
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné 

vzťahy pri OcZ v Močenku, ktoré sa konalo 22.01.2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1. Privítanie 

               2. Doplnenie do materiálu Sadzby poplatkov od 1.4.2017 

               3. Rôzne 

               4. Uznesenie 

              5. Záver 

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

2. Ústredným bodom programu komisie bolo vyjadrenie sa k návrhu predsedu komisie a 

hlavného kontrolóra, aby sa do materiálu Sadzby poplatkov od 1.4.2017  vložil text, ktorý 

upresní možnosť robiť zľavy v prenájmoch obecných priestorov na rôzne akcie. 

Návrh: O zľavách, prípadne odpustení nájomného v kultúrnom dome, kláštore, spoločenskej 

sále, športovej hale a multifunkčnom ihrisku rozhoduje kultúrna komisia a starosta obce. 

p. Kohút – malo by sa zadefinovať, kedy a na základe čoho dostanú žiadatelia zľavu alebo sa 

im odpustí nájomné – malo by to byť ošetrené 

p. Blažo – nájom v športovej hale je vo VZN takto zadefinovaný 

p. Kohút – v uvedenom texte navrhuje zameniť slovo „a“ za „alebo“ 

p. Sýkora - hovoril som o tomto doplnení aj so starostom, jeho návrh je, aby on o zľavách 

rozhodoval len v prípadoch, keď to na zasadnutie komisie nemôže počkať 

p. Lenčéšová - na základe toho navrhla text upraviť: „rozhoduje kultúrna komisia alebo 

v neodkladných prípadoch starosta obce“ 

 

 

3. V bode rôzne p. Sýkora poďakoval p. Blažovi a hádzanárom za zorganizovanie turnaja pre 

mladšie a staršie žiačky, do ktorého boli okrem detí zapojení aj  rodičia. Turnaj obec finančne 

podporila z dotácií pre prácu s mládežou. P. Sýkora tiež poďakoval p. Kohútovi za všetky 

akcie zorganizované Rodina je viac v r.2017 

p. Kohút – poďakoval za spoluprácu starostovi a zástupcovi za ústretovosť v uplynulom roku 

p. Vereš – dobré akcie vznikajú vtedy keď rodičia podporujú deti a tiež musí byť taký ročník, 

že sa deti navzájom ťahajú 

p. Blažo – je vidieť veľká aktivita rodičov 

p. Sýkora – som veľmi rád, že sa nám napriek problémom podarilo nacvičeť divadlo, ktoré 

sme mohli s deťmi zahrať v kostole, počas jasličkovej slávnosti. V Močenku sme robili 



vianočné akadémiu už pred rokom 1989 a som veľmi rád, že sa nám podarilo tradíciu udržať. 

Veľký úspech mal aj  obecný ples, rozprával som sa s viacerými účastníkmi a boli spokojní. 

P. Kohút -  škoda, že sa už neorganizuje aj Country bál 

p. Lenčéšová – nebol záujem zo strany Močenčanov, bolo tam viac cudzích, ale tento rok by 

ho chceli obnoviť 

p. Blažo – na dolnom cintoríne nebol odhrnutý sneh, chodník bol celý zľadovatelý 

                 v minulosti bývali na hospodárskom dvore služby – pohotovosť, ktorá v noci alebo 

nadránom riešila takéto kritické situácie 

p. Blažo – na ul. Rokošova III. č. 335 vo dvore stojí veľký betónový kríž, v minulosti tadiaľ 

viedla cesta, kríž bol pri ceste, teraz stojí vo dvore p. Tichej. Kríž dali postaviť občania 

Močenku, bolo by ho dobré premiestniť a zrekonštruovať, nakoľko je to krásna historická 

pamiatka. V súčasnosti sa už nakláňa a hrozí, že sa zrúti. 

p. Lenčéšová – dala podnet, aby sa cez rozhlas vyhlasovalo, aby si ľudia dávali svoje autá 

dovnútra a neparkovali na ulici – hlavne v zime sa nedá ani prechádzať cez ulice 

p. Sýkora – úspech malo vianočné CD, ktoré sa podarilo nahrať v spolupráci so ZUŠ, 

Zúgovankou, Močenskými spevákmi, folklórnou skupinou Močenčanka a Canticou. S prvou 

myšlienkou na vianočné CD prišiel p. Marián Horváth zo Zúgovanky, zámer sa mu zatiaľ, 

kvôli zdravotným problémom spevákov nepodarilo dotiahnuť. Keďže zvukár už bol 

objednaný, rozhodli sme sa pripraviť Vianočné cd, do ktorého sa zapojila ZUŠ a domáce 

súbory, ktoré mali v repertoári vianočné piesne 

p. Kohút – CD má veľký ohlas, ani mestá nemajú nič podobné 

 

4. Uznesenie: 

1. Komisia doporučuje upraviť text v materiály Sadzby poplatkov nasledovne:  

O zľavách, prípadne odpustení nájomného v kultúrnom dome, kláštore, 

spoločenskej sále, športovej hale a viacúčelového ihriska rozhoduje 

kultúrna komisia alebo v neodkladných prípadoch starosta obce. 

 

2. Premiestniť a príp. aj opraviť kamenný kríž z ul. Rokošova III. 335 a umiestniť ho na iné 

vhodné miesto v obci. 

 

5. Na záver sa predseda poďakoval všetkým prítomným a komisiu ukončil. 

 

V Močenku dňa 22.01.2018 

 

 

Zapísala: Iveta Leššová                                                            Mgr. Peter Sýkora 

               Tajomníka                                                                 predseda komisie 

 


