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

v Močenku v roku 2018 

Komisia v roku 2018 pracovala v nasledovnom zložení: 

Mgr. Peter Sýkora – predseda komisie 

Mgr. Hana Lenčéšová – členka komisie 

Ing. Ernest Vereš – člen komisie 

Ľuboš Blažo – člen komisie 

Peter Kohút – člen komisie 

Iveta Leššová – tajomníčka komisie 

 

 

Komisia v roku 2018 zasadala štyrikrát. 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.  

Členovia komisie sa vyjadrovali k predloženým návrhom VZN. 

Komisia navrhla do Sadzieb poplatkov vložiť text, ktorý by upresnil možnosť robiť zľavy 

v prenájmoch obecných priestorov na rôzne akcie. 

Komisia podporila prípravu monografie o obci Močenok – podala návrhy niektorých 

osobností z obce, ktoré by v knihe nemali chýbať. 

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

obce Močenok. 

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

Niektorí členovia komisie aj pomáhali pri jednotlivých akciách – Fašiangy, Miľa pre mamu, 

Dni obce a pod. 

Na návrh komisie sa vykonala evidencia ľudových krojov v kostymérni obecného úradu a u FS 

Sečkár.  

Komisia riešila aj niektoré sťažnosti a podnety občanov. 

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

z Močenku sa zúčastnili spoločného sústredenia s futbalistami vo Vracove a na jeseň sa zasa 

vracovskí futbalisti zúčastnili sústredenia v Močenku. Vinári vzájomne splupracujú pri 

organizácii výstavy vín, na festviale Gorazdov Močenok sa aktívne podielali členovia Schóly z 

Vracova. Tiež žiaci ZUŠ Vracov pripravili spoločný program so žiakmi našej ZUŠ v spoločenskej 

sále obecného úradu pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. 

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

v našej obci počas uplynulých 4 rokov. 

 

Peter Sýkora, predseda komisie 

V Močenku 28. 01. 2019                                                              Mgr. Peter Sýkora 

 

 


