
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné 

vzťahy pri OcZ v Močenku, ktoré sa konalo 15.10.2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

 1. Privítanie 

                   2. Sťažnosť p. Gašparíka 

                   3. Osvetlenie Komunity Kráľovnej pokoja 

                  4. Rôzne 

5. Záver 

 

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

2. Komisia sa zaoberala sťažnosťou  Mgr. Jozefa Gašparíka, bytom 

D.Dúbravického 1807, Močenok, kde sa uvádza, že v priebehu celého roka mu 

do záhrady nalietavajú pávy žijúce v priestoroch domova Kráľovnej pokoja. 

Ničia všetku úrodu zo záhrady.  Keďže rozhovor s vedením domova 

nepriniesol žiadúci výsledok, obracia sa p.Gašparík na Obecný úrad a prosí 

o vyriešenie svojho problému. 

3. p.Sýkora – hovoril s vedením domova a páter sľúbil, že bude situáciu riešiť – 

buď dajú pávy do voliéry alebo celkom zrušia ich chov. 

3. Páter Branko Tupý, moderátor Komunity Kráľovnej pokoja, požiadal 

o vyriešenie osvetlenia areálu kaštieľa. Osvetlenie doteraz nebolo dostačujúce. 

Môže sa realizovať dvomi spôsobmi: 

a/ osvetlenie bude dotovať obec (náklady na rok by boli asi 500€)  

b/ osvetlenie sa napojí na verejné osvetlenie (náklady na materiál a výkop cca 

130€)  

Komisia podáva návrh, aby sa Komunita Kráľovnej pokoja napojila na verejné 

osvetlenie. 

4. V bode rôzne predseda komisie informoval členov o tom, že obec podala 

žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu spoločenskej sály. Podľa dostupných 

informácií by obec mala mať túto žiadosť schválenú, ale  zakiaľ nepríde 

písomné vyrozumenie o poskytnutí dotácie, zatiaľ sa nevie stanoviť presný 

dátum začatia rekonštrukcie a nemôžu sa uzatvárať zmluvy so žiadateľmi na 

prenájom. Pre tých, ktorí si už objednali sálu a zaplatili zálohu a nemohli by 

mať akciu, navrhuje p. Sýkora poskytnúť zľavu z ceny za nájomné. 

p. Kohút – nezdá sa mi to ako dobrý nápad, budú z toho problémy, veď každý, 

kto si objednával sálu, bol upozornený, že sa bude rekonštruovať, tak musí 

s tým počítať a zabezpečiť si miesto inde. Navrhuje zálohu vrátiť v plnej výške 

v prípade, ak by už bola sála v rekonštrukcii. 

p. Vereš – súhlasí s p. Kohútom 

p. Sýkora – p. Kompas, rodák z Močenku, ponúka obci starodávny nábytok do 

plánovaného Ľudového domu bývania. Navrhujem zaradiť tento nábytok do 



inventáru obce, taktiež aj kroje a ich časti, ktoré patria obci a nie sú ešte 

zaevidované. 

Ďalej informoval o kultúrnych podujatiach v najbližších dňoch:: vizitácia 

farnosti, pokračovanie festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok, 

seminár o cyrilometodskej ceste, divadelné predstavenia, návšteva z Vracova 

pri príležitosti 100.výročia vzniku Československa. 

p. Leššová – poťah na márach na vozíčku na hornom cintoríne je ošúchaný 

a zničený, tiež upevnenie je hrdzavé, bolo by to dobré vymeniť 

p. Sýkora – samozrejme, a pozrieť aj vozík na dolnom cintoríne a kúpiť 

kvalitnejšiu látku 

 

Uznesenie: 

      Komisia navrhuje: 

- Pripojiť Komunitu Kráľovnej pokoja na verejné osvetlenie 

- Zaradiť darovaný starodávny nábytok p. Kompasa do inventára obce 

- Zaradiť nezaevidované časti krojov do inventára obce 

5. Na záver sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť. 

 

V Močenku dňa 15. 10. 2018 

 

 

Zapísala: Iveta Leššová                                    Peter Sýkora 

               tajomníčka                                            predseda 

 

 
 


