
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky 

a zahraničné vzťahy pri OcZ v Močenku konanej dňa 18. 7. 2017 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Predloženie návrhov na udelenie ceny obce a ceny starostu obce  

                3. Uznesenie 

                4. Záver 

 

1. Prítomných členov  privítal predsedom komisie poverený člen  komisie Ing. Ernest 

Vereš . 

2. Návrhy na ocenenie: 

p. Sýkora : Jozef Kútny, Jozef Fuska, Mária Vorosová, Monika Ternerová 

p. Vereš : Miroslav Horňák, Magdaléna Horňáková, Štefan Lenčéš, Jozef Šuvada 

p. Kohút: Jozef Šuvada, vdp. Ľuboš Mihálka. 

Na základe uvedených podnetov jednotlivých členov komisia podáva návrh na 

ocenenie týchto občanov: 

      Na  udelenie Cena obce Močenok komisia navrhuje prioritne týchto občanov: 

- Ing. Jozef Šuvada – za dlhoročnú prácu pri organizovaní festivalu Gorazdov 

Močenok, činnosť v OZ KREDIV, budovanie káblovej televízie a dlhoročnú 

prácu v samospráve obce 

- Jozef Fuska – za dlhoročné pôsobenie v FK a tiež v ochotníckom divadle 

           Ďalej komisia navrhuje na ocenenie: 

- Štefan Lenčéš – za udržiavanie folklórnych tradícií a za dlhoročné vedenie 

MSS Močenskí speváci 

- Magdaléna Horňáková – za dlhoročnú prácu v administratíve HK 

- Monika Ternerová – za mimoriadne úspechy v oblasti divadelného umenia 

a šírenie dobrého mena obce 

- vdp. Mgr. Ľuboš Mihálka – za obetavú, duchovnú a spoločenskú činnosť vo 

farnosti a v obci 

- Ing. Mária Vörösová – za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a pomoc vo 

farnosti 

 

3. Komisia sa uzniesla na návrhu na ocenenie pre týchto občanov: 

Ing. Jozef Šuvada 

Jozef Fuska 

Štefan Lenčéš 

Magdaléna Horňáková 

Monika Ternerová 

Vdp. Ľuboš Mihálka 

Mária Vörösová 

Z uvedených navrhovaných doporučuje komisia oceniť Cenou obce Močenok: Ing. 

Jozefa Šuvadu a Jozefa Fusku. 

Ďalších navrhovaných doporučuje oceniť podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 

 

4. Na záver sa Ing. Ernest Vereš poďakoval prítomným za účasť a komisiu ukončil.  

 

V Močenku 18.7.2017 

Zapísala: Iveta Leššová                                                     Ing. Ernest Vereš 

               Tajomníčka                                                         poverený predsedajúci 


