
Komisia pre územné plánovanie, investičnú činnosť 

pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku 
 

Z Á P I S N I C A   
zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, investičnú činnosť  

pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku dňa  13.03.2018 

 

 

Program:    

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Došlá pošta, rôzne 

3. Záver 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
Predseda komisie privítal prítomných členov komisie a otvoril zasadnutie komisie pre územné 

plánovanie, investičnú činnosť. 

 

2. Došlá pošta 

 

Mária Blehová, Sv. Gorazda 561/71, 951 31 Močenok – žiadosť o povolenie zriadenia 

vjazdu z Ul. M.R.Štefánika. Komisia doporučuje vydať povolenie na zriadenie vjazdu z Ul. 

M.R.Štefánika na pozemok parcela č. 125/3 katastrálne územie Močenok. 

  

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. 7, 950 50 Nitra - 

žiadosť o zámenu nehnuteľností - parcela reg „E“ č. 1770 katastrálne územie Močenok, 

o výmere 802 m
2
 za parcely reg. „C“ č. 1769/19, 1778/188, 1785/5, 736/42 a 736/43 

katastrálne územie Močenok, o výmere 227 m
2
 alebo uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. 

Členovia komisie nedoporučujú zámenu pozemkov, prípadne doporučujú 

s Rímskokatolíckou cirkvou vypovedať nájomnú zmluvu. 

 

Ľudovít Hochel, č. 433, 922 01 Veľké Orvište – žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov 

na Ul. Sv. Gorazda, parcely reg. „C“ č. 153/11 a 153/12 katastrálne územie Močenok, 

o výmere 9 a 114 m
2
. Komisia doporučuje odpredaj pozemkov obchodnou verejnou súťažou, 

podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 

460/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov, v sume minimálne 18,58 €/m
2
. Komisia doporučuje, aby každý z uchádzačov 

o vyššie uvedené pozemky vložil zábezpeku v hodnote 18,58 €/m
2
, neúspešným uchádzačom 

sa po vyhodnotení súťaže zábezpeka vráti, pokiaľ však po vyhodnotení zo súťaže odstúpia, 

zábezpeka sa nevráti. 

 

Helena Stojková, Chalupy 103, 951 31 Močenok – žiadosť o odkúpenie rodinného domu č. 

598 na Ul. Sv. Gorazda v Močenku, na pozemku parcela reg. „C“ č. 575/8 katastrálne územie 

Močenok. Členovia komisie nedoporučujú odpredaj rodinného domu. 

 

 

 

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/75682/1/ASPI%253A/582/2004%20Z.z.


Jolana Szabóová, Vinohradská 1613/32, 951 31 Močenok - žiadosť o odkúpenie rodinného 

domu č. 598 na Ul. Sv. Gorazda v Močenku, na pozemku parcela reg. „C“ č. 575/8 katastrálne 

územie Močenok. Členovia komisie nedoporučujú odpredaj rodinného domu. 

 

Imrich Čvirik a manželka Anna, Párovce 1835/1, 951 31 Močenok – žiadosť o odkúpenie 

časti obecného pozemku na Ul. Párovce, parcela reg. „E“ č. 1747/1 katastrálne územie 

Močenok, o výmere cca 150 m
2
. Členovia komisie doporučujú časť pozemku odpredať na 

základe spresnenia geometrickým plánom. 

 

Mgr. Eva Lukačovičová, Narcisová 1945/8, 927 05 Šaľa - žiadosť o odkúpenie časti 

obecného pozemku na Ul. Rokošova I., parcela reg. „E“ č. 1783/96 katastrálne územie 

Močenok, o výmere cca 27 m
2
. Komisia doporučuje odpredať časť pozemku po spresnení 

geometrickým plánom. 

 

Poľovnícke združenie Zálesie Močenok, IČO 35593571, č. 311/65, 951 31 Močenok – 

žiadosť o udelenie plnomocenstva na zastupovanie obce Močenok pri obnove Zmluvy 

o užívaní poľovníckeho revíru Močenok. Členovia komisie doporučujú zastupiteľstvu 

schváliť plnomocenstvo. 

 

Rôzne: 

K Návrhu VZN obce Močenok, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o obecnom 

prospechovom štipendiu - komisia nemá pripomienky. 

 

 

3. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

 

 

  

 

                                                              Ing. Ernest Vereš 

         predseda komisie 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Flammichová 

 

 

Doručí sa:  

PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce 

Mgr. Peter Sýkora, zástupca starostu 

Ing. Ján Valek, prednosta úradu 

Ing. Ernest Vereš, predseda komisie 

tajomník komisie a/a 
 


