
Správa o činnosti Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

pri OcZ v Močenku v roku 2017 

Komisia v roku 2017 pracovala v nasledovnom zložení: 

Mgr. Peter Sýkora – predseda komisie 

Mgr. Hanka Lenčéšová – členka komisie 

Ing. Ernest Vereš – člen komisie 

Ľuboš Blažo – člen komisie 

Peter Kohút – člen komisie 

Iveta Leššová – tajomníčka komisie 

 

     Komisia v roku 2017 zasadala päťkrát. Členovia komisie riešili úlohy pridelené obecným 

zastupiteľstvom, taktiež podnety od občanov, vlastné podnety a návrhy na skvalitnenie 

kultúry, ochrany kultúrnych pamiatok a zahraničných vzťahov Obce Močenok. 

    Komisia navrhla niektoré zmeny poplatkov v obci,  napr.  za inzerciu v časopise Močenok, 

prenájom  spoločenskej sály, navrhla doplnenie  zmluvy o prenájme o poplatky za 

poškodenie zapožičaného inventáru, priestorov, zvukovej a svetelnej aparatúry. 

     Členovia komisie sa vyjadrovali k návrhom VZN. 

     Komisia hodnotila zrealizované kultúrne podujatia, dávala podnety na prípravu ďalších,   

niektorí členovia komisie aj vypomáhali pri jednotlivých akciách (Fašiangy, Míľa pre mamu, 

Jasličková slávnosť...). 

     Členovia komisie sa aktívne podieľali na návrhoch na udelenie Ceny obce a Ceny starostu 

obce Močenok. 

     Komisia kultúry podporila spoluprácu obce Močenok s mestom Vracov z ČR: vyzdvihla 

účasť zástupcov rôznych organizácií z Močenku na degustácii vín vo Vracove. Tu sa podarilo 

rozšíriť spoluprácu medzi obcami. Základné škola z Močenku zorganizoval jednodňový výlet 

do ZŠ Vracov a priravuje výlet Vracovských žiakov do Močenku. Folklórne súbory Lipina a 

Lipinka vystúpili počas dní obce v Močenku. Spevácky súbor Harmonie z Vracova pripravil 

spoločné vystúpenie z ŽSZ Cantica z Močenku počas festivalu Gorazdov Močenok. Mladí 

futbalisti z Močenku sa zúčastnili spoločeného sústredenia s futbalistami vo Vraceve v júli a v 

novembri pripravila obec Močenku a FK Močenok spoločné sústredenie v Močenku.  

     Členovia komisie sa zaoberali aj štruktúrou vysielania káblovej televízie – navrhli zmenu 

vo vysielaní, ktorá by zahŕňala zníženie počtu hodín teletextu a rozšírenie spravodajstva 

a publicistiky. 

       Všetkým členom kultúrnej komisie ďakujem za úsilie a čas venovaný zveľadeniu kultúry 

v našej obci. 

Peter Sýkora, predseda komisie 

 

 

V Močenku 27.3.2018                                                      Mgr. Peter Sýkora 

                                                                                           predseda komisie  


