
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 

V Močenku dňa 29. 03. 2017                                              Číslo: 5 

                                                                                      Por. č.: 5  
 

Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok  
 

 
 

U Z N E S E N I E č. 5.5 – II./OZ/2017 
 

z II. riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Močenku,  

konaného dňa 29. 03. 2017. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov a metodického pokynu MVRR SR č. 4/2006 

z 19.5.2006 o programe rozvoja bývania obce a samosprávneho kraja 

 

 

b e r i e   na vedomie 
 

 

Návrh Programu rozvoja bývania obce Močenok. 
 

 
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 05. 05. 2017. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

 
 

 
 

 
Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa  
3. Návrh Programu rozvoja bývania obce Močenok. 



Dôvodová správa: 
 

Program rozvoja bývania obce Močenok je strednodobý strategický  dokument, ktorý vytvára 

predpoklad pre plánovitý rozvoj bývania v obci Močenok. 

Program rozvoja bývania obce Močenok je strategickým dokumentom pre potreby 

samosprávy, ktorý sa požaduje v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov.  

Funkcia obce v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v oblasti bývania je veľmi 

rôznorodá. V súvislosti s bývaním obec v zmysle §4 uvedeného zákona 

 utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni 

životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na 

vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, 

 obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu 

rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a 

spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci. 

 

Tento dokument je spracovaný na konkrétne podmienky obce Močenok. Svojím zameraním 

vychádza z obsahu metodického pokynu MVRR SR  č. 4/2006 z 19.5.2006 o programe rozvoja 

bývania obce a samosprávneho kraja. 

Program rozvoja bývania obce Močenok vychádza z dvoch základných strategických 

dokumentov obce: 

 Územný plán obce Močenok, 

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  obce  Močenok 2015-2020. 

 


