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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

konaného dňa 16. 07. 2019 v Močenku 

 

Prítomní:        Ing. Marek Mesároš  - predseda komisie 

   Ing. Veronika Kollárová - členka komisie 

                          Ing. Janka Tóthová               - členka komisie 

                          Mgr. Jana Dičérová  - členka komisie 

    Peter Tóth   - člen komisie   

                          Ing. Lucia Hambalková         - tajomníčka komisie 

               PaedDr. Roman Urbánik - starosta Obce Močenok 

    Mgr. Edita Lovásová  - riaditeľka DD Močenok  

 

Ospravedlnená:  Branislava Kohútová             - členka komisie  

 

Neprítomný:   Ing. Karol Velčický  - člen komisie 

 

Program: 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Čerpanie rozpočtu obce k 30. 06. 2019 

3. Návrhy VZN 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti otvoril predseda 

komisie  Ing. Marek Mesároš. Privítal starostu obce PaedDr. Romana Urbánika a Mgr. Editu 

Lovásovú, riaditeľku Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok. Prítomných 

oboznámil s bodmi rokovania. Program zasadnutia finančnej komisie bol jednohlasne schválený. 

 

2. Čerpanie rozpočtu obce k 30. 06. 2019 
 

Starosta obce informoval prítomných o čerpaní rozpočtu obce k 30. 06. 2019. K čerpaniu rozpočtu  

obce k 30. 06. 2019 členovia finančnej komisie nemali námietky. Členovia komisie zobrali 

predložený materiál na vedomie odporúčajú  obecnému zastupiteľstvu predložený návrh 

dokumentu zobrať na vedomie. 

 

 

3. Návrhy VZN 

 

Predseda komisie predložil členom komisie  návrhy VZN, konkrétne: 

- Návrh VZN Obce Močenok č. 4/2019 o hazardných hrách  

Členovia komisie nemali k predloženému návrhu VZN pripomienky a odporúčajú  obecnému 

zastupiteľstvu predložený návrh dokumentu schváliť. 
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- Návrh VZN Obce Močenok č. 5/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov 

Členovia komisie nemali k predloženému návrhu VZN pripomienky a odporúčajú  obecnému 

zastupiteľstvu predložený návrh dokumentu schváliť. 

 

- Návrh VZN Obce Močenok č. 06/2019 o spôsobe určenia, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady 

za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok 

Predseda komisie Ing. Marek Mesároš odovzdal slovo Mgr. Edite Lovásovej, riaditeľke domova 

dôchodcov, ktorá prítomných členov komisie oboznámila s návrhom všeobecne záväzného 

nariadenia. Predseda komisie Ing. Marek Mesároš požiadal Mgr. Editu Lovásovú, aby do termínu 

zasadnutia obecnej rady dodatočne predložila na obecný úrad ekonomické údaje domova 

dôchodcov.  

Členovia komisie nemali k predloženému návrhu VZN pripomienky a odporúčajú  obecnému 

zastupiteľstvu predložený návrh dokumentu schváliť. 

 

- Návrh VZN Obce Močenok č. 07/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03_2013 o výške 

mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďov. pôsobnosti Obce Močenok. 

Členovia komisie nemali k predloženému návrhu VZN pripomienky a odporúčajú  obecnému 

zastupiteľstvu predložený návrh dokumentu schváliť. 

 

- Návrh VZN Obce Močenok č. 08/2019 O vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce 

Močenok _ Zmeny a doplnky č.2 

Členovia komisie nemali k predloženému návrhu VZN pripomienky a odporúčajú  obecnému 

zastupiteľstvu predložený návrh dokumentu schváliť. 

 

 

4. Rôzne 

 

Tajomníčka komisie Ing. Lucia Hambalková informovala predsedu a členov komisie financovania, 

správy majetku a podnikateľskej činnosti, že štatutárka Monika, o.z.  Mgr. Helena Šuvadová 

dodatočne predložila obecnému úradu požadované podklady k jej žiadosti o dofinancovanie 

sociálnych služieb Monika, o. z. Na základe predložených údajov bola vypočítaná výška finančného  

príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej 

služby a bola uzatvorená zmluva. 

 

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 

                                                  

 


