
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a bytové otázky zo dňa 11. 05. 2017 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Dokumentov obce na prerokovanie v komisiách 
3. Žiadosti o pridelenie nájomných bytov 
4. Rôzne 
5. Záver 
 
Prítomní: Ing. Jozef Šuvada, Ivica Vrabcová, Alžbeta Lenčešová, Helena Kollárová, Monika Ternerová 
Neprítomná: Mgr. Veronika Szekeresová 
 
1. Predseda komisie privítal členov a otvoril zasadnutie komisie. Zastupujúcou zapisovateľkou 
z dôvodu PN tajomníčky komisie bola Monika Ternerová. 
 
2. Komisii boli doručené dokumenty na prerokovanie:  
- VZN Požiarny poriadok Obce Močenok – pripomienky prerokuje predseda komisie na zasadnutí 

obecnej rady, 
- VZN o organizácii miestneho referenda – komisia nemá pripomienky 
- Štatút Obce Močenok – v §25 ods. 6 – nechať v prvej vete len „Komisie sa schádzajú podľa potreby“ 

zvyšok vety vyhodiť (najmenej však jedenkrát za dva mesiace). Otázky a pripomienky predsedu 
komisie bude osobne riešiť so starostom na zasadnutí obecnej rady, 

- Program rozvoja bývania obce Močenok:  
str. 8 – bod 1.1 Kvantitatívne údaje o bytovom fonde 
zmeniť číslovanie a názvy tabuliek na: 
 Tab. 3A: Základné charakteristiky bytov v obci Močenok 
 Tab. 3B: Základné charakteristiky bytov v obci Močenok 
 

str. 12 – bod 2. Zhodnotenie využívania bytového fondu 
V treťom odstavci: Rozlišujeme 3 základné druhy domácností – bytová domácnosť, spoločne 
hospodáriaca domácnosť a cenzová domácnosť.  
Navrhujeme spojenie  „cenzová domácnosť“ vysvetliť v poznámke pod čiarou alebo zameniť za iné 
spojenie. 
 

str. 24 – Špecifické formy bývania 
Navrhujeme doplniť Penzión seniorov ORLÍK, nakoľko toto zariadenie poskytuje sociálne služby  
pre seniorov. 
 

V rámci tejto kapitoly navrhujeme odstrániť poslednú vetu: V rámci kaštieľa komunita poskytuje 
ešte nasledovné služby: zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, opatrovateľské 
terénne služby a služby chránenej dielne.  
Nakoľko jednotlivé druhy služieb, ktoré poskytujú jednotlivé zariadenia v obci Močenok sú 
rozpísané v inom dôležitom dokumente a to v Komunitnom pláne sociálnych služieb na obdobie 
2016-2021. 
 

str. 27 – Zabezpečenie likvidácie odpadových vôd, A. splašková kanalizácia 
- navrhujeme odkonzultovať správnosť textu: Na kanalizáciu nie je napojená Rokošová ulica I, II, 
III, Mlýnska ulica, Chalupy, Družstevná ulica, Švábska, Školská, časť Ul. Sv. Gorazda, Vinohradská 
ulica, Športová, Pribinova, Nad ihriskom a menšie ulice v obci. 
- nakoľko na uvedených uliciach je kanalizácia vybudovaná. 
 

str. 29 – 2. Programová časť, A. Rámcové ciele rozvoja bývania na obdobie 10 rokov,  
bod 1.1 rodinné domy: cca 250 rodinných domov do roku 2026 (25 rod. domov ročne),  
- navrhujeme prehodnotiť údaj, nakoľko ide o veľký počet rodinných domov 
 

str. 34 – bod 5.1 Schválenie programu rozvoja bývania 
- zmeniť na: zabezpečí sa v priebehu mája 2017  



 

Navrhujeme do dokumentu doplniť text: 
Obec bude vypomáhať pri rekonštrukcii neobývaných rodinných domov a výstavbe nových 
rodinných domov zapožičaním technicky (traktor, nakladač) zdarma po dobu 2 pracovných dní. 

 
3. Na základe predošlého zasadnutia komisie boli pracovníčkou obecného úradu žiadatelia o nájomný 
byt vyzvaní, aby vydokladovali svoje príjmy za rok 2016. Z vyzvaných 26 žiadateľov bolo k určenému 
termínu (30.4.2017) doručených 21 dotazníkov k žiadosti o nájomný byt. Pričom 10 nespĺňalo 
podmienky, ostatné boli rozdelené podľa izbovitosti bytov (6 na 1-izbový byt a 5 na 2-izbový byt).  
Po preštudovaní žiadostí a ich obodovaní komisia rozhodla, že navrhne do poradovníka 2 žiadateľov 
na každý typ bytu, a to nasledovne: 
 
 1-izbové byty 
 P.č. Meno a priezvisko, adresa     Počet bodov 
 1. Simona Stachová, Rokošova II. č. 248/2, Močenok  146,5 
 2.  Benjamín Lenčéš, Mlynská 426, Močenok   143 
 

Komisia prerokovala žiadosť p. Kataríny Ebertovej (Juhásovej), Rokošova I. č. 184/4, Močenok. 
Napriek tomu, že má bezpodielové vlastníctvo domu, čím nespĺňa podmienku VZN obce Močenok 
o prideľovaní bytov, komisia sa stotožňuje s jej ťažkou životnou a bytovou situáciou a odporúča 
starostovi obce riešiť jej bytovú situáciu individuálne na základe svojej právomoci.  
 
 2-izbové byty 
 P.č. Meno a priezvisko, adresa     Počet bodov 
 1. Bc. Zuzana Barciová, A. Hlinku 511/58, Močenok  150,5 
 2. Zuzana Holubjaková, Chalupy 81/37, Močenok   147,5 
 
Komisia navrhla vyradiť zo zoznamu žiadateľov tých, ktorí nespĺňali podmienky. Tých, ktorí 
podmienky spĺňali, ale neboli zaradení do poradovníka navrhla ponechať pre prípad, že by bolo treba 
opäť doplniť poradovník. 
 
4. Predseda komisie informoval členov komisie s návrhom pečiatky p. Jozefa Kútneho na festival GM 
2017. Členovia komisie sa zhodli na názore, že návrh pečiatky nevystihuje umeleckú hodnotu 
s tematikou kresťanského divadla. Doporučujeme návrh prepracovať.  
 
5. Na záver predseda poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.  
 

 
 
V Močenku 12.05.2017       Ing. Jozef Šuvada 
Zapísala: Monika Ternerová      predseda komisie 


