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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

konaného dňa 15. 01. 2019 v Močenku 

 

Prítomní:      Ing. Marek Mesároš  - predseda komisie 

 Ing. Veronika Kollárová - členka komisie 

                        Ing. Janka Tóthová               - členka komisie 

                        Branislava Kohútová             - členka komisie 

  Mgr. Jana Dičérová  - členka komisie 

  Peter Tóth   - člen komisie   

                        Ing. Lucia Hambalková          - tajomníčka komisie 

             PaedDr. Roman Urbánik  - starosta Obce Močenok 

   

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Návrh I. zmeny rozpočtu obce na rok 2019 

3. Priložené materiály 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti otvoril predseda 

komisie  Ing. Marek Mesároš. Prítomných oboznámil s bodmi rokovania. Program zasadnutia 

finančnej komisie bol jednohlasne schválený. 

 

2. Návrh I. zmeny rozpočtu obce na rok 2019 
 

S návrhom I. zmeny rozpočtu obce oboznámil prítomných členov komisie starosta obce  

PaedDr. Roman Urbánik. Členovia komisie nemali k predloženému návrhu pripomienky  

a odporúčajú  obecnému zastupiteľstvu predložený návrh I. zmeny rozpočtu schváliť. 

 

3. Priložené materiály 

 

Predseda komisie predložil členom komisie  návrhy VZN, konkrétne: 

- návrh VZN obce  Močenok č. 01/2019,  ktorým  sa mení a  dopĺňa   VZN  obce   Močenok  

č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy  

a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok  

Členovia komisie nemali k predloženému návrhu VZN pripomienky a odporúčajú  obecnému 

zastupiteľstvu predložený návrh dokumentu schváliť. 

 

- návrh VZN obce Močenok č. 02/2019, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v obci Močenok 

Členovia komisie nemali k predloženému návrhu VZN pripomienky a odporúčajú  obecnému 

zastupiteľstvu predložený návrh dokumentu schváliť. 

Členovia komisie súhlasili s navýšením poplatkov za prenájom trhového miesta a odsúhlasili  
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aj otváraciu dobu trhového miesta. 

 

- návrh VZN Obce Močenok č. 03/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2017 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Členovia komisie nemali k predloženému návrhu VZN pripomienky a odporúčajú  obecnému 

zastupiteľstvu predložený návrh dokumentu schváliť. 

 

Predseda komisie oboznámil prítomných členov komisie so žiadosťou spoločnosti EIZEN s.r.o. 

sídlom Úzka 985/2, 951 31  Močenok, v ktorej žiadajú zníženie poplatku za prenájom v priestoroch 

výkupu druhotných surovín. Po diskusii a vyjadrení jednotlivých členov, finančná komisia 

nesúhlasí so znížením poplatku za prenájom o požadovanú čiastku t.j. o 150,-€. 

 

4. Rôzne 

 

Predseda komisie odovzdal slovo starostovi obce PaedDr. Romanovi Urbánikovi, ktorý informoval 

prítomných o dokončení prác na Hasičskej zbrojnici, v ktorej mala predajňu firma MIK s. r. o. Šaľa. 

Spoločnosť MIK s. r. o. nemala záujem po rekonštrukcii objektu prevádzkovať svoju predajňu 

v uvedených priestoroch a starosta obce navrhol, aby voľný priestor využíval Dobrovoľný hasičský 

zbor Močenok. Členovia komisie s jeho návrhom súhlasili. 

 

5. Záver 

Na záver Ing. Marek Mesároš predseda komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej 

činnosti poďakoval prítomným za účasť  a spoluprácu. 

         

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková                                  

 

 

 

 

 

                                                                      Ing. Marek Mesároš 

                                                                                   predseda  komisie 

                                                  

 


