je to výsledok celoročnej 

zodpovednej práce Obecného zastupiteľstva, finančnej komisie, vedenia obce  

ale aj zamestnancov Obecného úradu.  

 

Ing. Ladislav Fúska 

- prečítal svoje stanovisko k záverečnému účtu a hospodáreniu obce za rok 2015 

- podotkol, že dlh na nájomných bytoch činí takmer 17 000,- €  

- navrhol zvýšenie platu pre starostu obce a zástupcu starostu. Navrhuje upraviť pohyblivú 

zložky mzdy pána starostu o 50 %. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- vyjadrím sa k dlhom za nájomné byty, ktorý činí takmer 17 000,- €. Chcem len podotknúť, 

že tento dlh je z viacerých rokov. Väčšina nájomníkov, ktorí vytvorili tento dlh,  

už nie sú nájomníkmi týchto bytov.   

 

Ing. Stanislav Šimko 

- chcem zdôrazniť jednu základnú vec a tou je stabilita rozpočtu, čo nie je jednoduchá vec. 

Ďalej je to dodržiavanie rozpočtových pravidiel. Som rád, že sa nerobia preklenovacie úvery. 

Je to výsledok tímovej a zodpovednej práce a chcem poďakovať starostovi a zástupcovi obce. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- prečítal stanovisko finančnej komisie, ktorá odporúča prijať správu o záverečnom účte  

za rok 2015 bez výhrad. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- je potrebné vyzdvihnúť prácu pána starostu a jeho zástupcu, pretože Obec mala veľké 

finančné problémy. Už koncom roka bola vidieť Vaša snaha, a preto som už minulý rok 

navrhoval to, čo aj pán kontrolór, t. j. zvýšenie platu starostu obce o 50 % a jeho zástupcu. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- súhlasím s názorom finančnej komisie a s návrhom Ing. Jozefa Šuvadu k zvýšeniu platu. 

 

 

Poslanci schválili návrh bodu 6. 1 bez výhrad jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 6. 1 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje bez výhrad 

• použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

291710,55 EUR. 

• Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie. 

 

 

Poslanci berú na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Močenok jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 6. 2 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Močenok k záverečnému účtu obce Močenok  

za rok 2015. 
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6. 3 – Starosta obce predložil návrh k II. zmene rozpočtu obce na rok 2016. Prečítal priložený 

komentár k II. zmene rozpočtu na rok 2016.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- financie na zariadenie Klientskeho centra sa pomaly míňajú, bola zakúpená výpočtová 

technika a kopírka. Ďalej navrhujem zahrnúť do II. zmeny rozpočtu, časti Kapitálové výdavky 

opravu sochy sv. Floriána, ktorá oslavuje tento rok výročie 200 rokov. Ide o sumu 10 000,- €            

na reštaurátorské práce. Boli vypracované dva posudky, ktoré obsahujú komplexný návrh 

potrebných prác. Taktiež navrhujem vyčleniť v rozpočte 10 000,- € na rekonštrukciu kúpeľní 

v domove dôchodcov, aby boli bezbariérové. Ďalej navrhujem zapracovať 20 000,- €  

na rekonštrukciu interiéru kostola. Rezerva rozpočtu je 293 243,82 €. Chceme vytvoriť 10 % 

finančnú rezervu na nepredvídateľné výdavky, ktorá by mala vydržať do konca funkčného 

obdobia. 

 

Mgr. Peter Sýkora 

- chcel by som povedať, že pán farár plánuje robiť rekonštrukčné práce, ktoré vysoko 

prevyšujú ich možnosti a chceme im touto čiastkou pomôcť. A mnoho ďalších rokov  

nám môže kostol slúžiť. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- prečítal stanovisko finančnej komisie. Členovia finančnej komisie nemajú pripomienky  

k II. zmene rozpočtu na rok 2016 a odporúčajú ho schváliť. Také stanovisko je aj Obecnej 

rady. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- podporujem návrhy na vyčlenenie financií na opravy sochy sv. Floriána a rekonštrukciu 

kostola. Pripomínam návrh na zvýšenie platu starostu a zástupcu. 

 

Mgr. Peter Sýkora 

- Navrhujem hlasovať za návrh poslanca Ing. Jozefa Šuvadu,  zvýšenie platu starostu o 50 %. 

Ja sa zdržujem hlasovania, nakoľko sa to týka aj mňa. 

 

Poslanci schválili návrh zvýšenia platu starostu obce o 50 % 7 hlasmi. Poslanec Mgr. Peter 

Sýkora sa zdržal. 

 

Ing. Jozef Šuvada  

- so všetkým súhlasím. Navrhujem vyňať určitý obnos peňazí na osvetlenie, napr. 2 000,- €. 

Možno bude potrebné robiť projekty a bolo by dobré mať vytvorenú položku,  

do ktorej sa budú môcť tieto zmeny zarátať. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- navrhujem doplniť do Programu 3, podkapitola 3.3 Kapitálové výdavky sumu 10 000,- € 

na pokračovanie budovania osvetlenia na ul. Balajka a Rokošová. O to sa zníži rezerva. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- rozpočet by ma obsahovať aj navýšenie platu starostu obce. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- zhrnutie pozmeňovacích návrhov: 

 - záchrana sochy sv. Floriána 10 000,- € 

 - rekonštrukcia kúpeľní v Domove Dôchodcov 10 000,- € 

 - príspevok Farnosť Močenok 20 000,- € 
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 - pokračovanie osvetlenia na ul. Balajka a Rokošová 10 000,- € 

 - prebytok zo záverečného účtu ako rezerva 10 %  

 

Poslanci schválili s pozmeňovacími návrhmi II. zmenu rozpočtu obce na rok 2016 

jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 6. 3 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

s pozmeňovacími návrhmi II. zmenu rozpočtu obce na rok 2016. 

 

 

6. 4 – Starosta obce predložil prehľad dlhov a dlžníkov k 31.12.2015. K tejto problematike 

sme viedli diskusiu na Obecnej rade. Niektoré pohľadávky už boli uhradené. V rámci roka 

niekoľkokrát upozorňujeme dlžníkov, aby svoje záväzky uhradili. Po 1. apríly 2016 ešte raz 

pošleme výzvy, aby dlžníci reagovali na daný stav. 

 

Poslanci zobrali informáciu na vedomie jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 6. 4 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2015. 

 

 

Uznesenie č. 6. 5 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

určuje 

mesačný plat starostu obce Močenok podľa §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.  

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

neskorších zmien a doplnkov a jeho zvýšenie o 50 % s účinnosťou od 01.03.2016 

 

 

Uznesenie č. 6. 6 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

určuje 

zástupcovi starostu Mgr. Petrovi Sýkorovi, základný plat bez navýšenia,  

ktorý je tvorený 50% podielom platu starostu Obce Močenok schváleného  

počnúc dňom 01.03.2016 a úväzku zástupcu starostu v rozsahu 0,6. 

 

 

7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2015 

 

7. 1 – Starosta obce predložil správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov KTV Močenok k 31.12.2015. Predsedom inventarizačnej komisie bol Ing. Vereš. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- pokiaľ by mal niekto otázky k správe o inventarizácii som ochotný na ne odpovedať. 

 

Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne. 

 

 



11 

 

Uznesenie č. 7. 1 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov KTV 

Močenok k 31.12.2015. 

 

 

7. 2 - – Starosta obce predložil správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov Obce Močenok k 31.12.2015. Predsedom inventarizačnej komisie bol Ing. Marek 

Mesároš, ktorý sa ospravedlnil za neprítomnosť. 

 

 

Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 7. 2 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce 

Močenok k 31.12.2015. 

 

 

7. 3 – Starosta obce predložil správu komisie na vyradenie majetku z inventáru obce 

k 31.12.2015. Ide o vyradenie majetku, ktorý je nepoužiteľný.  

 

Ing. Jozef Šuvada 

- chcem dať do pozornosti, že z celej hodnoty 9 135,29 € tvorí až 4 226,98 € cena za budovu 

v ulici Školskej (bývalá budova videopožičovne a predajni rozličného tovaru). Táto budova  

je životu ohrozujúca a špatí centrum obce. Takže z toho dôvodu je potrebné budovu vyradiť. 

A vedenie Obce rozhodlo, že tam bude nové trhovisko. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- chcel by som všetkých informovať, že už začali búracie práce. Verím, že v priebehu pár dní 

Vám budem môcť poslať prvé vizualizácie nového trhoviska. 

 

 

Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 7. 3 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

správu komisie na vyradenie majetku z inventáru obce k 31.12.2015. 

 

 

 

 

8. Hlavný kontrolór 

 

8. 1 – Starosta obce predložil na schválenie zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra pre viaceré obce.  
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Ing. Ernest Vereš 

- navrhujem presnejšie špecifikovať finančné výdavky hlavného kontrolóra. Bude to tak,  

že aké výdavky predloží kontrolór, také mu budú preplatené?  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- je to myslené tak, že z tých piatich obcí, ktoré tu sú uvedené, nebude platiť výdavky  

len jedna z nich. V zásade to bude fungovať tak, že kontrolór predloží starostovi žiadosť  

a ten rozhodne, či mu podpíše alebo nepodpíše takéto vzdelávanie. Starosta sa ho opýta,  

ktorý Obecný úrad mu platil školenie na posledy. 

 

Ing. Ladislav Fúska 

- ja mám v podstate školenia zadarmo. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- mám len technickú poznámku, že schvaľujeme to, prečo sme odvolali predchádzajúceho 

kontrolóra. 

 

 

Poslanci schválili zmluvu jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 8. 1 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce uzavretú 

v zmysle § 18b, 20a zákona 369/1990 Z. z. 

 

 

8. 2 – Starosta obce predložil správu z kontroly nebytových priestorov, verejné súťaže. 

Stanovenie podmienok prenájmu a vyhodnotenie prenájmu a kritéria na hodnotenie 

jednotlivých ponúk. Správu vyhotovil hlavný kontrolór. 

 

Ing. Ladislav Fúska 

- v minulom roku bolo prijatých celkovo 9 návrhov nájomných zmlúv. V štyroch prípadoch 

neboli do dňa kontroly 03.02.2016 podpísané nájomné zmluvy. Iba tri zmluvy neboli 

podpísané. Z môjho pohľadu považujem za najvýznamnejšie podpísanie zmluvy  

s neziskovou organizáciou Adventus.  

 

Ing. Jozef Šuvada 

- pán starosta, v 7. bode je nájom detskej preliezky, pravdepodobne nájomníkov určitej 

bytovky. Ja si myslím, že všetko, čo slúži pre naše deti a ľudí, by nemalo byť v nájme a mali 

by sme to vylúčiť zo zoznamu. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- keď je to v nájme, to neznamená, že sa za to musí platiť. Podpisu k tejto nájomnej zmluve 

neprišlo. Ak si pamätáte, Komisia územného plánovania a investičnej činnosti toto riešila 

a nastal tam stret záujmov. Pre upokojenie situácie sme sa preto rozhodli daný priestor 

neprenajať a zostal obecný. Išlo o ihrisko pri novej bytovke na ul. M. R. Štefánika v zákrute.  

 

Ing. Ernest Vereš 

- v danej lokalite by bolo ihrisko pre deti veľmi nebezpečné. 
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Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 8. 2 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

správu z kontroly nebytových priestorov, verejné súťaže. Stanovenie podmienok 

prenájmu a vyhodnotenie prenájmu a kritéria na hodnotenie jednotlivých ponúk. 

 

 

9. Majetkové prevody a nájmy 

 

9. 1 – Starosta obce predložil žiadosť p. Milana Giera na odkúpenie pozemku ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. Na predchádzajúcich obecných zastupiteľstvách bol žiadateľovi 

odsúhlasený zámer budúceho odpredaja. Žiadateľ si nechal vypracovať geometrický plán, 

stanovil rozmer.  

 

Ing. Ernest Vereš 

- členovia komisie územného plánovania a stavebnej činnosti odporúčajú predať danú 

nehnuteľnosť a zároveň chceme upozorniť žiadateľa ale aj budúcich žiadateľov, že najskôr  

je nehnuteľnosť potrebné odkúpiť, a potom si postaviť plot. Lebo teraz ide de facto o čiernu 

stavbu.  

 

 

Poslanci schválili žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 9. 1 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou poslancov 

predaj časti nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Močenok, a to konkrétne: pozemok  

par. č. 6914/18 o výmere 11m
2
, parcela vznikla odčlenením GP č. 41168950-105/2015, 

z dôvodu osobitného zreteľa pre žiadateľa Milana Giera, bytom Močenok.  

Cena 6,05 €/m
2
. 

 

 

9. 2 - Starosta obce predložil žiadosť Mgr. Tomáša Minára o budúcom zámere odpredaja 

nehnuteľnosti oproti Pohostinstvu p. Benkovej („stará vodáreň“).  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- daný priestor má momentálne v prenájme a robí tam stavebné úpravy na otvorenie 

Zmrzlinárne. Približne sa jedná o 212 m
2
. Žiadosťou sa zaoberala Komisia územného 

plánovania a investičnej činnosti, taktiež aj Obecná rada. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- komisia neodporúča predaj pozemok ani stavbu. Nevieme, čo tam bude naplánované  

do budúcnosti. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- zaoberala sa s tým aj Obecná rada, ktorá má rovnaký názor k danej veci. Nemáme problém, 

že tam v tejto chvíli bude zmrzlináreň. Ale vzhľadom na to, že to je centrum obce Močenok, 
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a to sa môže rozvíjať rôznymi smermi v budúcnosti, nebolo by vhodné, aby sme sa zaväzovali 

niektoré časti odpredať a nemohli by sme ďalej pokračovať v tejto činnosti. 

 

 

Poslanci jednohlasne neschválili žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti. 

 

 

Uznesenie č. 9. 2 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa Mgr. Tomáša Minára, bytom 

Šoporňa. 

 

 

9. 3 - Starosta obce predložil žiadosť p. Tomáša Gálika o budúcom zámere odpredaja 

nehnuteľnosti parcely č. 822, konkrétne cca 85 m
2
.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- touto žiadosťou sme sa už v minulosti zaoberali. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- ako komisia neodporúčame predať túto časť pozemku, aby zostala zákruta na ceste  

v tejto časti prehľadná. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- týmto problémom sa zaoberala ja Obecná rada, ktorá má rovnaké stanovisko ako Komisia 

územného plánovania a investičnej činnosti. 

 

 

Poslanci jednohlasne neschválili žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti. 

 

 

Uznesenie č. 9. 3 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa Tomáša Gálika, bytom Močenok. 
 

 

 

9. 4 - Starosta obce predložil žiadosť p. Jána Hippa o budúcom zámere odpredaja 

nehnuteľnosti časti pozemku par. č. 1754/1 vo výmere cca 450 m
2
.  

 

Ing. Ernest Vereš 

- komisia odporúča odpredať danú nehnuteľnosť. Dvaja bratia si chcú dať do poriadku 

majetkové vzťahy. Jedná sa o záhradu. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- ja som za to, aby sa to odpredalo, ale nechápem, prečo dvaja žiadatelia chcú odkúpiť to isté.  
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PaedDr. Roman Urbánik 

- na vysvetlenie, je to jedna parcela so súpisným číslom s výmerom približne 1 200 m
2
 a chcú 

si to rozdeliť na dve časti. S tým, že my im dávame súhlas na budúci zámer, on si vypracuje 

geometrický plán, s ktorým si odčlení určitú časť a tá dostane nové parcelné číslo. Túto novú 

časť s parcelným číslom budeme potom predávať.  

 

Ing. Stanislav Šimko 

- nezdá sa mi, že dvaja by to mali kupovať, to nie je reálne deľba. Kto podá žiadosť na reálnu 

deľbu? V tomto dochádzajú spory medzi občanmi. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- keď im odsúhlasíme budúci zámer, dajú si obaja spraviť geometrický plán a každý bude  

mať svoje parcelné číslo. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- nechcem to komplikovať, ale keď jeden má podanú žiadosť na parcelu s č. 1754/1 a aj druhý 

má také isté číslo, mám z toho obavy, lebo je to to isté číslo. Odporúčam, aby sme to takto 

neriešili.  

 

Ing. Jozef Šuvada 

- predpokladám, že Ján s Ferkom sú dohodnutí, ako to bude rozdelené. Najskôr by si mali 

spraviť reálnu deľbu a pokiaľ bude zhoda medzi nimi, nech sa im to odpredá. Videli bratia 

vzájomne svoje žiadosti? Pretože Ferko žiada odkúpiť o 200 m
2
 viac. Nebudú tam chcieť 

spravodlivú deľbu, napr. na polovicu? 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- nechcem to komplikovať, ale toto je veľmi jednoduchý nákres na tak zložitú vec. Právne 

existuje len jedna parcela, ktorá má svoje rozmery a parametre. Každý z nich dostane 

individuálny súhlas, tak on bude individuálne zadávať pánovi správcovi nášho katastra svoju 

žiadosť. Dáme im jeden súhlas na reálnu deľbu a nech si ju vypracujú. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- oni si to nechcú dať vypracovať, pokiaľ nebudú mať od nás súhlas. Dajú si vypracovať a my 

im to potom nepredáme?  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- dovolím si vstúpiť do diskusie, ktorá tu vznikla. My teraz neriešime parcelu, ktorú oni 

vlastnia a neriešime ani vlastnícky vzťah, akým spôsobom si to majú rozdeliť. My predávame 

parcelu, ktorá má dve parcelné čísla. Chybu som asi urobil ja, keď som do oboch materiálov 

napísal lomítko za parcelným číslom. V tej druhej žiadosti nemá byť /1. Musíme sa riadiť 

podľa žiadosti. Obecné zastupiteľstvo im dá súhlas, aby si mohli vypracovať geometrické 

plány, tak ako sa to robilo aj predtým. Tým geometrickým plánom sa odčlení nová parcela 

a dostane svoje číslo. Bude presne zadefinované o koľko m
2
 sa jedná v prvom aj v druhom 

prípade.  

 

Ing. Jozef Šuvada 

- škoda, že pozemky na podkladoch neboli jednoznačne zakreslené.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- vzhľadom na to, že sú to väčšie výmery ako je stanovené. Podľa rozhodnutia obecného 

zastupiteľstva treba postupovať podľa znaleckého posudku, pretože sa jedná o výmeru  

nad 150 m
2
.  
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Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti v počte 7, poslanec Ľuboslav Hipp 

sa zdržal. 

 

 

Uznesenie č. 9. 4 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa Jána Hippa, bytom Močenok, časť 

pozemku 1754/1 vo výmere cca 450 m
2
. 

 

 

9. 5 –Starosta obce predložil žiadosť p. Františka Hippa o budúcom zámere odpredaja 

nehnuteľnosti časti pozemku par. č. 1754 vo výmere cca 750 m
2
.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- túto žiadosť sme prediskutovali v predchádzajúcom bode. V uznesení bude oprava 

parcelného čísla, t. j. bez /1. Čiže parcelné číslo bude 1754.  

 

 

Poslanci schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti v počte 7, poslanec Ľuboslav Hipp 

sa zdržal. 

 

 

Uznesenie č. 9. 5 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa Františka Hippa, bytom Močenok, 

časť pozemku 1754 vo výmere cca 750 m
2
. 

 

 

 

9. 6 - Starosta obce predložil žiadosť p. Štefana Kollára o budúcom zámere odpredaja 

nehnuteľnosti časti pozemku par. č. 6613/10 vo výmere 82 m
2
, p. č. 6613/11 vo výmere  

41 m
2
. Predmetnou žiadosťou sa zaoberala Komisia územného plánovania a investičnej 

činnosti a taktiež Obecná rada. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- členovia komisie boli pozemky pozrieť aj osobne. Chceli sme hovoriť aj so žiadateľom,  

ale nebol doma. Neskôr sme sa dozvedeli, že odkupuje aj okolité pozemky, a ak by odkúpil  

aj tieto pozemky, mohlo by dôjsť k situácii, že by zanikol priechod ostatným vlastníkom. 

Preto komisia neodporúča budúci zámer odpredaja. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- stanovisko Obecnej rady je v tejto situácii také, že nesúhlasí s odpredajom pozemkov 

v zmysle žiadosti žiadateľa. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- pozemky sú cikcakovo. Na jednej strane chce predávať, ale nie sú doriešenie ostatné 

vlastnícke vzťahy. Kade budú potom prechádzať?  
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Ing. Veronika Kollárová 

- ešte nie je podpísaná zmluva s ostatnými majiteľmi pozemkov. Musí sa s nimi pozhovárať 

a vysporiadať majetkové vzťahy, aby to bolo právne v poriadku. Bývala som tam a 25 rokov 

nikto nebol na tých pozemkoch, sú úplne zabudnuté. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- ja som sa so žiadateľom o tejto situácii rozprával a informoval ma, že podstúpil určité 

právne kroky, aby mohol kúpiť aj tie ďalšie pozemky. Dohodli sme sa, že ak si vysporiada  

tie pozemky, ktoré sú tam tak cikcakovité, môžeme sa k tejto žiadosti opäť vrátiť. 

 

 

Poslanci jednohlasne neschválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti. 

 

 

Uznesenie č. 9. 6 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa Štefana Kollára, bytom Močenok, 

časti pozemku par. č. 6613/10 vo výmere 82 m
2
, p. č. 6613/11 vo výmere  

41 m
2
. 

 

 

9. 7 - Starosta obce predložil žiadosť p. Barbory Lenčéšovej o budúcom zámere odpredaja 

nehnuteľnosti časti pozemku p. č. „E“ č. 1745 vo výmere cca 160 m
2
. Predmetnou žiadosťou 

sa zaoberala Komisia územného plánovania a investičnej činnosti a taktiež Obecná rada. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- komisia odporúča odpredať pozemok. Ale nakoľko ide o výmeru nad 150 m
2
 mal by sa dať 

vypracovať znalecký posudok. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- navrhujem, aby sme počkali na vypracovaný geometrický plán, a ak to bude viac ako 150 m
2
 

budeme musieť dať urobiť znalecký posudok a predávať podľa znaleckého posudku. Takéto 

stanovisko má aj Obecná rada.   

 

 

Poslanci jednohlasne schválili budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti. 

 

 

Uznesenie č. 9. 7 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľku Barboru Lenčéšovú, bytom 

Močenok, časti pozemku p. č. „E“ č. 1745 vo výmere cca 160 m
2
. 

 

 

9. 8 - Starosta obce predložil žiadosť spoločnosti Variant SK, s. r. o. na prenájom časti 

pozemku – verejného priestranstva p. č. 1749/1 vo výmere cca 12 m
2
, cena nájmu  

10 €/m
2
/ 6 mesiacov (apríl 2016 – september 2016), za účelom vybudovania letnej terasy. 

Predmetnou žiadosťou sa zaoberala Komisia územného plánovania a investičnej činnosti 

a taktiež Obecná rada. 
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Ing. Ernest Vereš 

- komisia neodporúča dať žiadanú časť pozemku do prenájmu, ale odporúča používať 

priestory dvora, tak ako minulý rok.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- žiadosťou sa zaoberala aj Obecná rada, povedali sme si, že sa vytvoria podmienky na to,  

 aby tam mohla táto služba vzniknúť. Bol som sa na to osobne pozrieť, vznikol by tam úzky 

priestor na chodníku, a preto sa prikláňam k názoru komisie. 

 
 

Poslanci jednohlasne neschválili prenájom časti pozemku. 

 

 

Uznesenie č. 9. 8 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

neschvaľuje 

prenájom časti pozemku – verejného priestranstva p. č. 1749/1 vo výmere cca 12 m
2
, 

cena nájmu 10 €/m
2
/ 6 mesiacov (apríl 2016 – september 2016), za účelom vybudovania 

letnej terasy pre žiadateľa Variant SK, s. r. o., Miroslav Pilo, bytom Pata. 

 

 

9. 9 - Starosta obce predložil Oznámenie o zámere prenajať a návrh Zmluvy o prenájme 

priestorov pre SLSP, a. s. v priestoroch Obecného úradu.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- dlhodobo sa snažíme priviesť do Močenku druhého najväčšieho poskytovateľa bankových 

služieb, ktorou je Slovenská sporiteľňa. Podarilo sa nám získať súhlas na to, aby mohol  

byť bankomat Slovenskej sporiteľni u nás zriadený. Prenajali by si zhruba 3 m
2
 vo vestibule 

Obecného úradu a vznikol by zrkadlový obraz s bankomatom VÚB. Nájom  

by bol symbolický 1,- € za 3 m
2
 + si budú platiť energie v sume 360,- €/rok.  

- o zmluve na Obecnej rade prebehla dosť rozsiahla diskusia, k tejto zmluve boli určité 

výhrady. Ja som si niektoré veci odkonzultoval s pánom, s ktorým riešim danú zmluvu. 

Dostal som na svoje otázky aj odpoveď. Jedna z nich je aj to, že sa jedná o štandardnú 

zmluvu, ktorú majú vo všetkých mestách a obciach, kde majú takúto službu. 

- ďalej bola znesená výhrada, že či pán, ktorý je uvedený na zmluve má aj poverenie  

na uzatváranie zmlúv. Zistil som, že dotyčný pán má poverenie na uzatváranie zmlúv.  

 

 

Poslanci schválili návrh jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 9. 9 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou poslancov 

a) Zverejnenie 

zámer dlhodobo prenajať majetok obce Močenok z dôvodu hodného osobitného  

zreteľa - Priestory vo vestibule budovy Obecného úradu Močenok, Sv. Gorazda 629/82 

v rozsahu technickej dokumentácie – 3 m
2
 pre SLSP, a.s., Tomášikova č. 48,  

832 37 Bratislava 

b) Schvaľuje  

prenájom priestorov v obci Močenok, katastrálne územie Močenok, vedenej  

na Okresnom úrade v Šali na liste vlastníctva č. 2425 ako budova súpisné číslo 629, 
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postavená  na pozemku parcelné číslo 489/7 zastavaná plocha a nádvorie  register C KN 

(ďalej len „Nehnuteľnosť“) v celkovej výmere 3m
2
, pre prenajímateľa SLSP, a.s.  

na dobu neurčitú za cenu 1,0 € ročne. 

c) Odporúča 

starostovi obce podpísať Nájomnú zmluvu medzi Prenajímateľom Obec Močenok 

a Nájomcom Slovenská sporiteľňa, a.s. v obci Močenok, katastrálne územie Močenok, 

vedenej na Okresnom úrade v Šali na liste vlastníctva č. 2425 ako budova súpisné číslo 

629, postavená na pozemku parcelné číslo 489/7 zastavaná plocha a nádvorie  register C 

KN (ďalej len „Nehnuteľnosť“). 

 

 

 

9. 10 – Starosta obce predložil návrh na začatie rokovania s vlastníkmi nehnuteľnosti na ulici 

Úzka, pripraviť nájomnú zmluvu na prenájom časti pozemku na ulici Úzkej,  

ktorý je vo vlastníctve Spolku urbárov a želiarov Močenok. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- jedná sa o zberný dvor, ktorý Obec Močenok vybudovala v predchádzajúcich rokoch. 

V súčasnosti je zberný dvor v prenájme súkromnej firmy. My sme sa rozhodli spolu  

s touto firmou využívať tento dvor pre občanov našej obce, aby mohli privážať stavebný 

odpad, ale aj všetky ostatné druhy odpadov, ktoré zo zákona Obec má spravovať. Máme 

podpísanú Rámcovú dohodu. Pri vybavovaní povolení na Životnom prostredí sme zistili,  

že objekt, ktorý prenajímame, nemáme zapísaný a pozemok nie je vo vlastníctve obce. Celý 

pozemok cca vo výmere 1 ha je vo vlastníctve Spolku urbárov a želiarov Močenok.  

- preto som oslovil pána predsedu Spolku, Ing Vereša a hľadali sme spoločné riešenie. 

Dohodli sme sa, že pozemok, ktorý pokrýva zastavanú plochu, prenajmeme.  

- chceme zlegalizovať to, čo je tam postavené. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- chcem by som dodať, že odkúpiť sa to nedá, lebo zákon to nepovoľuje. My môžeme jedine 

prenajať.  

 

Ing. Jozef Šuvada 

- prenájom je v dohodnutej cene?  

 

Ing. Ernest Vereš 

- na to je výbor, ktorému sa predloží nájomná zmluva. Je tam vyše 700 vlastníkov. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- dávam do pozornosti, že Obec musí mať v zmluve povolenie, že Obec bude dávať  

túto plochu do podnájmu ďalšiemu subjektu. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- to je ten najmenší problém.  

- ako sme spolu hovorili pán starosta, musí byť geometrický plán a návrh zmluvy,  

aby sme sa mohli pohnúť ďalej. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- táto súkromná firma ťažko získava určité povolenia, keďže nemá žiadny vlastnícky vzťah.  

Zberný dvor je už vybudovaný a treba ho využívať tak, aby slúžil občanom Obce Močenok. 

Preto som vstúpil do tohto rokovania, aby občania mohli odovzdávať elektro odpad, stavebný 

odpad a ďalšie druhotné suroviny, ktoré sa zberajú len raz za rok, resp. na jeseň a na jar.  
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- ak odovzdaný odpad bude mať určitú hodnotu, táto firma občanom za tento odpad aj zaplatí. 

 

Poslanci odporúčajú starostovi obce rokovať s vlastníkmi nehnuteľnosti v počte 7, poslanec 

Ing. Jozef Šuvada sa zdržal. 

 

 

Uznesenie č. 9. 10 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

odporúča 

starostovi obce rokovať s vlastníkmi nehnuteľnosti na ulici Úzka, pripraviť nájomnú 

zmluvu na prenájom časti pozemku na ulici Úzkej, ktorý je vo vlastníctve Spolku 

urbárov a želiarov Močenok. 

 

 

 

9. 11 - Starosta obce predložil návrh na začatie rokovania s vlastníkmi nehnuteľnosti na ulici 

Hájskej, pripraviť kúpnopredajnú zmluvu na predaj a zámenu časti pozemku na ulici Hájskej, 

ktorý je vo vlastníctve fyzických osôb a bude slúžiť na vybudovanie cestného telesa na ulici 

Borzagoš II. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- v územnom pláne máme naplánovanú cestu na ulicu Borzagoš II. V tejto dobe došlo 

k vlastníckym zmenám na pozemkoch, kde by mal byť vstup na túto ulicu.  

So súčasnými vlastníkmi sme rokovali a získali sme súhlas, že nám odpredajú takú časť 

pozemku, ktorú v budúcnosti budeme potrebovať na vybudovanie tejto cesty. Ide o šírku 12 m 

cestného telesa plus technická časť po stranách. Neviem teraz presne o akú výmeru ide,  

to zistíme po vypracovaní geometrického plánu. Túto časť pozemkov odkúpime za sumu,  

za ktorú oni nadobudli od minulých vlastníkov. 

- ja si myslím, že je vhodné využiť túto situáciu a možno motivovať ostatných vlastníkov 

pozemkov v danej lokalite, aby si vysporiadali vlastnícke vzťahy, aby videli perspektívu,  

že táto ulica tam raz bude. 

- zámena by prebehla vo forme m
2
 za

  
m

2
 plus by sa ešte doplatil rozdiel. 

  

Ing. Ernest Vereš 

- členovia komisie boli pozrieť danú lokalitu a komisia odporúča riešenie ako si povedal. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- rovnaké stanovisko má aj Finančná komisia a taktiež aj Obecná rada. 

 

 

Poslanci odporúčajú starostovi obce rokovať s vlastníkmi nehnuteľnosti jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 9. 11 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

odporúča 

starostovi obce rokovať s vlastníkmi nehnuteľnosti na ulici Hájskej, pripraviť 

kúpnopredajnú zmluvu na predaj a zámenu časti pozemku na ulici Hájskej,  

ktorý je vo vlastníctve fyzických osôb a bude slúžiť na vybudovanie cestného telesa  

na ulici Borzagoš II. 
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9. 12 - Starosta obce predložil návrh na začatie rokovania s vlastníkmi nehnuteľnosti  

a pozemkov na ulici Sv. Gorazda súp. č. 598 a par. č. 575/8 a pripraviť kúpnopredajnú 

zmluvu v zmysle znaleckého posudku č. 4/2016. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- je to tá časť pozemkov, kde sme v minulom kalendárnom roku odstránili čiernu skládku 

odpadu. Určitú časť pozemkov už vlastní Obec. Na zvyšné časti sme si dali vypracovať 

znalecký posudok, ktorý stanovil sumu za danú nehnuteľnosť. Hovoril som aj s majiteľmi 

o tejto skutočnosti a súhlasia s kúpnopredajnou zmluvou. Majú len jednu požiadavku,  

že pokiaľ sa im nevyrieši bytová otázka, v zmluve by mali vecné bremeno, že tam môžu 

zostať bývať, kým si niečo nenájdu. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- členovia komisie rokovali o danej záležitosti a komisia odporúča riešenie ako si povedal. 

Len dať do zmluvy časovú podmienku, do kedy tam môžu byť.  

 

Ing. Stanislav Šimko 

- môže ovplyvniť vecné bremeno celý predaj? 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- ja si myslím, že áno, pretože v tejto chvíli nemajú kam ísť. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- každé vecné bremeno sa vždy zväčšuje, aby to nebola hrozba pre nás do budúcnosti.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- chcem vedieť, či mám vo vás podporu, aby som mohol začať rokovania. Koniec koncov 

k podpisu zmluvy ani nemusí prísť, pokiaľ nebude pre nás výhodná.  

- máme snahu zcelovať centrum obce a zabrániť, aby vznikli ďalšie čierne skládky.  

 

Mgr. Peter Sýkora 

- ja som určite za to, aby sme išli do toho. Pozemky vzadu sú obecné, ktoré teraz nevieme 

využiť, a preto treba do toho ísť. 

 

Ľuboslav Hipp 

- teraz to predajú, peniaze minú a nebudú odtiaľ chcieť odísť, kým nedostanú nejaký sociálny 

byt. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- dobre. Teraz len viem, že prijali cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

 

Ing. Stanislav Šimko 

- pán Hipp má oprávnené obavy, ale ty to urob.  

 

Ing. Jozef Šuvada 

- chcem sa opýtať, musí byť spomenuté v zmluve vecné bremeno? Ja navrhujem napísať 

zmluvu bez vecného bremena.  

 

 

Poslanci odporúčajú starostovi obce rokovať s vlastníkmi nehnuteľnosti jednohlasne. 
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Uznesenie č. 9. 12 –II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

odporúča 

starostovi rokovať s vlastníkmi nehnuteľnosti a pozemkov na ulici Sv. Gorazda súp.  

č. 598 a par. č. 575/8 a pripraviť kúpnopredajnú zmluvu v zmysle znaleckého posudku 

č. 4/2016. 

 

 

 

9. 13 - Starosta obce predložil žiadosť p. Mareka Lenčéša s manželkou na odpredaj 

pozemkov.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- ide o problém z minulosti. Na predchádzajúcom zastupiteľstve sme dali žiadateľom súhlas 

na odkúpenie pozemkov. Následne si dali vyhotoviť geometrický plán a súdnoznalecký 

posudok. Rozhodli sme sa, že budeme pokračovať tak, že tie veci, ktoré boli zmluvne 

vyplatené, ale neboli zapísané do listu vlastníctva sa odpočítajú od vtedajšej hodnoty 

pozemku. To, čo sa im predá teraz, sa im predá podľa vypracovaného znaleckého posudku. 

- ďalšiu časť, ktorú žiadali odkúpiť približne 400 m
2
 v predzáhradke. Skončilo to tým,  

že iba časť je vo vlastníctve obce. Zvyšná časť je vo vlastníctve Spolku urbárov a želiarov  

Močenok.  

- všetko je v tomto uznesení. Skratka všetko, čo idú kupovať je spomenuté v tomto uznesení. 

- zámer bol zverejnení na internetovej stránke ako aj na úradnej tabuly.  

 

 

Poslanci schválili žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 9. 13 – II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou poslancov 

predaj časti nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Močenok, pozemky vedené na liste 

vlastníctva v k.ú. Močenok, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom  

č. 101/2015  overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálny odbor  

dňa 13.11.2015 a to konkrétne: 

• LV č. 2425 odčlenený diel označený novým parcelným číslom 745/18 „C“ KN  

o výmere 289 m2,– zastavaná plocha pre Mareka Lenčéša a manželku Lýdiu,  

rod. Urbanová, bytom Močenok, Športová ul. 1801 

 

• LV č. 2425 odčlenený diel označený novým parcelným číslom 745/20 „C“ KN  

o výmere 26 m2,– záhrad pre Mareka Lenčéša a manželku Lýdiu, rod. Urbanová, bytom 

Močenok, Športová ul. 1801 

 

• LV č. 6501 odčlenený diel označený novým parcelným číslom 745/21 „C“ KN  

o výmere 26 m2,– zastavaná plocha pre Mareka Lenčéša a manželku Lýdiu,  

rod. Urbanová, bytom Močenok, Športová ul. 1801, 

Cena: 4,84 €/m2 

 

• LV č. 2525 odčlenený diel novým parcelným číslom 745/17 „C“ KN o výmere 243 

m2 – záhrada pre Mareka Lenčéša a manželku Lýdiu, rod. Urbanová, bytom Močenok, 

Športová ul. 1801, za cenu 1 200,- € stanovenú znaleckým posudkom 5/2016 

spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912 885 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

v znení neskorších predpisov, z dôvodu - riešenie administratívnej chyby  

pri kúpno - predajnej zmluve z r. 2006,  ide o oplotené pozemky  priľahlé k stavbe  

vo vlastníctve žiadateľa. 
 

 

 

9. 14 - Starosta obce predložil žiadosť p. Márii Lenickej na odpredaj pozemku.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- ospravedlňujem sa, že som zabudol pridať tento materiál do spisu. Na predchádzajúcom 

zastupiteľstve bol schválený budúci zámer odpredaja. Zámer bol zverejnení na úradnej tabuly 

a internetovej stránke. Môžete si ho kedykoľvek skontrolovať. Znalecký posudok  

bol vypracovaný. 

 

 

Poslanci schválili žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 9. 14 – II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje  3/5 väčšinou poslancov 

predaj časti nehnuteľnosti - pozemky vedené na liste vlastníctva č. 4274 k. ú. Močeno, 

ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 127/2015  overeného Okresným úradom  

Šaľa, katastrálny odbor dňa 05.02.2016, konkrétne: 

- odčlenený diel označený novým parcelným číslom 1747/227  KN-C o výmere  

303 m2,– zastavaná plocha pre Máriu Lenickú, bytom Močenok, Pod kalváriou 1881/4, 

za cenu 1490 eur stanovenú znaleckým posudkom 27/2016 spracovaným znalcom Ing. 

Jozef Raček, číslo znalca 912885,  

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona § 9a, odst. 1 písm. c) zákona 

138/1991 o majetku obci v z. n. p. 

Dôvod – ide o pozemok v užívaní žiadateľky, ktorý je oplotený a priľahlý k stavbe 

rodinného domu. 

Cena: 1 490,00 € - podľa znaleckého posudku. 

 

 

 

10. Správy o činnosti komisií za rok 2015 
 

10. – Starosta obce predložil správy o činnosti komisií v roku 2015, tak ako ich predložili 

predsedovia komisií. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- chcem sa poďakovať všetkým členom, predsedom a poslancom, ktorí sú v komisiách,  

za prácu v kalendárnom roku 2015-  

 

 

Poslanci berú na vedomie správu komisií jednohlasne. 
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Uznesenie č. 10 – II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

správy o činnosti komisií v roku 2015 tak, ako ich predložili predsedovia komisií. 

 

 

 

11. Zápisnice z komisií 

 

11. - Starosta obce predložil správy o činnosti komisií od ostatného zasadnutia OZ tak,  

ako ich predložili predsedovia komisií. 

 

Predsedovia komisií neprejavili vôľu sa vyjadriť k jednotlivým správam. 

 

 

Poslanci berú na vedomie správu komisií jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 11 – II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

správy o činnosti komisií  od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili 

predsedovia komisií. 

 

 

12. Rôzne 

 

12. 1 – Starosta obce predložil návrh na vstup Obce Močenok do prípravného výboru 

občianskeho združenia s pracovným názvom Archeoskanzen Močenok a za zástupcu Obce 

Močenok v občianskom združení určuje Mgr. Petra Sýkoru – zástupcu starostu obce. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- chcem povedať, že dlhodobo rozvíjame jednu myšlienku. Niečo, čo bude reprezentovať  

našu veľkomoravskú históriu. Myšlienkou je vybudovať skanzen – súbor stavieb,  

ktoré by približovali nám, ale aj ďalším generáciám to, ako to vyzeralo na Veľkej Morave 

z hľadiska architektúry a života. Skanzen by sa vybudoval v areály Lúčky. Vlastník tejto pôdy 

je tejto myšlienke naklonený. Na realizáciu potrebujeme zriadiť občianske združenie,  

ktoré sa do tejto problematiky zaangažuje. 

- samozrejme, že by sa dali financie použiť aj na niečo iné, ale potrebuje sem ľudí nalákať 

v priebehu celého roka.  

 

Mgr. Peter Sýkora 

- všetci asi vieme, že Močenok je rodisko sv. Gorazda, ale keď sem prídu návštevníci veľa  

tu z tej Veľkomoravskej tradície nenájdu. Preto by bolo dobré, aby sa nám podarilo 

vybudovať Archeoskanzen. V Modre majú niečo podobné, čo by sme chceli vybudovať u nás. 

Obec Močenok prijali do združenia v Zlíne, je to Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda. 

Majú zámer, že by táto cesta prechádzala cez viacero štátov a tým pádom by sem prišlo  

aj viac turistov.  

- v roku 2013 mal vzniknúť veľký film o sv. Cyrilovi a Metodovi. Nakúpil sa stavebný 

materiál, s ktorým chceli vybudovať Veľkomoravské sídlo. Film sa nezrealizoval,  

a teraz uvažujú, čo spravia s materiálom. Presviedčame ich, aby sa stavba postavila  

u nás. Zapojila by sa Farnosť Močenok a Obec Močenok. 
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PaedDr. Roman Urbánik 

- ak si napíšete do internetového prehliadača adresu www.modra.cz – môžete vidieť virtuálnu 

prehliadku archeoskanzenu na Morave. 

- občianske združenie sa dá založiť zaplatením 60,- € kolku. 

 

Ing. Jozef Šuvada 

- ja si myslím, že je to dobrá myšlienka. Močenok bude viditeľnejší a známejší.  

 

Ing. Stanislav Šimko 

- ja si myslím, že sú to myšlienky hodné pozornosti. Myslím si, že by sme nemali váhať.  

Je to pre nás, pre naše deti, pre našich občanov. 

- možno je názov Archeoskanzes trošku ťažký názov. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- áno, názov je trošku krkolomný. Ide o pracovný názov. Samozrejme, že keď dostaneme 

súhlas v tejto veci ďalej jednať, môžeme názov zmeniť. Nie je to konečný názov. 

 

 

Poslanci schvaľujú návrh v počte 7, zdržal sa Mgr. Peter Sýkora. 

Poslanec Sýkora uviedol, že sa zdržal preto, lebo sa hlasovalo o ňom. 

 

 

Uznesenie č. 12. 1  – II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

schvaľuje 

vstup Obce Močenok do prípravného výboru občianskeho združenia s pracovným 

názvom Archeoskanzen Močenok a  za zástupcu Obce Močenok v občianskom združení 

určuje Mgr. Petra Sýkoru – zástupcu starostu obce. 

 

 

 

12. 2 – Starosta obce predložil list od obyvateľov bytoviek M. R. Štefánika s tým, 

že sa s predmetným upozornením bude zaoberať pri zostavovaní plánu investícií na obdobie 

2016 – 2018. Starosta stručne zhrnul obsah listu. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- budovaním kanalizácie sa poškodila časť cestného telesa a nebolo dané do pôvodného stavu, 

- nefunkčný chodník, ktorý je v podstate na úrovni cestného telesa, 

- problém s užívaním detského ihriska. S touto problematikou sme sa už viackrát zaoberali, 

reklamovali sme to aj u zhotoviteľa tohto diela. Žiadne nápravy v tej dobe nenastali. 

- budeme to môcť riešiť po zostavení plánu investičných činností pre nasledujúce obdobie. 

 

Ing. Ernest Vereš  

- členovia neodporúčajú umiestniť retardér, kvôli spomaľovaniu. Neodporúčame  

ani okolo ihriska vysadiť stromčeky, pretože rodičia by zle videli na svoje deti. Do budúcna 

navrhujeme rozšíriť cestu a chodník. Okolo ihriska namontovať zábradlie.  

- vo večerných hodinách dochádza ku výtržnostiam, možno by bolo dobré nainštalovať 

kameru. 

 

 

 

 

http://www.modra.cz/
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PaedDr. Roman Urbánik 

- zábradlie by nebol problém. To sa dá osadiť bez nejakých veľkých investícií.  

- na osadenie kamerového systému sme si podali žiadosť. Chceme pokryť horný a dolný 

cintorín. Keď to bude možné v rámci príspevku, môžeme jednu kameru dať do tejto oblasti. 

 

Ing. Stanislav Šimko  

- odporučil by som, aby sme začali nejakým súhrnom vecí, ktoré treba prioritne riešiť. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- do konca prvého polroka predložíme investičný plán, ktorý bude reálne dosiahnuteľní. 

Poslanci berú na vedomie list od obyvateľov bytoviek M. R. Štefánika jednohlasne. 

 

 

Uznesenie č. 12. 2  – II./OZ/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

berie na vedomie 

upozornenie obyvateľov bytoviek M. R. Štefánika s tým, že sa predmetným 

upozornením bude zaoberať pri zostavovaní plánu investícií na obdobie  

druhý polrok roku 2016 – 2018. 

 

 

13. Diskusia 

 

Starosta obce udelil slovo pánovi Petrovi Koskovi. 
 

Peter Koska 

- už nejakú dobu chcem kúpiť obecné pozemky, ale na poslednom obecnom zasadnutí  

bolo povedané, že nie s tým, že pán Vereš povedal: „Špekuluje“. 

- o tom, že chcem kúpiť celý ten pozemok, ste vedeli. Ide o približne 400 m
2
. 

- Vy ste hovorili p. Vereš, že ak by som to chcel celé kúpiť, musela by byť verejná súťaž. 

O súdnom znalcovi nebolo ani reči. Tak by som Vás chcel poprosiť p. Vereš,  

prečo mi to nebolo povolené? 

 

Ing. Ernest Vereš 

- my sme tam boli už niekoľkokrát. Že špekuluješ – to som nepovedal ja, bola tam celá 

komisia. Naposledy, keď sme tam boli, sme nevedeli nájsť ani kolíky, ktoré si hovoril,  

že tam boli natlčené. Potom si nám povedal, že teraz odkúpiš toto a potom tú ďalšiu časť.  

A to počuli všetci členovia komisie, nie len ja.  

 

Peter Koska 

- o tom, že som to chcel kúpiť celé, ste vedeli. Ešte 23.07.2013 bola žiadosť na odkúpenie 

tých 400 m
2
 – to ste neodporučili. Následne vyšlo VZN, ktoré ustanovuje, že len do 150 m

2
. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- do 150 m
2
 je iná cena a nad 150 m

2
 je iná cena a iný postup. My sme ti to takto povedali. 

Potom musí byť spravený znalecký posudok.   

 

Peter Koska 

- to o tom znaleckom posudku nepadlo ani pol slova. 
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PaedDr. Roman Urbánik 

- v zásade to nie je taký problém, ktorý by nebol riešiteľní. Poviem to všeobecne. Keď je časť 

pozemku väčšia ako 150 m
2
, musí byť spravený znalecký posudok. 

 

Peter Koska 

- to mi je jasné, ale ja som o tomto znaleckom posudku nevedel. Stále komisia hovorila 

o verejnej súťaži. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- v prípade, že máš záujem o tú lokalitu, o ktorej sme sa spolu rozprávali. Prídeš a povieš,  

že chceš cca 400 m
2
, dáš si spraviť geometrický plán, my určíme znalca, ktorý ustanoví cenu. 

Keď dá zastupiteľstvo predbežný súhlas na odpredaj. 

Ing. Stanislav Šimko 

- treba komisii poďakovať za ich robotu a p. Verešovi, že im šéfuje. Aký máte zámer s danou 

plochou? Budete tam stavať dom alebo firmu? 

 

Peter Koska 

- ani dom, ani firmu. Je to tam rozkúskované, chcem tomu dať rozumný tvar, ohradiť  

to a spraviť si tam záhradu. Nemá tam zmysel stavať, lebo tam je spodná voda.  

 

Pani Kosková 

- nám od začiatku išlo o to, aby nám tam nerástla 2-3 metrová zelina. Pretože celých 22 rokov 

sa staráme o to len my. Obecný úrad sa o ten kus nestará. Chceme to oplotiť a spraviť  

si okrasnú záhradu.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- podajú si znovu žiadosť na konkrétnu výmeru a dáme/nedáme im súhlas o zámer o budúci 

odpredaj. 

 

 

Starosta obce dal slovo v diskusii p. Ľubošovi Blažovi. 
 

Ľuboš Blažo 

- Nákupné stredisko Jednota je pri najviac frekventovanej ceste v Močenku a chýba  

mi tam priechod pre chodcov. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- pán poslanec. Dávame vypracovať odborný projekt na priechod pre chodcov, aby spĺňal 

parametre. Bude osvetlený a atď. Pracujeme na tom 2 – 3 mesiace. 

 

Ľuboš Blažo 

- keďže je obdobie výmeny kolies. Chcem sa opýtať, či sa vytvoria určité lokality v obci,  

kde by slušní občania mohli zanechať tieto pneumatiky.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- zo zákona ten, kto pneumatiky vymieňa, prezúva, predáva, je povinný ojazdené pneumatiky 

u seba nechať. 

- obec nemá povinnosť zbierať pneumatiky. 

 

Ľuboš Blažo 

- chcel by som poďakovať vedeniu obce, pánovi starostovi a zástupcovi, sponzorom  

pri organizovaní medzinárodného hádzanárskeho turnaja. 
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PaedDr. Roman Urbánik 

- vďaka v prvom rade patrí organizátorom, pretože v dnešnej dobe zorganizovať takýto turnaj 

nie je jednoduché. 

 

 

Starosta obce dal slovo v diskusii Ing. Verešovi. 

 

Ing. Ernest Vereš 

- bol som v dohľadnej dobe 2x po sebe na pohrebe na dolnom cintoríne a je tam problém 

s ozvučením. Poprosili ma, aby som sa na to spýtal, hlavne na vonkajšie ozvučenie. 

 

Mgr. Peter Sýkora 

- áno, vieme o tom a už to riešime. Sme s pánom farárom dohodnutí, že aparatúru,  

ktorú už v kostole nepotrebujú, použijeme. Jožko Bleho to má zapájať, len bol teraz 

v nemocnici a trošku sa to zdržalo. Všetku aparatúru, ktorú budeme vedieť použiť, použijeme 

a zvyšok dokúpime. Počítam, že v priebehu 2 – 3 týždňov to budeme mať vyriešené.  

 

 

Starosta obce dal slovo v diskusii Ing. Šimkovi. 
 

Ing. Stanislav Šimko 

- ja som ti pred časom spomínal parkovisko pri Obecnom úrade. Spomínali sme plán 

investičnej činnosti, do ktorého by sa to mohlo zaradiť.  

- keď sú exponované dni, okolo úradu sa nedá zaparkovať. Spolu so starostom sme o tom 

diskutovali. Na mieste, kde pri slávnostniach býva tanečná plocha, by sa mohla spevniť 

dlažbou a otvoril by sa ten uzavretý priestor pri pošte a tadiaľ by sa dalo prejsť na parkovisko.  

 

 

Starosta obce dal slovo v diskusii Ing. Kollárovej. 

 

Ing. Veronika Kollárová 

- ak by som mohla, chcela by som sa spýtať, aká je situácia vo futbalovom klube? Vieme,  

že tam bola veľmi zložitá situácia, poskytla sa im mimoriadna finančná dotácia.  

Aj na finančnej komisii sme sa o tom rozprávali, že účelovosť tejto dotácie  

nie je skontrolovaná. My sme aj navrhli, aby hlavný kontrolór skontroloval účelovosť týchto 

prostriedkov.  

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- ja som na komisii bol a viem, čo všetko tam odznelo. Chcem povedať, že nie všetko je tak, 

ako bolo povedané. Niektoré veci som si zisťoval a nie je to tak, ako to niektorí členovia 

komisie interpelovali.  

- nasledujúci deň po komisii som s pánom zástupcom a hlavným kontrolórom ohlásil 

prezidenta futbalového klubu. Predložil dokumenty, ktoré s týmto súvisia. Pán kontrolór  

ich začal kontrolovať. Dal prezidentovi určité odporúčania, ako treba veci robiť.  

Tá situácia nebola až taká katastrofická. 

 

Ing. Ladislav Fúska 

- doklady, ktoré predložili za minulý rok nemali všetky náležitosti. Ja som im povedal,  

čo tam má byť ku každému dokladu. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- dostali usmernenie, ako veci majú robiť, aby to pán kontrolór mohol kontrolovať.  
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Mgr. Peter Sýkora 

- máme od nich kópiu dokladov, že kde dali peniaze za tie prvé dva mesiace. Ktokoľvek  

si ich môže pozrieť. Z toho vieme zistiť, kde tie peniaze použili. 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

- chcel by som povedať ešte jednu informáciu. Obec Močenok si podala projekt na rozvoj 

športu a telesnej výchovy v ZŠ Močenok a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva  

sme získali 3 900,- € na zakúpenie pomôcok pre našu školskú telocvičňu.  

 

 

 

Záver 
Dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za konštruktívny prístup. Poďakoval sa aj za všetky 

vaše podnety a názory, ktoré tu odzneli. Ale aj za slová, ktorými ste ohodnotili našu prácu 

a teším sa na ďalšie stretnutie s vami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PaedDr. Roman Urbánik 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambálková 

Močenok, 30.03.2016 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Jozef Šuvada  ................................................. 

 

 

 

    Ľuboš Blažo   .................................................  


