
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 15.11.2017 

 

 

Program:  
1./ Otvorenie        

2./ Prerokovanie návrhov VZN  

3./ Došlá pošta, p. Jozef Mesároš, sp.č. 2893/2017 

4./ Došlá pošta ORLÍK, o.z. sp.č. 3137/2017 

5./ Diskusia a záver    

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny                   

 

k bodu 1./   

Predseda komisie privítal a oboznámil všetkých prítomných členov komisie s programom 

dnešného zasadnutia.  

 

k bodu 2./  

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala nasledovné návrhy VZN obce Močenok:  

- návrh VZN  Obce Močenok o zavedení a poskytovaní elektronických služieb, 

- návrh VZN Obce Močenok, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o miestnych daniach    

  a miestnom poplatku za KO, 

- návrh VZN Obce Močenok, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2016 o miestnych daniach  

  a miestnom poplatku za KO, 

- návrh VZN Obce Močenok, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o odpadoch, 

- návrh VZN Obce Močenok, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o výške mesačného  

  príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok, 

- smernica č. 3/2017 – Zásady odmeňovania poslancov. 

 

Vyššie uvedené návrhy VZN boli členom komisie zaslané vopred e-mailom, aby mali 

dostatok času sa s nimi oboznámiť a následne sa k ním na komisii vyjadriť.  

S návrhmi VZN komisia súhlasí, berie ich na vedomie bez pripomienok 

 

k bodu 3./   

p. Jozef Mesároš, bytom Močenok, Chalupy 149/97 podal sťažnosť na svojho suseda p. Jána 

Juhása, bytom Močenok, Rokošova I. 184/4 v ktorej uvádza, že sused p. Juhás mu 

bezdôvodne opílil konáre stromu na jeho pozemku. Podľa písomného vyjadrenia p. Mesároša 

strom má zasadený v dostatočnej vzdialenosti od susedného pozemku. Z uvedeného dôvodu 

žiada komisiu o prešetrenie jeho sťažnosti. 

Členovia komisie vykonali obhliadku skutkového stavu na tvare miesta za prítomnosti 

sťažovateľa p. Mesároša a skonštatovali, že nakoľko konáre stromu boli v čase prítomnosti 

komisie už opílené nešetrným spôsobom, nedá sa presne zistiť, či zasahovali na nehnuteľnosť 

p. Juhása.    

 

 

 

 



k bodu 4./   

Tajomníčka komisie v rámci diskusie poinformovala všetkých prítomných, že dňa 06.10.2017 

bol na Obec Močenok doručený list, ktorý bol adresovaný predsedovi komisie p. Jozefovi 

Benčíkovi. List bol zaslaný od p. riaditeľa penziónu ORLÍK, o.z. Močenok. Riaditeľ penziónu 

ORLÍK, o.z. Močenok žiada Obec Močenok, aby zrekonštruovala respektíve odstránila 

škodlivú nelegálnu azbestovú stavbu v Ul. Topoľovej ( jedná sa o budovu ktorú v minulosti 

využívala miestna organizácia záhradkárského zväzu ). Tento list zaslali na vedomie aj 

Inšpektorátu práce v Nitre, Rímsko-katolíckej farnosti v Močenku, Regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva v Nitre.  

 

RÚVZ v Nitre vykonal na základe podnetu sťažovateľa p. riaditeľa penziónu ORLÍK, o.z. 

Močenok dňa 9.10.2017 štátny zdravotný dozor za prítomnosti PaedDr. Romana Urbánika, 

starostu obce a p. Jozefa Benčíka, zástupcu miestnej organizácie Slovenského zväzu 

záhradkárov v Močenku. Podľa písomného vyjadrenia RÚVZ v Nitre, ktorý skonštatoval, že 

predmetná budova v súčasnosti a za stavu, že sa so strešnou krytinou nebude maniplulovať, 

neohrozuje bezpečnosť a zdravie ľudí, zároveň však upozorňuje, že ak sa rozhodne táto 

organizácia uvedený objekt nejakým spôsobom rekonštruovať, je povinná túto činnosť 

zabezpečiť prostredníctvom organizácie, ktorá vlastní oprávnenia na tieto činnosti vydané 

ÚVZ SR. Výsledok z kontroly RÚVZ v Nitre je prílohou k tejto zápisnici.     

    

k bodu 5./      

V rámci diskusie tajomníčka komisie informovala prítomných, že obecná polícia v Močenku 

t.č. rieši sťažnosť Ing. Jozefa Šuvadu, ktorý si sťažuje na susedov Kutanových. Podľa 

vyjadrenia náčelníka OP obhliadku skutkového stavu vykonali na tvare miesta, aby sa 

dôkladne oboznámili so sťažnosťou. Podľa názoru a vyjadrenia obecnej policie sťažnosť Ing. 

Jozefa Šuvadu je opodstatnená a vyžaduje si náležité riešenie. Obecná polícia sa preto ďalej 

touto sťažnosťou zaoberá a rieši ju. 

 

Po prerokovaní programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 

a zasadnutie ukončil.  
 

 

Močenok, 15.11.2017                                                   
zapísala: Helena Blehová                                                      
 

 

 

 

Príloha: 1x 

 

Doručí sa: 
PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce 

Mgr. Peter Sýkora, zástupca starostu obce 

Ing. Lucia Hambalková 

Jozef Benčík, predseda komisie 

a/a 

 


