
Z á p i s n i c a 
––––––––––––––––––––––––––––– 

zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku zo dňa 13.03.2017 

 

 

Program:  
1./ Otvorenie        

2./ Žiadosť o výrub stromov - rod. Kompasová, Nad ihriskom 1764/12, Močenok  

3./ Návrh o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov  

     obce obstaraných z verejných prostriedkov 

4./ Diskusia  a záver    

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny                   

 

k bodu 1./   
Predseda komisie p. Jozef Benčík privítal a oboznámil všetkých prítomných členov komisie  

s programom dnešného zasadnutia.  

 

k bodu 2./  

Obec Močenok prijala písomnú žiadosť o výrub stromov od p. Ivety Kompasovej a p. 

Ľudovíta Kompasa bytom Močenok, Nad ihriskom 1764/12. Žiadosť bola priradená Komisii 

pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok. Komisia sa s touto 

žiadosťou oboznámila a skonštatovala, že túto žiadosť už riešila dňa 20.08.2015 a v tom čase 

doporučila opíliť konáre stromov tak, aby nezasahovali na strechu rodinného domu rod. 

Kompasových, nepoškodzovali ich majetok a zároveň doporučila, aby opílenie stromov 

vykonali pracovníci obecného úradu ÚS a IV, nakoľko tieto priestory sú využívané 

Futbalovým klubom FK Močenok. Opílenie stromov bolo vykonané pracovníkmi ÚS a IV, 

podľa doporučenia komisie, ale podľa vyjadrenia p. Ľ. Kompasa s odstupom času si tieto 

stromy už vyžadujú ďalšiu úpravu a preto spolu so sestrou podali na obecný úrad v Močenku 

opätovnú žiadosť o výrub stromov.   

Komisia na základe žiadosti opätovne vykonala obhliadku na tvare miesta, zistila skutkový 

stav, stretla sa so žiadateľmi a po dôkladnom zvážení nedoporučuje výrub všetkých stromov, 

ale doporučuje nasledovné: 

 

návrh komisie:  

 

1./ Lipa, ktorá sa nachádza smerom od Ulice Nad ihriskom - komisia doporučuje len 

opíliť a upraviť konáre stromu, nakoľko táto lipa nie je zasadené v blízkosti RD je od  RD 

vzdialená na niekoľko metrov    

 

2./ Trojramenná lipa - komisia doporučuje opíliť dve ramená tejto lipy, ktoré sú bližšie k 

RD a tretie rameno lipy ktoré zostane, doporučuje upraviť a skrátiť konáre       

      

3./ Orech - komisia doporučuje výrub tohto stromu 

 

4./ Breza, ktorá sa nachádza za RD od futbalového ihriska - komisia doporučuje nechať 

v takom stave v akom sa nachádza, nedoporučuje žiadnu úpravu 

 



 

 

k bodu 3./  

Komisia sa oboznámila aj s Návrhom o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch 

určených  na nájom pre obyvateľov obce  Močenok  obstaraných  z verejných  prostriedkov. 

K návrhu nemá žiadne pripomienky, berie ho na vedomie. 

 

k bodu 4./  

Tajomníčka pripomenula predsedovi komisie, že sa budú do OcZ predkladať Správy 

o činnosti komisie za rok 2016. 

Po prerokovaní programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 

a zasadnutie ukončil.  
 

 

 

Močenok, 13.03.2017                                                   
zapísala: Helena Blehová                                                    
  

 

 

 

 

 

                                                                                                Jozef Benčík    

                                                                                              predseda komisie                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  2 x 

 

Doručí sa: 
PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce 

Mgr. Peter Sýkora, zástupca starostu obce 

Ing. Lucia Hambalková 

Jozef Benčík, predseda komisie 

a/a 

 

 


