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po prežitých 365 dňoch roka 2021 je pre mňa cťou, že sa vám môžem prihovoriť v mene samosprávy našej obce. 
Pred niekoľkými dňami sa starý rok 2021 stal minulosťou. Dni, týždne a mesiace, ktoré sme v predchádzajúcom roku prežili, zostávajú 

v našich spomienkach a činoch, ktoré sme uskutočnili.
Rok 2021 bude navždy spojený so slovami koronavírus, lockdown, testovanie, dištančné vzdelávanie, pandémia a obmedzenia. Bude to rok, 

ktorý bol najzvláštnejším a najzložitejším, aký si mnohí z nás pamätajú. 
Skončený rok, tak ako každý predchádzajúci rok, bol rokom, ktorý nám niečo dal, ale aj niečo vzal.
Medzi to, čo nám rok vzal, zaraďujeme v prvom rade skutočnosť, že v uvedenom roku mnohí z nás prišli o svojich blízkych. K ďalším stra-

tám určite patrí aj to, že mnoho ľudí prišlo o pravidelný zdroj príjmu, že obmedzenia a zákazy mali dopad na náš osobný, pracovný život, na 
naše priateľstvá, záľuby, spoločné stretnutia. Mnohé plány na podujatia sme museli zrušiť, v lepšom prípade obmedziť na minimum. Urobili 
sme tak preto, aby sme sa navzájom ochránili pred prípadným ochorením.

Medzi nálezy roka 2021 určite zaraďujeme spolupatričnosť, ktorá sa prejavila vrchovatou mierou pri zabezpečení štrnástich kôl testovania, 
ktoré obec s dobrovoľníkmi zabezpečila v prvých mesiacoch roka 2021. Ľudia odhodili nevšímavosť k potrebám iných, začali sme si pomáhať, 
zaujímať sa o potreby druhých. Medzi ďalšie nálezy určite patrí zodpovednosť a dodržiavanie pravidiel, ktoré boli stanovené. K nálezom, 
samozrejme, v neposlednom rade priraďujeme pocit zodpovednosti za blízkych, ale aj spoločenstvo ľudí, s ktorými sme sa stretávali. A medzi 
nálezy minulého roka môžeme zaradiť aj to, že sme napriek všetkým úskaliam spoločne zvládli uplynulý rok.

Rok 2021 bol tretím rokom volebného obdobia. Napriek všetkým prekážkam, ktoré nám do cesty postavila pandémia, snažili sme sa spo-
ločne s pani poslankyňami a pánmi poslancami zabezpečiť čo najlepšie fungovanie samosprávy. Riešili sme rozvojové projekty, zabezpečenie 
dostatku financií na fungovanie samosprávy. Prijímali sme spoločné rozhodnutia, ktoré reagovali na oprávnené potreby občanov. Nápomocní 
pri rozhodovaní nám v tomto spoločnom úsilí boli aj členovia odborných komisií, ktoré sú zriadené pri obecnom zastupiteľstve. Naše poďa-
kovanie za vykonanú prácu v uplynulom roku, hľadanie a navrhovanie riešení, ale aj podporu návrhov patrí poslankyniam a poslancom 
obecného zastupiteľstva, ako aj všetkým členom odborných komisií.

Poďakovanie patrí aj každému jednotlivcovi, ktorý sa v náročnom období pričinil o rozvoj duchovného, spoločenského, športového a kul-
túrneho života v našej obci. 

Naše poďakovanie patrí zamestnancom organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec Močenok. Všetci prešli náročným obdobím, zamest-
nanci domova dôchodcov zvládli pandémiu, karanténu, odlúčenie od rodín, zamestnanci škôl zvládli prerušenie vyučovania, prechod na 
dištančné vzdelávanie. 

Poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom obce, ktorí napriek náročnému obdobiu, s ktorým nikto z nás nemal žiadnu skúsenosť, plnili 
všetky úlohy, ktoré bezprostredne súviseli so životom občanov a potrebami obce. 

Prvý január je nielen začiatkom nového roka, ale aj dňom štátneho sviatku – Dňom vzniku Slovenskej republiky. Pripomínajme si aj túto 
historickú skutočnosť, ktorou si Slováci splnili tisícročné úsilie svojho emancipačného procesu v podobe samostatnej štátnosti.

Najkrajšie želania sú tie, ktoré sú úprimné a myslené od srdca. Na prahu nového roka vám všetkým želám to najpotrebnejšie – pevné zdra-
vie, silu, blízkosť rodiny a priateľov a tiež optimizmus. Želám si, aby bol rok 2022 rokom dobrých správ a aby jeho bilancovanie bolo omnoho 
veselšie ako za rok 2021. Verím, že v novom roku v nás všetkých budú prevládať tie lepšie vlastnosti, akými sú prajnosť, ochota a dobrosrdeč-
nosť. Močenku prajem spokojných a úspešných obyvateľov. 

Šťastný, veselý a požehnaný nový rok Vám i Vašim rodinám!

PaedDr. Roman Urbánik, 
starosta obce Močenok

Vážení spoluobčania,
milí Močenčania!
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Začiatok nového kalendárneho roka nás akosi samozrejme nabáda hodnotiť ten predchádzajúci. Na sumár niektorých činností 
obce v roku 2021 sa zameriame v nasledujúcich riadkoch

SOCIÁLNE SLUŽBY OBCE
Obec Močenok poskytuje opatrovateľskú 

službu terénnou formou v domácom prostredí 
klienta. V súčasnosti službu poskytuje 11 opat-
rovateliek. Aktuálny počet klientov, ktorým sa 
daná služba poskytuje je 14.

V obci tiež funguje prepravná sociálna služ-
ba. Služba je poskytovaná seniorom, fyzickým 
osobám so zdravotným postihnutím odkáza-
ným na individuálnu prepravu osobným mo-
torovým vozidlom alebo fyzickým osobám 
s  nepriaznivým zdravotným stavom s  obme-
dzenou schopnosťou pohybu. V roku 2021 vy-
užilo prepravnú službu približne 200 občanov.

Obec Močenok v  súčasnosti zabezpečuje 
rozvoz stravy. Služba je seniorom k dispozícii 
každý pracovný deň, distribúcia jedla je bez-
platná. K decembru 2021 tento typ stravovania 
využíva 64 seniorov. O  túto službu je v  obci 
veľký záujem, čoho dôkazom sú neustále sa 
zvyšujúce čísla seniorov, ktorí rozvoz stravy 
využívajú. 

Pri narodení dieťaťa poskytuje obec Moče-
nok jednorazový príspevok, pričom dieťa musí 
mať trvalý pobyt na území obce. V roku 2021 
poskytla Obec Močenok 31 príspevkov pri 
narodení dieťaťa.

Obec Močenok uzatvorila v  roku 2021 
zmluvu s  Potravinovou bankou Slovenska, 
vďaka čomu sme dostali približne 400 kg po-
travín a pomohli sme 16 rodinám. 

Na podporu udržiavania pracovných návy-
kov obec zapája dlhodobo nezamestnaných 
občanov do menších obecných služieb a  do 
rôznych projektov z úradu práce. V roku 2021 
sa obec Močenok prostredníctvom úradu prá-
ce zapojila do 5 projektov. 

Veronika Chudová,  
referentka

ČINNOSŤ OP ZA ROK 2021
Rok 2021 bol z  pohľadu činnosti obecnej 

polície veľmi náročný. Pretože obecná polícia 
má dvoch príslušníkov a  prvý štvrťrok zabez-
pečoval službu iba jeden príslušník obecnej 
polície a dvaja až traja pracovníci kamerového 
systému. Vzhľadom na vzniknutú epidemickú 
situáciu bol výkon služby značne obmedzený. Či 
v dôsledku čerpania pandemickej OČR, ako aj 

zdravotného stavu príslušníkov obecnej polície 
a pracovníkov kamerového systému. Aj napriek 
týmto neduhom obecná polícia vykonávala a za-
bezpečovala rôzne spoločenské a kultúrne akcie 
a riešila množstvo zistených priestupkov v našej 
obci. Aj vďaka zavedenému kamerovému systé-
mu sa nám podarilo zistiť a identifikovať pácha-
teľov rôznej trestnej činnosti. Spomenul by som 

pár prípadov, ako napríklad vyvrátené smetné 
nádoby, rozbitý šachový stôl, sprejerstvo, poško-
dená budova obecného úradu, znečistenie verej-
ného priestranstva po požití alkoholických ako 
aj nealkoholických nápojov.

Bohuš Sabo,  
náčelník OP Močenok

ČINNOSŤ ÚTVARU SLUŽIEB A INVESTIČNEJ VÝSTAVBY
Útvar služieb a  investičnej výstavby zabezpečuje 

aktivity súvisiace s  komunálnymi službami, s  vý-
stavbou v  obci, s  projektovým riadením, inžinier-
skou činnosťou, verejným obstarávaním. Vykonáva 
taktiež administratívne služby spojené so správou 
obecných budov, odpadovým hospodárstvom či 
výrubom stromov nachádzajúcich sa na pozemkoch 
obce. 

V roku 2021 bolo vypracovaných a podaných 19 
žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, dotácie 
a granty, 10 z nich bolo úspešných: 
- NSK – cestovný ruch
- NSK – kultúra
- NSK – šport
- Materiálno-technické vybavenie dobrovoľného 

hasičského zboru
- Podpora opatrovateľskej služby v obci –MPSVaR 

SR
- Materiálno-technické vybavenie kuchyne - do-

mov dôchodcov
- Festival Gorazdov Močenok – Fond na podporu 

umenia
- Akvizícia knižníc – Fond na podporu umenia
- Tréningové ihrisko na futbalovom štadióne – 

Fond na podporu športu
- Rekonštrukcia cesty Kakava a výstavba chodníka 

v ulici Balajka
Projekty, ktoré neboli doposiaľ vyhodnotené:
- Zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy v obci 

Močenok
- Materiálno technické vybavenie obytných miest-

ností – domov dôchodcov
- Detské ihrisko – MPSVaR SR
- Knižničné regály – Fond na podporu umenia
- Komunálne vozidlo – Envirofond
- Opatrenia mimo vodného toku ul. Čingov – En-

virofond

- Vodozádržné opatrenia v ZŠ – MŽP SR

Pracovníci hospodárskeho dvora zabezpeču-
jú rozvoz obedov pre seniorov, prepravnú službu, 
starajú sa o  životné prostredie pravidelným kose-
ním verejných priestranstiev, rigolov, cintorínov, 
detských ihrísk, parku, kalvárie, kaplnky v  čase od 
apríla do novembra, opilujú konáre stromov. Vyko-
návajú zimnú údržbu ciest a chodníkov. 

Starajú sa nielen o opravu a údržbu obecných bu-
dov a obecného majetku, ale aj o miestne komuniká-
cie, odstraňujú čierne skládky v katastri obce. 

V obci sa zrealizovali nasledovné investičné akcie:
- maľovanie a  opravy priestorov v  spoločenskej 

sále, výmena interiérových dverí, výmena stolo-
vých dosiek, montáž doplnkov do WC

- montáž informačných tabúľ a menoviek v budove 
obecného úradu

- výmena úradných tabúľ pred obecným úradom
- výroba a osadenie stĺpových držiakov na kvetiná-

če
- realizácia odvodu dažďových vôd z budovy obec-

ného úradu do trativodu
- natieranie kovových konštrukcií, stĺpov a  stoja-

nov na bicykle v areáli obecného úradu 
- rekonštrukcia chodníka a  schodiska v materskej 

škole
- vypilovanie a opilovanie stromov v areáli mater-

skej školy
- realizácia nového osvetlenia pri sv. Trojici
- náter stĺpov a nové osvetlenie v parku pri kostole
- výmena smetných košov v obci a v parku
- osadenie lavičiek na dolnom cintoríne
- na horný a  dolný cintorín boli zakúpené 1100 l 

nádoby na odpad
- realizácia nového oplotenia horného cintorína 

- náter pôvodných stĺpov VO na hornom cintoríne
- značenie priechodov pre chodcov v ulici Školská 

a Družstevná
- osadenie názvov autobusových zastávok
- výmena herných prvkov detských ihrísk v  uli-

ciach A. Hlinku (bytovky), D. Dubravického (are-
ál ZŠ) a Rokošová I.

- odvodnenie časti ulice Úzka
- futbalový štadión – osadenie a montáž detského 

ihriska
- osadenie informačných tabúľ – turistická mapa
- osadenie knižných búdok
- výsadba stromov v obci
- oprava miestnych komunikácií – výtlky
Dodávateľsky: 
- rozšírenie verejného osvetlenia pri nových hro-

boch a výmena svietidiel
- rekonštrukcia sociálnych zariadení a  výmena 

svietidiel v budove zdravotného strediska 
- osadenie 3D nápisu a erbov na budovu obecného 

úradu
- nákup čistiaceho stroja do športovej haly
- výroba a osadenie oplotenia a brány – Dom ľudo-

vého umenia
- oprava strechy a osadenie novej strešnej krytiny– 

Dom ľudového umenia
- čistenie a  zametanie miestnych komunikácií po 

zime
- montáž alarmu v obecnom úrade
- montáž kamier v obci

Pracovníci aktivačnej činnosti vykonávali čistenie 
obce, cintorínov, starali sa o výsadbu verejnej zelene 
a jej údržbu, o poriadok v domoch smútku, odstra-
ňovali čierne skládky v obci a v katastri obce, prehl-
bovali rigoly a čistili priepusty.

Miroslav Lóži,  
vedúci ÚSaIV



4

 Močenok / časopis obyvateľov obce

INEKO – mimovládna nezávislá nezis-
ková organizácia, ktorá podporuje ekono-
mické a  sociálne reformy na Slovensku, 
každoročne hodnotí podľa určitých stano-
vených kritérií budovanie v  štáte, hospo-
dárenie vyšších územných celkov, nemoc-
níc, samospráv či škôl. Pred niekoľkými 
dňami zverejnili výsledky za rok 2020. 
„V uplynulých dňoch spoločnosť INEKO, 
ktorá hodnotí fungovanie a hospodárenie 
samospráv, vydala správu o  hospodáre-
ní obcí za rok 2020 a s potešením môže-

me konštatovať, že v roku 2020 hodnotila 
hospodárenie našej obce známkou 5.6, čo 
slovne znamená výborné hospodárenie. 
Z  tých parametrov, ktoré sú v  tejto sprá-
ve dôležité, možno 
povedať, že obec Mo-
čenok v  uplynulom 
roku v  rámci okresu 
Šaľa hospodárila ako 
najlepšia samospráva,“ 
konštatoval starosta 
obce Roman Urbánik.

Samospráva obce Močenok dosta-
la známku výborný už piaty raz po sebe 
a v šalianskom okrese je spomedzi 13 obcí 
na vedúcej pozícii po prvý raz. V hodnote-
ní za rok 2019 sme boli s rozdielom jednej 
desatiny za Kráľovou nad Váhom a Tešedí-
kovom na 3. mieste. 

Celkové finančné zdravie obce sa od-
víja od bilancie bežného účtu, celkového 
dlhu, dlhovej služby obce a  záväzkoch 
po splatnosti. Záväzky po splatnosti naša 
obec nemá, spláca však úvery. Oproti roku 
2013 sa celkový dlh obce znížil z viac ako 
1 milióna 700 tisíc eur na 364 tisíc eur. 
V každom prípade Močenok už piaty rok 
za sebou obstál v hodnotení nezávislej or-
ganizácie INEKO na výbornú.

Na V. riadnom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 8. de-
cembra 2021, bolo v programe okrem iných bodov prerokovanie 
návrhu a schvaľovanie rozpočtu obce pre rok 2022. Návrh rozpoč-
tu spracovalo vedenie obce v spolupráci s pracovníkmi obecného 
úradu a finančnou komisiou. Po prerokovaní návrhu poslanci roz-
počet pre rok 2022 schválili. „Rozpočet obce je v zmysle zákona 
o  rozpočtových pravidlách navrhovaný ako 
mierne prebytkový. Rozpočet obce je, ako som 
povedal už na zasadnutí zastupiteľstva, vlastne 
kompromis možného, a presne to som hovoril aj 
minulý rok, že nie všetky investičné akcie, kto-
ré by obyvatelia chceli, sa aj dajú do rozpočtu 
zaradiť. Vedenie obce aj zastupiteľstvo sa snažili 
zohľadniť najpálčivejšie problémy obce a  tieto 
zaradiť do investičných akcií tohto rozpočtu. 
Samozrejme, v budúcom roku bude v priebehu 
mája alebo júna rozdeľovaná aj rezerva zo záve-
rečného účtu z tohto roku, takže ešte aj tá sa po-
užije na niektoré drobné investičné akcie, ktoré 
by mohli byť urobené. Sme veľmi radi, že takisto 
ako v minulých rokoch, aj teraz budú môcť byť 
podporené spolky a občianske združenia pôso-
biace v našej obci,“ vyjadril sa k rozpočtu tesne 
po jeho odsúhlasení zastupiteľstvom poslanec 
a predseda finančnej komisie Marek Mesároš.

Obec sa v  roku 2022 zamerala napríklad na 
výstavbu nového bytového domu, rekonštruk-
ciu cesty, budovanie chodníka, budovanie vodo-
zádržných opatrení, kolumbária či tréningového 
ihriska. Samozrejmosťou je množstvo drobných 
investičných akcií. Pre spolky, kluby a organizácie 
pôsobiace na území našej obce bude v budúcom 
roku rozdelených takmer 51 tisíc eur. „Rozpočet 
na rok 2022 vychádza z prognóz, ktoré stanovu-
je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v  oblasti 
podielových daní, a  zároveň sme v  rozpočte po-
čítali aj s príjmami, ktoré budú na investičné ak-
cie a ktoré žiadame v rámci projektov, respektíve 
výstavby nájomného bytového domu. Rozpočet 

je zostavený ako mierne prebytkový, je realistický, je naplniteľný 
a pevne verím, že napriek veľmi rýchlo sa meniacej situácii, hlavne 
čo sa týka cien energií alebo materiálov, sa ho podarí v budúcom 
roku naplniť,“ doplnil starosta obce Roman Urbánik.

Prehľadný rozpočet je k  dispozícii na webovej stránke obce 
v sekcii Samospráva.

Hospodárenie obce podľa INEKA

Rozpočet na rok 2022 schválený
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Každoročnými a  úplne legitímnymi 
otázkami obyvateľov obce sú koncom ka-
lendárneho roka otázky týkajúce sa zvyšo-
vania poplatkov za odpady a dane. O po-
platkoch za odpady na rok 2022 sme už 
informovali – nebudú sa zvyšovať. V  ob-
lasti daní prichádza na rok 2022 k úprave 
vyplývajúcej zo zákona, k tzv. harmonizácii 
daní. O tomto bode na svojom decembro-
vom zasadnutí rokovalo aj obecné zastu-
piteľstvo. „Jedným z materiálov, ktorý bol 
predložený na rokovanie obecného zastu-
piteľstva, bol aj návrh VZN číslo 5/2021 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálny odpad a  drobný stavebný 
odpad. V  rámci toho VZN sa menili sa-
dzby daní za stavby na bývanie a  ostatné 
stavby. Tento proces zmeny výšky poplatku 
za dane súvisel s povinnosťou obcí a miest, 
ktoré ukladá zákon - urobiť do roku 2022 
proces harmonizácie daní. Na vysvetlenie: 
v  rámci poplatkov za dane máme najvyš-
šiu a najnižšiu daň. Tá najvyššia daň je za 
ostatné stavby, hlavne v  priemyselných 
areáloch, konkrétne v  areáli Dusla, a. s. 
a ostatné stavby na bývanie sú domy, byty 
a  priestory, ktoré k  tomu prislúchajú. My 
sme v našom VZN mali dve rozdielne sa-
dzby pre tieto stavby, zákon ukladal povin-

nosť do roku 2022 znížiť, respektíve urobiť 
harmonizáciu týchto daní tak, aby tá naj-
vyššia daň nebola vyššia ako 10-násobok 
tej nižšej dane. Tento proces harmonizá-
cie obecné zastupiteľstvo započalo v  roku 
2015, kedy sme rozhodli, že každé dva roky 
budeme ten proces nejakým spôsobom 
upravovať, aby sme sa v roku 2022 dostali 
na hodnotu nižšiu ako je 10-násobok. Boli 
dve možnosti, prvá možnosť bola znížiť 
tú najvyššiu daň, čo by znamenalo výpa-
dok v  rozpočte obce, alebo urobiť proces 
harmonizácie. Zvolili sme druhú možnosť 

a  postupne sme upravovali tú nižšiu daň. 
Pre rok 2022 sa teda dostaneme na úroveň 
9,92-násobku tej nižšej dane, a  tým sme 
zákonnú povinnosť, ktorú nám ukladá zá-
kon 582 z roku 2004 o miestnych daniach 
a poplatkoch, dodržali a dokončili sme ten 
proces,“ ozrejmil problematiku starosta 
obce Roman Urbánik. 

V praxi to znamená, že sa daň zo stavieb 
na bývanie zvýši z 0,1141 € na 0,1278 €, teda 
o 0,0137, čo je približne o 1 cent oproti mi-
nulému roku. Takáto sadzba dane za stavby 
na bývanie platí pre roky 2022 a 2023.

Harmonizácia daní

Koniec kalendárneho roka vždy zname-
ná množstvo otázok občanov týkajúcich 
sa budúcoročných poplatkov za odpady. 
Poplatky za odpady totiž predstavujú vý-
znamnú finančnú položku v rozpočte kaž-
dej rodiny, najmä tej viacčlennej. Všetky 
médiá pravidelne apelujú na občanov, aby 
sa snažili čo najdôkladnejšie separovať 
odpady z domácností z dôvodu ochrany 
životného prostredia, opätovného zhod-
notenia niektorých druhov odpadov, ale 
aj kvôli nemalému zvyšovaniu cien za na-
rábanie s odpadmi. Žiaľ, pravda je taká, že 
ceny za  nakladanie s odpadmi už nikdy 

neklesnú a budú iba rásť, ale je na nás všet-
kých, aby ten rast nebol dramatický – a o 
to sa môže každý z nás pričiniť spomína-
nou zodpovednou separáciou. „Na otázku, 
akým spôsobom sa budú vyvíjať ceny, res-
pektíve poplatky za narábanie s odpadmi v 
obci Močenok, môžeme konštatovať, že na 
základe dosiahnutých výsledkov, to zname-
ná príjmov a výdavkov na túto službu pre 
našich občanov, sme sa rozhodli, že nebude 
potrebné zvyšovať výšku poplatku, ľudovo 

povedané, za smetné v roku 2022 a ja pevne 
verím, že občania túto skutočnosť privítajú 
a zároveň si uvedomia, že je to náš spoločný 
výsledok. Výsledok hlavne v miere vytrie-
denia a narábania s odpadom, a preto ich 
chcem poprosiť, aby zostali v tejto činnosti 
naďalej veľmi zodpovední a narábali s od-
padom minimálne tak, ako narábali v tom-
to či predchádzajúcich rokoch,“ konštato-
val koncom novembra 2021 starosta obce 
Roman Urbánik. 

Znamená to, že naši občania triedia od-
pad na vysokej úrovni, a preto sa nám ako 
obci poplatky na rok 2022 veľmi nezvýšia 
a pri ešte o pár percent lepšej separácii by 
mali poplatky občanov, ktoré sú vo výške 
25 eur na občana za rok, náklady na nakla-
danie s odpadmi v budúcom roku pokryť. 
Napriek všetkej snahe občanov však zvyšo-
vanie poplatkov zo zákona alebo prevádz-
kovateľmi skládok na ďalšie roky nevieme 
ovplyvniť. V lepšej separácii a znížení ob-
jemu odpadov by mal od budúceho roku 
pomôcť povinný zber plastových fliaš a hli-
níkových obalov od nápojov v obchodoch 
a v našej obci možno aj plánované váženie 
zberných nádob na zmesový komunálny 
odpad, ktoré by sa malo rozbehnúť už v pr-
vom polroku roku 2022.

Poplatky za odpad sa nezvyšujú
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V ostatnom období sa čoraz viac hovorí o ešte dôslednejšom 
triedení odpadov ako doteraz. Pred niekoľkými rokmi sme za-
čínali so separáciou plastových fliaš, postupne to boli aj ostatné 
plasty, papier, sklo či autobatérie. Dnes máme v obci zabezpeče-
né triedenie a zber všetkých základných komodít odpadov, ku 
ktorým v týchto dňoch pribudlo triedenie kuchynských olejov. 
Donedávna bolo možné použitý kuchynský olej odovzdať iba v 
zberni druhotných surovín počas otváracej doby, teraz to bude 
ešte jednoduchšie. „Na základe zmluvy so spoločnosťou, ktorá sa 
zaoberá odberom použitého kuchynského oleja, spúšťame od za-
čiatku novembra ďalší zber tejto suroviny. Na zberných miestach, 
na ktorých sa zberá sklo a textil, sú rozmiestnené špeciálne kon-
tajnery, do ktorých môžu naši občania odkladať použitý olej v 
plastových uzavretých fľašiach. Pevne verím, že tak, ako sa nám 
darí triediť ostatné suroviny, budú naši občania využívať aj túto 
možnosť a týmto spôsobom prispejeme k ochrane životného pro-
stredia,“ vyjadril sa k téme starosta obce Roman Urbánik.

Zhodnocovanie kuchynského oleja je už niekoľko rokov jed-
nou z popredných tém v problematike separácie odpadov. Mnohí 
olej vylievajú do drezu či toalety – oleje a tuky však v odpadových 
potrubiach v kombinácii so studenou vodou a inými druhmi od-
padov spôsobujú upchatia, ktoré rozpustiť býva často nadľudská 
práca. Rovnako neradi ich vidia vodári v kanalizácii, nie sú vhod-
né ani do kompostéra a už vôbec nie do pôdy – riešenie plošným 
zberom v obciach sa tak zdá byť najlepším možným systémom, 

aký sa dá v tomto čase vymyslieť a zrealizovať. Olej stačí naliať 
do uzatvárateľnej plastovej fľaše a odniesť do kontajnera. Rovna-
ko ako oleje z vyprážania a fritovania sem patria oleje z rybacích 
konzerv, oleje z nakladaných potravín, šalátov, olejové marinády 
z grilovania alebo pevné tuky, ako maslo či margarín. Fľaša urče-
ná do zberného kontajnera môže byť naplnená rôznymi druhmi 
kuchynských olejov. V Močenku ich máme rozmiestnené na 7 
miestach.

Prosíme občanov, aby do kontajnera vkladali fľaše, ktoré sa 
zmestia otvorom na to určeným, a aby do kontajnera olej v žiad-
nom prípade nevylievali. Olej musí byť vo fľaši!

Ešte v závere roka 2020 sme informovali o úspešnom projekte 
obce riešiacom rekonštrukciu asfaltového koberca v ulici Kakava 
a budovanie nového chodníka v ulici Balajka. Vzhľadom na čas 
potrebný na obstaranie dodávateľa prác a ostatné legislatívne kro-
ky obec počítala so začiatkom prác počas letných mesiacov roku 
2021. Projekt v hodnote 215 tisíc eur však na začiatok realizácie 
ešte stále čaká. V novembri 2021 sa k situácii vyjadril starosta obce 
Roman Urbánik: „V súvislosti s otázkami na samotnú realizáciu 
projektu rekonštrukcie cesty Kakava a výstavbu nového chodníka 
na ulici Balajka musíme skonštatovať, že riadiaci orgán po kon-
trole verejného obstarávania nám toto verejné obstarávanie vrátil 
naspäť s tým, že musíme verejné obstarávanie vykonať ešte raz. V 
samotnom procese obstarávania sa vyskytli nedostatky, ktoré by 

zásadným spôsobom znižovali objem finančných prostriedkov, 
ktoré by naša obec mohla dostať. Hovoríme o korekciách, ktoré 
by boli vo výške zhruba 25 %, s takýmto postupom sme, samo-
zrejme, nemohli súhlasiť, a preto v najbližších dňoch vyhlásime 
novú súťaž na dodanie týchto prác, a preto sa termín samotnej 
realizácie posúva na jar roku 2022.“ 

Plánovaná rekonštrukcia cesty v dĺžke 370 m aj budovanie 
nového chodníka v dĺžke 430 m sa tak posúva. Zároveň s tými-
to prácami plánuje vedenie obce dobudovať aj zostávajúce časti 
cestnej komunikácie a chodníka z vlastných prostriedkov, preto-
že projekt nezahŕňa celú dĺžku cesty a chodníka.

Zber kuchynského oleja

Oprava cesty v Kakave a chodník na Balajke
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Obec Močenok v uplynulom období zakúpila nehnuteľnosť v ulici 
Sv. Gorazda vedľa dolného cintorína, ktorá bude slúžiť ako múzeum 
– Dom ľudového bývania a bude prioritne určená na zachovávanie 
a prezentáciu ľudových tradícií a spôsobu života predchádzajúcich 
generácií.

Tradičný dom však potrebuje rekonštrukciu, aby mohol naďa-
lej slúžiť, a prvé bolo potrebné zrekonštruovať zatekajúcu strechu. 
Zastupiteľstvo v rozpočte pre rok 2021 na túto investíciu schválilo 
finančné prostriedky v objeme 30 000 eur. „Jedna z posledných in-
vestičných akcií, ktorú v tomto roku chceme zrealizovať, je oprava 
strechy na budúcom múzeu - Dome ľudového bývania v ulici Sv. 

Gorazda pri cintoríne. V týchto dňoch sa robí 
rekonštrukcia strechy, mala by byť ukončená 
do 20. decembra, a potom začneme s úpravami 
okolia a interiéru domu. Na budúci rok v jar-
ných a letných mesiacoch by sme chceli inšta-
lovať novú expozíciu predmetov, ktoré máme 
do tohto domu ľudového bývania pripravené,“ 
oboznámil nás so situáciou začiatkom decembra 
starosta obce Roman Urbánik. Dom ľudového 
bývania čaká ešte množstvo rekonštrukčných 
prác v interiéri aj exteriéri, kým začne slúžiť ako 
reprezentačný priestor. Veríme však, že napriek 
opakujúcim sa vlnám pandémie koronavírusu to 
bude v roku 2022.“

Aj v roku 2021 mali podľa všeobecne záväzného nariade-
nia obce z roku 2015 študenti vysokých škôl možnosť požiadať 
o prospechové štipendium. Záujem prejavila štvorica študen-
tov denného vysokoškolského štúdia. „V zmysle platného VZN 
obce Močenok o prideľovaní obecného štipendia sme aj v tomto 
roku vyzvali študentov, ktorí v predchádzajúcom školskom roku 
2020/2021 študovali na vysokých školách, majú trvalý pobyt v 
obci Močenok a dosiahli veľmi dobré alebo vynikajúce výsledky 
počas študijného roka, aby sa uchádzali o prospechové štipen-
dium. V piatok 19. novembra 2021 sme v online priestore urobili 
stretnutie tých mladých ľudí, ktorí sa prihlásili a podali si žiadosť 
o pridelenie štipendia. Robili sme s nimi rozhovor o tom, ako 
vnímajú svoje študijné výsledky, ako vnímajú súčasnú situáciu, 
a na záver sme teda oznámili výsledky dvoch najlepších študen-
tov, ktorí dostanú štipendium za školský rok 2020/2021,“ povedal 
nám k téme bezprostredne po online stretnutí  starosta obce Ro-
man Urbánik.

K videostretnutiu sa pridali všetci záujemcovia o obecné šti-
pendium – Janka Lenčéšová, Patrik Belovič, Marek Horňák a 
Róbert Lešš a zo strany obce starosta obce Roman Urbánik, pred-
nostka úradu Lucia Benčíková a Televízia Močenok. Napriek 
tomu, že stretnutie nebolo osobné, nekonal sa žiadny kultúrny 

program a každý z účastníkov sedel za svojím počítačom alebo 
notebookom, vládla počas celého stretnutia po sieti príjemná 
priateľská atmosféra. 

Obecné štipendium vo výške 400 eur v tomto roku na základe 
dosiahnutých študijných výsledkov získali Janka Lenčéšová, štu-
dentka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 
a Marek Horňák, študent Fakulty matematiky, fyziky a informati-
ky Univerzity Komenského v Bratislave.

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme všetkým 
uchádzačom o obecné prospechové štipendium a prajeme im 
veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Obec Močenok už po druhý raz zareagovala na výzvu Minis-
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci operačného 
programu Ľudské zdroje a podala si žiadosť na poskytnutie ne-
návratného finančného príspevku na podporu opatrovateľskej 
služby. V predchádzajúcom období bola dotácia na opatrovateľ-
skú službu pre Močenok schválená vo výške 118 tisíc eur. „Tento 
projekt je v rámci programovacieho obdobia 2021 - 2023, teda 
dobieha predchádzajúce programovacie obdobie a je rozložený 
na 24 mesiacov. Vďaka podanému projektu a aj kladnému hod-

noteniu nášho projektu získame zhruba 130 tisíc eur na nasledu-
júce dva roky, ktoré použijeme na financovanie opatrovateľskej 
služby,“ doplnil informácie o projekte starosta obce Roman Ur-
bánik. 

Úspešný projekt vychádza z reálnych potrieb obce, čo sa týka 
počtu opatrovateliek. Pre samotné opatrovateľky ani klientov sa 
zavedením nového projektu do praxe nič nezmení. Z projektu 
sa budú refundovať náklady na mzdy opatrovateliek, obci budú 
teda preplatené oprávnené náklady na realizáciu. 

Obecné prospechové štipendium odovzdané

Úspešný projekt na opatrovateľskú službu

Dom ľudového bývania
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Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2022

január február marec apríl

jún júl augustmáj

NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),

september október november

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny

ÁNO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a  pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich

ÁNO: 

ELEKTRO + NO 

použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

NIE:

ÁNO: 
NIE: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol

odpad bez možnosti vytriedenia

BIO ODPAD

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

PAPIER
ÁNO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorkyNIE:

15

december

Obec Močenok, časť 1: B. Klucha, Chalupy, Rokošova I., II., III., Mlynská, M. R. Štefánika,
A. Hlinku, Sv. Gorazda, Gorazdov, Kakava, Malá Kakava, Čingov, Pri Kamennom moste
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Od nepamäti sa v našej obci slávia hody 
na Klimenta, ktorý má sviatok 23. novem-
bra, v roku 2021 sme ich slávili v sobotu 
13. novembra. Práve na Klimenta sú hody 
v Močenku z dôvodu, že náš farský kostol 
je zasvätený pápežovi a mučeníkovi svä-
tému Klimentovi Rímskemu a máme vo 
farnosti aj jeho relikviu. „Je to slávnosť 
patrocínia tohto chrámu Božieho, farnos-
ti aj obce, náš patrón je sv. Kliment. Hody 

sú spojené vždy s odpustkami, volá sa to aj 
odpustová slávnosť pre všetkých tých, ktorí 
viac-menej aj prijímajú do svojich životov 
a do svojich duší práve túto milosť. Chceli 
sme v tomto roku pripraviť také slávnost-
nejšie hody, ale kvôli tomu všetkému, čo 
spoločne prežívame, sa nám to tak celkom 
nepodarilo. Mali sme mať aj požehnanie 
opraveného organu, ale kvôli covidu, aj 
títo majstri ho zažili, sa to zatiaľ posúva,“ 
smutne konštatoval vdp. dekan Peter Mi-
chalov. „Doba ma naučila, že už nehovo-
rím radšej dátum, ale keď to bude hotové, 
tak povieme, že to je hotové, a ten organ 
potom požehnáme.“

Hodovú sv. omšu celebroval náš rodák 
dôstojný pán Igor Hanko, ktorý v roku 
2021 oslávil vý-
znamné životné 
jubileum a zá-
roveň 25. výro-
čie kňazstva. K 
obom význam-
ným jubileám 
mu za celú far-
nosť blahoželal 
starosta obce 
Roman Urbánik 

s manželkou. „Sú veci a skutočnosti, kto-
ré ovplyvniť jednotlivec nedokáže, aj keď 
tie hody sa zdajú oklieštené, ale predsa tá 
podstata hodov zostáva, a to je pripomenúť 
si, že máme farský kostol, koho máme ako 
patróna a ako to najlepšie osláviť. Jedno-
ducho prísť spoločne sa modliť a vzdávať 
vďaky, modliť sa a vzdávať vďaky - to je 
tá eucharistia, sv. omša. My voláme túto 
slávnosť hody a je to možno blízke tomu, 
že hodovať, stretnúť sa s rodinou, ale tie 
najväčšie hody majú byť tu, lebo tu je oltár, 
to je ten hodový stôl celej farnosti, takže 
vtedy sa hody naplnia a všetci vo farnosti 
budú na tejto hostine účastní. Myslím si, 
že nemusí byť nikto smutný, že niektoré 
body programu sa nepodarili, ale to naj-
hlavnejšie je stretnúť sa spolu, modliť sa, 
byť účastný na tejto eucharistickej hostine 
a to, našťastie, obmedzené nebolo. Takže 
hody budú krásne, ak ich prežijeme spolu 
so sv. Klimentom a s Božím slovom,“ myslí 
si vdp. Igor Hanko. 

Po svätej omši ešte niektorí veriaci zo-
stali na prednáške dôstojného pána Han-
ka o sv. Klimentovi a krátkom premietaní 
archívnych videozáznamov z divadelných 
hier, v ktorých Igor Hanko ešte ako štu-
dent bohosloveckej fakulty účinkoval. 
„Ako malý chlapec si pamätám, že keď boli 
hody na Klimenta, bolo chladno. Obdivo-
val som v kostole tú sochu sv. Klimenta a 
maľby, a potom postupne som začal obja-
vovať, kto je vlastne svätý Kliment. Vždy 
sú nejaké príležitosti, aby som si osviežil 
pamäť a hľadal o ňom zas niečo zaujíma-
vé, niečo, čo som ešte nepočul. Je to veľ-
mi silný patrón a orodovník, veľmi mocný 
svätý, pretože, ako som spomínal, poznal 
osobne niekoľkých apoštolov, údajne bol 
aj vysvätený samotným sv. Petrom, to ako 
keby bol nástupcom, aj bol, bol pokračo-
vateľom diela Pána Ježiša cez Petra. Takže 
sv. Kliment, keďže je spolu so sv. Petrom 
vo veľmi dobrom vzťahu, ako som tak hu-
morne poznamenal, sv. Peter má kľúče od 
Nebeskej brány a jeho najúspešnejší žiak je 
sv. Kliment, takže, keď budeme niečo po-
trebovať, napríklad dostať sa do neba, stačí 
poprosiť,“ vtipne ukončil debatu o svätom 
Klimentovi vdp. Hanko.

Hody na Klimenta Aktuality z obce
• 11. novembra si každoročne pripomí-

name Deň vojnových veteránov, Deň prí-
meria alebo Deň červených makov. Všetky 
názvy označujú jeden deň, ktorý je venova-
ný pamiatke vojnových veteránov. Dátum 
bol vybraný symbolicky, pretože v tento 
deň bola podpísaná dohoda medzi Spo-
jencami a Nemeckom, čím bola ukončená 
1. svetová vojna. Predstavitelia našej obce 
– starosta Roman Urbánik a prednostka 
úradu Lucia Benčíková v tento deň polo-
žili veniec k pamätníku obetiam vojen na 
hornom cintoríne a symbolicky si tak uctili 
všetkých bojovníkov za našu slobodu.

• 17. novembra si pripomíname  Deň 
boja za slobodu a demokraciu, skrátene 
Nežnú revolúciu. V roku 2021 sme si pri-
pomenuli už 32. výročie zápasu študentov, 
umelcov a ostatných skupín obyvateľstva 
Československa za zvrhnutie komunistic-
kého režimu. Po revolučných udalostiach 
podal prezident Husák demisiu, bola vyme-
novaná nová vláda a v nasledujúcom roku 
sa uskutočnili prvé slobodné parlamentné 
voľby.

• Koncom novembra 2021 sa začalo skú-
šobné digitálne vysielanie Televízie Moče-
nok. Diváci môžu sledovať živé vysielanie 
prostredníctvom webovej stránky obce. 
Na webovej stránke obce pribudol baner 
s názvom Živé vysielanie, po kliknutí naň 
sa divákom otvorí čierna obrazovka so šíp-
kou na spustenie v strede. Po kliknutí na ňu 
diváci uvidia, čo aktuálne vysiela Televízia 
Močenok. Vysielanie, samozrejme, zahŕ-
ňa aj priamy prenos nedeľnej svätej omše. 
Spustenie vysielania môže byť náročnejšie 
na menších zariadeniach, ako sú tablety 
alebo telefóny, kde sa užívateľovi zobrazí 
po kliknutí na baner čierna obrazovka, ale 
vzhľadom na veľkosť displeja na nej ne-
vidno tlačidlo v tvare šípky na spustenie, 
užívateľ si preto musí posunúť plochu na 
obrazovke tak, aby šípku našiel a vysielanie 
spustil.

• Vzhľadom na nepriaznivú epidemic-
kú situáciu sa členovia močenského Klubu 
modelárov zúčastňovali v roku 2021 súťaží 
korešpondenčne, to znamená, že trénovali 
a zaznamenávali svoje výsledky vo svojom 
klube a následne výsledky, fotografie a do-
kumentáciu posielali vedeniu združujúcej 
organizácie. Naši, ale i českí modelári tvo-
rili modely a lietali počas všetkých ročných 
období a pred niekoľkými dňami bola ich 
celoročná snaha vyhodnotená. Napríklad 
naši modelári – Ľudovít Pec a Pavel Rábek 
lietali v kategórii ARC spolu s ďalšími 29 
kolegami, ale piati z nich, medzi ktorých 
patria aj Pec a Rábek, nevynechali ani jed-
no z 12 kôl.
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Po minuloročnej odmlke spôsobenej 
pandémiou sa v tomto roku opäť v priesto-
roch kultúrneho strediska uskutočnil kurz 
zdobenia vianočných medovníčkov. Kurz 
v spolupráci s obcou zorganizoval Klub 
tvorivosti Močenok pre všetky vekové ka-
tegórie záujemcov. „V tomto roku sa nám 
konečne podarilo zorganizovať z klubu 
tvorivosti zdobenie medovníkov, vlani sme 
kvôli takejto istej situácii nemohli zdobiť, 
tak toho roku sme sa snažili zrealizovať to  
v predstihu, našťastie sme to aj stihli. Ženy 
veľmi chceli, aby sa to už konalo, lebo kto 
robieva medovníčky, tak sa ich snaží aj vy-
zdobovať. Niektorým to ide dobre, iným 
horšie, ale máme veľmi skúsené lektorky 
pani Evičku Prúčnu a pani Aničku Ha-
nákovú, tak, hádam, pod ich vedením sa 
niečo naučia,“ tešila sa z podujatia vedúca 
Klubu tvorivosti Močenok Mária Dičéro-
vá. „Aj tento rok sme sa tu zišli, aby sme sa 
porozprávali o pečení perníkov a hlavne o 
ich zdobení. Vysvetlili sme si hlavné prin-

cípy, ako sa zdobí, ako sa robí poleva. Sú 
tu aj pokročilé, aj detičky sú tu, ktoré majú 
radosť zo svojho vyzdobeného perníčka, a 
doma to vyskúšajú v kľude a napečú a vy-
zdobia si krásne perníčky,“ krátko zhrnu-
la náplň minikurzu lektorka Eva Prúčna. 
Na kurz zdobenia prišli dospelé dámy, ale 
aj detičky, ktoré spolu s mamičkami budú 
medovníčky pred Vianocami piecť a zdo-
biť. „Dosť ma to baví. Mamina doma pečie 
medovníky a ja jej pomáham,“ pochválil sa 
malý pomocník Borisko. „Medovníky pe-
čiem každý rok, ale každý rok ich nezdo-
bím, len keď sa zdobia tu,“ povedala nám 

stála účastníčka kurzov zdobenia Darina 
Štangová. „Tieto pôjdu na stromček, sem 
pôjde malá sviečočka a toto ešte musím 
ozdobiť.“ Počas dvojhodinového kurzu si 
osvojili účastníci základné techniky zdo-
benia a ukázali si aj jednoduché vianočné 
vzory, teraz je už iba na nich, aby si krás-
ne vyzdobili medovníčky k tohtoročným 
sviatkom.

Zdobenie medovníčkov

V polovici decembra odovzdal sta-
rosta obce Roman Urbánik spolu s pred-
nostkou obecného úradu Luciou Benčí-
kovou niekoľkým dámam z našej obce 
ocenenia ministra vnútra SR Romana 
Mikulca za pomoc v prvej vlne pandé-
mie. Takmer desiatka obyvateliek našej 
obce vtedy šila rúška a dodávala ich do 
obecného úradu, aby mohli byť distribu-
ované jednotlivým občanom obce. Ich 
nezištná pomoc nezostala nepovšimnutá 
a hoci od prvej vlny už uplynulo mno-
ho času, poďakovanie ministra starosta 
obce Roman Urbánik dámam s radosťou 
tlmočil a pridal, samozrejme, poďakova-
nie aj vo svojom mene.

Na konanie dobra 
sa nezabúda

Začiatkom decembra sa nám 
v redakcii objavil list pána Hol-
laya z Prešova, ktorým pozdra-
vuje nielen vedenie obce, ale 
aj jej obyvateľov.

Zároveň týmto spôsobom posielame 
do Prešova v mene pána starostu, za celú 
redakciu a istotne aj za mnohých občanov 
pani Márii Bobkovej srdečné blahožela-
nie k  nádhernému sviatku. Prajeme jej 
v prvom rade veľa pevného zdravia, ešte 
mnoho slnečných a príjemných dní pre-
žitých s blízkymi a priateľmi a chuť čítať 
každé vydanie nášho časopisu!

List prinášame v plnom znení:

Prešov, 28. november  
2021

Vážený pán starosta!

Pozdravujem Vás z mesta Prešov ako ob-
čan, ktorý vyrástol v Močenku. Žije tu aj 
rodina Bobková a Verešová a vždy máme 
radosť, keď príde Časopis Močenok, ktorý 
nás spája s mladosťou v obci.

Mám jedno blahoprianie – 6. decembra 
2021 sa dožila pani Mária Bobková 96 
rokov. Spolu s manželom boli učitelia 
na základnej škole vo vašej obci a v Hor-
nej Kráľovej. Pani je stále čulá, zdravá 
a vždy sa teší na časopis, ktorý si prečíta, 
a spomienkami je u vás v obci.

Záverom prosím od nej pozdraviť senio-
rov v obci, mnohých z nich učila.

Ďakujem a prajem veľa úspechov v práci 
v roku 2022.

Ing. Konštantín Hollay,  
syn pána lekárnika
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Jesennú časť súťaže odštartovalo prvé mužstvo FK Močenok dvo-
mi remízami - v prvom kole bezgólovou v Čakajovciach a druhou 
na domácom trávniku, keď remízovalo s Dolnými Obdokovcami 2:2. 
Po nádejnom začiatku však prišla štvorzápasová šnúra prehier. Mo-
čenok prehral v Žitavanoch, vo Veľkom Cetíne a body stratil aj v do-
mácich zápasoch s Výčapmi-Opatovcami a s Chrenovou. Po zápase v 
Kolíňanoch, kde Močenok vyhral 4:1, sa zdalo, že futbalisti naskočili 
na správnu vlnu. Istú chvíľu to platilo aj v zápase s Trnovcom nad Vá-
hom, keď Močenok viedol po góloch Keszelyho a Kostolániho v 49. 
minúte 2:0. Prišla však inzultácia rozhodcu, ktorá domácim priniesla 
kontumáciu zápasu, trest uzatvorenia ihriska na dva domáce zápa-
sy, finančnú pokutu a odpočítanie bodov. Futbalisti tak zvyšné dva 
domáce zápasy odohrali vo Vlčanoch. Stretnutie 9. kola s Družstev-
níkom Horný Ohaj sa neodohralo pre karanténu najskôr jedného a 
potom i druhého celku. Vo zvyšných šiestich kolách si Močenok pri-
písal prehry v Klasove, Mojmírovciach a Jarku, cenné víťazstvo nad 
Nitrianskymi Hrnčiarovcami a poslednými Janíkovcami a remízový 
výsledok zachránil v poslednej chvíli v zápase s Ivankovu pri Nitre.

1. kolo  OFK Čakajovce - FK Močenok 0:0
2. kolo  FK Močenok - BFC - OÚ Dolné Obdokovce 2:2 (1:1)   
 góly - Paľo, Vencel
3. kolo  ŠK Žitavany - FK Močenok 4:2 (2:0)     
 góly - Keszely, vlastný

4. kolo  FK Močenok - FC Výčapy-Opatovce 1:2 (0:1)   
 gól - Meszlényi
5. kolo  FK Veľký Cetín - FK Močenok 3:0 (1:0)
6. kolo  FK Močenok - TJ Slovan Nitra-Chrenová 0:4 (0:1)
7. kolo  OŠK Kolíňany - FK Močenok 1:4 (1:1)    
 góly - Meszlényi 3, Tóth
8. kolo FK Močenok - FK Dynamo Trnovec nad Váhom 0:3   
 kont.
9. kolo  TJ Družstevník Vráble-Horný Ohaj - FK Močenok    
 neodohrali
10. kolo  FC Mosap Klasov - FK Močenok 8:0 (4:0)
11. kolo  FK Močenok - TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce 1:0 (0:0)   
 gól - Keszely
12. kolo  FK Mojmírovce - FK Močenok 4:1 (0:1)   
 gól - Skalický
13. kolo  FK Močenok - TJ Družstevník Ivanka pri Nitre 2:2 (1:1)  
 góly - Tóth, Vencel
14. kolo  FK Janíkovce - FK Močenok 0:2 (0:0)    
 góly - Vencel, Keszely
15. kolo  FK FC 31 Jarok - FK Močenok 5:0 (2:0)

Futbalisti Močenku zimujú po 14 odohraných zápasoch na prie-
bežnom 13. mieste tabuľky VI. ligy ObFZ Nitra.

Jesenná časť I. hádzanárskej ligy žien odštartovala v  polovici 
septembra. Junior sa v  prvom zápase predstavil v  Topoľčanoch. 
Prvý polčas patril domácim, no Junior v druhej časti dokázal vy-
rovnať. Záver patril Topoľčanom, ktoré sa nakoniec tešili z víťazsva 
o 6 gólov. Ďalší zápas pre koronavírus v tíme Dunajskej Stredy od-
ložili a odohral sa až 3. novembra. V dohrávke dominovali hostky 
zo Žitného ostrova. V 3. kole sa Junior predstavil v Nesvadoch, kde 
ovládol prvý polčas. Víťazstvo Močenku nakoniec uchmatli Nesva-
dy v posledných sekundách, a tak sa body delili. Vo vyrovnanom 
zápase so Šuranmi si už Močenok záver postrážil a pripísal si prvé 
víťazstvo. V  ďalších zápasoch sa Junioru darilo striedavo. Prvé 
dejstvo v zápase s Hlohovcom patrilo Močenku, no v druhej časti 
Sporta vývoj stretnutia dokázala otočiť. Vo vyrovnanom stretnutí 
s Partizánskym dokázal Junior strhnúť víťazstvo na svoju stranu od 
53. minúty. Stretnutia so Zlatnou a  Košicami boli pre koronaví-
rus odložené. Močenok si ďalšie víťazstvo pripísal v  Bánovciach, 
kde dokázal rozhodnúť sekundu pred koncom riadnej hracej doby. 
Posledné stretnutie odohrali hádzanárky Junioru 20. novembra 
v domácej športovej hale. O výsledku sa opäť rozhodlo až v samom 
závere. Tentokrát boli štastnejšie hráčky ŠKP.

1. kolo ŠKP Topoľčany - HK Junior Močenok 29:23 (15:12) 
2. kolo HK Junior Močenok - HC DAC Dunajská Streda 
 30:35 (12:16)
3. kolo DHK-71 Nesvady - HK Junior Močenok 30:30 (13:17)
4. kolo HK Junior Močenok - HKM Šurany 30:27 (14:12)
5. kolo HC Sporta Hlohovec - HK Junior Močenok 25:23 (11:13)
6. kolo HK Junior Močenok - HK Slávia Partizánske 33:29 (16:15)
7. kolo Handball Zlatná na Ostrove - HK Junior Močenok 
 neodohrali
8. kolo HK Junior Močenok - ŠŠK Bernoláková 16 Košice 
 neodohrali
9. kolo HK Sokol Bánovce nad Bebravou - HK Junior Močenok  
 24:25 (13:11)
10. kolo HK Junior Močenok - ŠKP Bratislava 32:33 (17:22)
11. kolo ŠŠK Prešov - HK Junior Močenok - neodohrali
12. a 13. kolo HK Junior Močenok - voľno

Hádzanárky Junioru Močenok odohrali spomedzi účastníkov I. 
ligy najviac zápasov a so ziskom 7 bodov im patrí v neúplnej tabuľke 
priebežná štvrtá priečka.

Močenskí stolnotenisti nastúpili do súťaží so štvoricou tímov. 
STO Močenok A sa predstavil v 3. lige KSST Nitra. Prvé tri kolá pri-
niesli A mužstvu Močenku víťazstvá. Postupne si Močenok A poradil 
s Trnovcom B 11:7, Novými Zámkami C 12:6 a Levicami B 12:6. Prvú 
prehru pripravili Močenku hráči Domino ŠOG Nitra A a druhú stol-
notenisti Novej Bane-Podlužian A. V šiestom kole STO Močenok A 
remizoval v Čabe s A mužstvom 9:9 a posledné stretnutie odohral 20. 
novembra 2021 v Žitavanoch, kde porazil domáce A mužstvo 13:5.

Druhý celok STO Močenok učinkuje v 5. lige sk. A KSST Nitra. 
Po odohraní ôsmych kôl má STO Močenok B na konte dve víťazstvá 
a šesť prehier.

C a D mužstvo Močenku hrá svoje zápasy v Majstrovstvách okresu 
Šaľa. V súťaži sa stihlo odohrať päť kôl. STO Močenok C má na konte 
štyri víťazstvá a jednu remízu, STO Močenok D tri víťazstvá a dve 
prehry.

Všetky súťaže sú momentálne zastavené.

FUTBALOVÝ KLUB MOČENOK - jesenná časť  VI. ligy  
Oblastného futbalového zväzu Nitra 2021-2022

HÁDZANÁRSKY KLUB JUNIOR MOČENOK  
jesenná časť I. hádzanárskej ligy žien

STOLNOTENISOVÝ ODDIEL MOČENOK

Prvá časť športových súťaží v Močenku
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Počas víkendu 17.12. – 19.12. 2021 sa v poľskom Szczyrku pred-
stavili v  drese slovenskej reprezentácie predkadetiek v  ročníkoch 
2006/2007 aj naše dve dorastenky Petra Braunová a  Michaela Br-

zová. Peťa hrala na 
poste pivotky a  Miša 
hájila post gólmanky. 
Pozvánky na repre-
zentačný zraz dostali 
od trénera predkade-
tiek Ľuboša Heppnera. 
Spolu s  hlavným tré-
nerom dievčatám po-
máhali aj Tünde Brun-
czvikova, Ján Čerňan 
a  fyzioterapeutka 
Simona Kubovičová. 
Okrem družstva Slo-
venska a  domácich 
hráčok z  Poľska sa na 
medzinárodnom tur-
naji olympijských ná-
dejí zúčastnili aj tímy 
Maďarska a  Českej re-
publiky.

Predkadetky na svojom druhom tohtoročnom reprezentačnom 
zraze absolvovali tréningové jednotky, spoločné teambuildingy 
a zdokonaľovali aj svoje technické zručnosti. 

V prvom zápase predviedli výborný výkon, ale nakoniec podľahli 
domácim Poľkám.

Druhý zápas odohrali v sobotu 18. decembra, keď nastúpili proti 
favorizovaným dievčatám z Maďarska. Maďarsko potvrdilo úlohu fa-
vorita a jednoznačne vyhralo.

Posledný zápas na turnaji olympijských nádejí v Poľsku dievčatá 
odohrali 19. decembra 2021 proti súperkám z Českej republiky. Sú-
boj o konečné 3. miesto, hoci po bojovnom výkone, nedokázalo Slo-

vensko dotiahnuť do víťazného 
konca. V  konečnom hodnotení 
obsadili predkadetky Slovenska 
štvrté miesto.

Slovensko  - Poľsko   
25:28 (14:14)

Slovensko  - Maďarsko  
18:37 (7:20)

Slovensko  - Česko  
19:36 (10:17)

Dievčatá získali nové skúse-
nosti z  medzinárodnej hádza-
nej vo svojej vekovej kategórii. 
Zážitky a  pocit, byť súčasťou 
reprezentácie, im nikto nikdy 
nevezme.

Jana Brzová

Koncom októbra a začiatkom novembra 2021 si mohli občania 
v uliciach Andreja Hlinku a dekana Dubravického všimnúť najprv 
stavebné a rekonštrukčné práce a potom nové a zrekonštruované 
prvky na detských ihriskách v spomínaných lokalitách. Na detské 
ihriská sú kladené špecifické požiadavky týkajúce sa najmä bezpeč-
nosti, ktoré musia byť splnené. Vedenie obce rozhodlo o ich po-
stupnej revitalizácii tak, aby spĺňali všetky zákonné požiadavky. „V 
rámci investičných akcií a plánu revitalizácie detských ihrísk v obci 
Močenok sme v tomto roku v druhom polroku zrealizovali dve vý-
meny hracích prvkov ihrísk. Jedno v ulici Andreja Hlinku a druhé 

za multifunkčným 
ihriskom v uli-
ci dekana Dub-
ravického, a tak, 
ako je nastavená 
koncepcia obnovy 
detských ihrísk, 
budeme v nej po-
kračovať aj v roku  
2022. V tomto roku 
sme ešte podali aj 
jednu žiadosť na 
ministerstvo prá-
ce, sociálnych vecí 

a rodiny na jedno detské ihrisko, ktoré, ak by sme boli úspešní v 
tomto projekte, by sme osadili na ulici M. R. Štefánika. O dvoch 
ďalších, ktoré budeme robiť v roku 2022, sa rozhodne podľa toho, 
či budeme v tomto projekte úspešní,“ spresnil starosta obce Roman 
Urbánik.

Na ihriskách boli vymenené niektoré hracie prvky, ako naprí-
klad prevažovacie alebo pružinové hojdačky, kolotoč, lezecká drá-
ha alebo šmykľavky. Ostatné prvky boli zrekonštruované.

Začiatkom roka sme vás informovali aj o podaní projektu na 
tréningové ihrisko v areáli futbalového štadióna. Projekt bol úspeš-
ný. Fond na podporu športu schválil našej obci vybudovanie tré-
ningového ihriska v hodnote 127 tisíc eur, z čoho je 50 % ceny po-
trebné financovať z vlastných prostriedkov. „Koncom októbra sme 
podpísali zmluvu s poskytovateľom nenávratných finančných pro-
striedkov a následne aj s víťazom súťaže vo verejnom obstarávaní - 
realizátorom a po naplnení všetkých tých právnych náležitostí, t. j. 
zverejnenie zmlúv a ostatných okolností, ktoré je potrebné dodržať, 
vypracujeme harmonogram s tým, že by sme chceli začať realizo-
vať toto tréningové ihrisko na futbalovom štadióne na jar 2022,“ 
doplnil informácie starosta obce Roman Urbánik. Obec sa bude na 
vybudovaní ihriska spolupodieľať viac ako 63 tisícmi eur. Po do-
budovaní by mali priestor využívať všetci športovci zo športových 
klubov obce včítane rekreačných športovcov a žiakov materskej a 
základnej školy. 

Dorastenky Junioru reprezentovali Slovensko

Rekonštrukcia detských a tréningových ihrísk
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Dňa 9. decembra 
2021 sme si pripo-
menuli prvé výro-
čie, čo nás navždy 
opustil manžel, 
otec, dedko, pra-

dedko Ľudovít Pec. 
Venujte mu s nami tichú spo-
mienku. S láskou spomína celá 
rodina.

Dňa 22. januára 
2022 uplynie 1. vý-
ročie úmrtia nášho 
manžela, otca, ded-
ka Emila Straňáka.

S láskou spomína celá rodina.

Dňa 7. decembra 
2021 sme si pri-
pomenuli 2. výro-
čie, čo nás navždy 
opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko a pradedko 
Imrich Straňák. S láskou a vďa-
kou spomína celá rodina.

Dňa 10. októbra 2021 sme si pri-
pomenuli štvrté výročie, čo nás 
navždy opustil náš otec, dedko 
a pradedko Milan Straňák.
Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

Dňa 31. decembra 2021 uplynulo 
už 8 rokov, čo nás navždy opus-
tila naša mama, babka a pra-
babka Mária Straňáková.
Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

Dňa 18. decembra 
2021 sme si pripo-
menuli 10. smutné 
výročie, čo nás na-
vždy opustila naša 
sestra, teta a pra-

teta Lýdia Flammichová. 
Kto ste ju poznali, venujte jej 
s nami tichú spomienku. S úctou 
a láskou spomína celá rodina.

Dňa 5. februára 
2022 si pripome-
nieme 10. smut-
né výročie, kedy 
nás opustila naša 
mamička, babka a prababka  
Štefánia Flammichová. Kto ste 
ju poznali, venujte jej s nami 
tichú spomienku. S úctou a lás-
kou spomína celá rodina.

Dňa 14. decembra 2021 sme si 
pripomenuli 1. výro-
čie, čo nás navždy 
opustila naša mi-
lovaná mamička 
a babka Magdaléna 

Hippová. Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. S láskou 
a úctou spomína smútiaca rodina.

Ďakujeme všet-
kým príbuzným, 
priateľom a zná-
mym, korí sa dňa 
24. novembra 2021 

prišli naposledy rozlúčiť s na-
šim drahým manželom, otcom 
a dedkom Františkom Korgom. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. S láskou a úc-
tou spomína manželka, dcéry 
a syn s rodinami.

Dňa 29. decembra 
2021 uplynuli šty-
ri smutné roky, čo 
nás navždy opus-
til Patrik Lenický. 
S úprimnou láskou 

spomína manželka so synmi 
a smútiaca rodina.

So smútkom v srdci 
si dňa 11. januára 
2022 pripomenie 
prvé smutné výro-
čie, čo nás navždy 
opustil náš drahý 
Michal Slávik. S láskou a vďakou 
na Teba v modlitbách spomína 
smútiaca rodina. 

Smútočné oznamy

Dám do prenájmu garáž na ulici Andreja Hlinku 1 mes./ 80,- eur. 
V prípade záujmu volajte 0908 711 388

RIADKOVÁ INZERCIA
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Rorátne sv. omše
Počas adventného obdobia sa vo farskom kostole vždy konajú 

rorátne sväté omše – sú to sväté omše pred svitaním pri sviečkach 
slúžiace ku cti Panny Márie. Ich začiatok pred svitaním nám má pri-
pomenúť, že pred narodením Ježiša ľudstvo „kráčalo v tmách“, tma 
je preto v celom kostole a ožiarený oltár symbolizuje príchod Krista, 
ktorý prichádza ako svetlo. Počas pribúdajúcich dní je sviec symbo-
licky viac a viac, to znamená, že aj prichádzajúceho svetla je stále 
viac. Prispieva k tomu napríklad postupné zapaľovanie ďalších sviec 
na adventnom venci. „Prežívame adventné obdobie, kedy sa chystá-
me na druhý Kristov príchod, a čím viacej sa blížia vianočné sviatky, 
tak sa chystáme aj na jeho prvý príchod, teda na čas, kedy sa zrodil 
v meste Betlehem. Počas tohto adventného obdobia sa slúžia tzv. ro-
rátne sv. omše, ktoré bývajú v skorých hodinách, u nás ráno o 6.00 h. 
Tieto sväté omše bývajú potme a pri sviečkach. V prvej časti advent-
ného obdobia si spomíname na našu preblahoslavenú Pannu Máriu 
a v druhej časti sa naozaj prichystávame na ten Kristov príchod, lebo 
Vianoce už sú blízko,“ vyjadril sa po jednej z rorátnych omší  kaplán 
našej farnosti Dalibor Vavro. 

Veriaci zvyčajne na roráty chodia s lampášikmi, vstávajú skoro, 
aby zažili tú krásnu atmosféru a aktívne sa zúčastnili očakávania prí-
chodu Pána. Rorátne sväté omše v kostole sv. Klimenta sú povestné 
krásou a duchovnosťou. Tento rok je, žiaľ, špecifický, pretože počet 
veriacich, ktorí sa môžu omše zúčastniť, je obmedzený.
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Medicinálna prístrojová pedikúra 
umožňujúca zložitejšie ošetrenie 

nôh, bezbolestné a nekrvavé ošetrenie 

zarastajúcich nechtov, otlakov, 
kurích ôk. Vhodná aj pre klientov 
trpiacich cukrovkou (diabetická 
noha). 

Ponúka: medicínsku pedikúru a kompletné kozmetické ošetrenie pleti 

Mokrá pedikúra - klasická pedikúra 
s namáčaním nôh vo vode 
a ošetrením pedikérskymi prístrojmi. 

Zdravotné ošetrenie zarasteného 

nechta - aplikácia podofix špony. 

Mgr. Renata Straňáková, Rokošová II. 250, 951 31 Močenok 

Klasické ošetrenie pleti. 
 

Aplikácia je bezpečná, rýchla a bezbolestná, 
vykonáva ju PaedDr. Dáša Vičanová, PhD. 

 
Informácie a objednávky na tel. čísle 0905 614 730 

(Mgr. Renata Straňáková) 
 

Aplikácia kyseliny hyalurónovej 
(oči, pery). 

Aplikácia botulotoxínu 
(vyplnenie vrások). 
 

Už nehľadajte
kvalitné, čerstvé a lokálne 

výrobky

Kuracie, Bravčové, Kačacie, 
Divinové mäso

široký sortiment doplnkového
tovaru

Nájdete 
nás:  

    Svätého Gorazda
957, Močenok

hneď vedľa
drogérie Teta

Otváracie
hodiny:

 
 

Utorok - Piatok
6:00 - 17:00

Sobota
6:00 - 12:00

a
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