
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky 

a zahraničné vzťahy pri OcZ v Močenku konanej dňa 18. 9. 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Predloženie návrhov VZN na posúdenie  

                3. Spolupráca Močenok – Vracov 

                4. Rôzne 

                5. Záver 

 

1. Prítomných členov  privítal predseda komisie Mgr. Peter Sýkora . 

2. K uvedenému návrhu VZN č. 1/2000 o vytváraní zdravého životného prostredia, 

o ochrane verejného poriadku a zelene nemal žiadny člen komisie nijaké pripomienky. 

K návrhu VZN č.2/2003 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce 

Močenok  p. Kohút pripomenul, že v texte chýba ročný poplatok za psa. Poslanec p. 

Vereš na to reagoval, že poplatok za psa je uvedený vo VZN o daniach a poplatkoch, 

takže uvádzať ho aj v tomto VZN by bolo duplicitné. 

 

3. V ďalšom bode p. Sýkora informoval o spolupráci obce Močenok s mestom Vracov 

z ČR. Starostovia z oboch lokalít majú záujem o výmenu skúseností  v rôznych 

oblastiach ako je šport, kultúra, školstvo, ale aj v záujmových združeniach napr. 

záhradkárov, speváckych zborov a pod. a hľadajú možnosti financovania spoločných 

projektov výhodných pre obe strany. 

Z Močenku  boli vo Vracove viaceré skupiny (žiaci ZŠ, futbalisti - ml. žiaci, 

záhradkári). Z Vracova sa spevácky zbor Harmónia počas festivalu GM 2017 zapojil 

do osláv  spoločným koncertom s CANTICOU pod názvom Hudba nás spája. V rámci 

programu Dni Obce Močenok vracovské dva folklórne súbory prezentovali divákom 

folklór z oblasti Južnej Moravy. Mimoriadne úspešné bolo spoločné sústredenie 

prípravkárov z Vracova a Močenku, ktoré organizovali futbalové kluby, mesto Vracov 

a obec Močenok. Podobné sústredenie bude organizovať obec Močenok s futbalovým 

klubom v novembri 2017 v Močenku. Financovanie týchto podujatí je rôzne. Žiaci V. 

B zo ZŠ Močenok sa zúčastnili triedneho výletu do Vracova. Náklady si platili žiaci 

sami, ako ostatné triedne výlety. ZŠ Močenok zorganizovala výlet do ZŠ Vracov. 

Dopravu platila ZŠ Močenok a stravu ZŠ Vracov. Na podobný výlet prídu žiaci z 

Vracova v tomto školskom roku do ZŠ Močenok.  

Tieto Čo sa týka financovania týchto stretnutí, financujú sa z rozpočtu pre kultúru. 

Keďže doteraz sme ako obec nemali takúto družbu so zahraničnými obcami, obec na 

to nevyčlenila v rozpočte finančné prostriedky.  

Stravu, ubytovanie a dopravu počas sústredenia hradilo mesto Vracov a FC Vracov. 

Dopravu autobusom z Močenku a späť hradila obec Močenok z dotácií pre prácu s 

mládežou. 

P. Sýkora informoval, je by možno stálo za pokus obnoviť družbu s partnermi 

v Poľsku. 

P. Vereš – hádzanári mali spoluprácu s Wittembergom v Nemecku, ale už sa skončila 

 

4. P. Sýkora  sa pýtal p. Blaža, že ak sa v športovej hale hrá cez deň len jeden zápas, či sa 

nedá presunúť na ráno, alebo na neskoršie poobede, aby sa športová hala dala využiť 

na zorganizovanie turnaja 

p. Blažo – to nie je problém, dá sa to takto dohodnúť 



p. Sýkora – veľmi klesol záujem detí o hádzanú – chceme pomôcť zvýšiť záujem detí 

o hádzanú propagáciou v Televízii Močenok 

p. Blažo – dobrý nápad, treba investovať do detí, vytvárať pre ne možnosti niečo nové 

vidieť, zažiť, čo možno pritiahne aj ďalších 

p. Sýkora – bolo by dobbré v športovej hale automaty na nápoje doplniť o väčší výber 

jedla a pitia. Na viacerých zápasoch chýba bufet, treba zistiť takých prenajímateľov 

automatov, aby sme si automaty mohli dopĺňať sami podľa potreby, príp. keď ich 

budú dopĺňať majitelia, aby reagovali pružne  

p. Vereš – či by sa nedal dať na stránku obce profil Zúgovanky 

p. Sýkora – nie je problém, uvažuje o tom, že by sa postupne dali na stránku obce 

profily všetkých skupín, ktoré by mali záujem a sami by si potom aktualizovali svoju 

stránku 

 

5. Na záver sa predseda poďakoval prítomným za účasť a komisiu ukončil. 

 

 

 V Močenku 18. 9. 2017 

 

Zapísala: Iveta Leššová                                                      Mgr. Peter Sýkora 

               tajomníčka                                                                   predseda 

 

 


