
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 

V Močenku dňa 22. 11. 2022                                              Číslo: 5 

                                                                                      Por. č.:  

 

Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 
Spracovala: Ing. Lucia BENČÍKOVÁ, prednostka Obecného úradu v Močenku 

 

 

U Z N E S E N I E  č. 5 - I./UOZ/2022 
 

z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 22. 11. 2022. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  

 

a) z r i a ď u j e    

odborné komisie na základe návrhu starostu obce nasledovne:  

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

 Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosť poslanca, starostu  

a hlavného kontrolóra 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a  zahraničné vzťahy 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

 Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný 

poriadok 

 Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť 

 Komisia pre školstvo, mládež  a šport 

 

b) v o l í    

predsedov a členov odborných komisií nasledovne: 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti  
Predseda: ...........  

Členovia: .............   
 

 Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosť poslanca, starostu 

a hlavného kontrolóra 
Predseda: Bc. Ľuboš Blažo 

 Členovia: Ing. Gabriel Bleho (podpredseda - poslanec OcZ), Mgr. Roman Révay 

 JUDr. Karol Velčický, Ing. Veronika Sekerešová (Kollárová)  
 
 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy 

Predseda: Mgr. Peter Sýkora  



Členovia: Mgr. Monika Straňáková Kohútová (podpredseda - poslankyňa 

OcZ), Mgr. Monika Hanáková, PhD., Peter Kohút, Roman Budai 
 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

Predseda: Ing. Jozef Šuvada 
Členovia: Ing. Rastislav Benčík (podpredseda - poslanec OcZ), Bc. Beáta 

Šimková, Helena Kollárová, Štefan Pistovič 
 

 Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný 
poriadok 

Predseda: Mgr. Roman Révay 
Členovia: Ing. Rastislav Benčík (podpredseda - poslanec OcZ), Bc. Ľuboš 

Blažo, JUDr. Karol Velčický, Ing. Miroslav Pápay 
 

 Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť 

Predseda: Ing. Rastislav Benčík 
Členovia: Ing. Marek Mesároš (podpredseda - poslanec OcZ),  
Ing. Michaela Bollová, Ing. Boris Bleho, Ľuboslav Hipp 
 

 Komisia pre školstvo, mládež  a šport 
Predseda: PaedDr. Lucia Tóthová 

Členovia: Ing. Lukáš Minár (podpredseda - poslanec OcZ), Mgr. Monika 
Straňáková Kohútová, Ing. Gabriel Bleho, Bc. Vladimír Vereš 

 

c) m e n u j e 

tajomníčky komisie: 
 

 Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti  
Tajomníčka: Ing. Kristína Macháliková 

 Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosť poslanca, starostu 
a hlavného kontrolóra 

Tajomníčka: Ing. Lucia Benčíková 

 Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a  zahraničné vzťahy 

Tajomníčka: Iveta Leššová 

 Komisia pre sociálne veci a bytové otázky 

Tajomníčka: Mgr. Veronika Chudová 

 Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný 

poriadok 
Tajomníčka: Mgr. Zuzana Verešová 

 Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť 
Tajomníčka: Ing. Jozefína Eisellová  

 Komisia pre školstvo, mládež  a šport 
Tajomníčka: Bc. Eleonóra Flammichová 

 
 

 
Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných .... a hlasovali nasledovne: 

Výsledky hlasovania 
Prítomní: 

Za: 

Proti: 

Zdržali sa: 

 

 
 



PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

 

 

Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa 

Dôvodová správa: 
 

V ustanovení § 15 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  

je uvedené, že: 

„(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 

iniciatívne a kontrolné orgány. 

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. 

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.“ 

 

V zmysle hore uvedených ustanovení sú komisie ďalšími fakultatívnymi orgánmi samosprávy 

obcí. Majú byť poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi obecného zastupiteľstva 

zloženými z poslancov OcZ a ďalších obyvateľov. Sú jednou z organizačných foriem zapojenia 

popredných občanov – odborníkov do rozhodovania obecného zastupiteľstva. 

 


