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

zo zasadnutia Komisie verejného poriadku 

       pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku zo dňa 23.05.2017 

 
Program:  

1./ Otvorenie       

2./ Došlá pošta - sťažnosť p. Michal Karlubík    

3./ Prerokovanie návrhov VZN  

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./  

p. Michal Karlubík, bytom Horná Kráľová, Nad Humnami 401 podal dňa 12.05.2017 sťažnosť 

v obecnom úrade v Močenku v ktorej uvádza, že p. Marián Straňák, bytom Močenok, Sv. Gorazda 

668/100, striekal susednú pšenicu proti burine p. Jozefovi Packovi a podľa písomného vyjadrenia p. 

Karlubíka, p. Straňák neodborným postrekovaním pri veternom počasí mu značne poškodil vinohrad 

v lokalite Vinohrady KÚ Močenok. Z uvedeného dôvodu žiada komisiu o prešetrenie jeho sťažnosti. 

 

Členovia komisie vykonali obhliadku skutkového stavu vinohradu na tvare miesta za prítomnosti 

sťažovateľa p. Karlubíka a za prítomnosti p. Straňáka, ktorý mal podľa sťažovateľa neodborným 

postrekovaním poškodiť jeho vinohrad. Komisia si vypočula názory na poškodenie vinohradu 

obidvoch prítomných. Po dôkladnom zvážení a obhliadky vinohradu dospela k záveru, že  určitá miera 

poškodenia na vinohrade je, ale príčina poškodenia nie je podľa ich názoru identifikovateľná.  

 

k bodu 3./  

Komisia sa oboznámila aj s návrhmi VZN obce Močenok - Požiarny poriadok, Návrh VZN 

o miestnom referende, Štatút obce Močenok - nová verzia, Program rozvoja bývania obce Močenok. 

Návrhy boli členom komisie zaslané vopred e - mailom, aby mali dostatok času sa s nimi oboznámiť 

a následne sa k ním na komisii vyjadriť. Komisia k návrhom nemá žiadne pripomienky, berie ich na 

vedomie. 

 

V rámci diskusie zapisovateľka poinformovala členov komisie, ako bola doriešená žiadosť  rod. 

Kompasovej, ktorú komisia riešila na tvare miesta za prítomnosti žiadateľov dňa 13.03.2017. 

Zapisovateľka vysvetlila, že opílenie a úpravu stromov vykonali pracovníci obecného úradu ÚSaIV 

v Močenku podľa doporučenia komisie. Na základe uvedeného  komisia  pokladá  túto  žiadosť za 

ukončenú a doriešenú.  

 

k bodu 4./      

Po prerokovaní programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie 

ukončil.  
 

Močenok, 23.05.2017                                                   
zapísala: Helena Blehová                                                                   
                                                                                                            Jozef Benčík    

                                                                                                         predseda komisie                                                                                      
 

Prílohy:  1 x 

 

Doručí sa: 
PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce 

Mgr. Peter Sýkora, zástupca starostu obce 

Ing. Lucia Hambalková 

Jozef Benčík, predseda komisie 

a/a 


