
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 
V Močenku dňa 30. 05. 2018                                              Číslo: 5 

                                                                                      Por. č.: 1  

 
Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok  

 

 
 

U Z N E S E N I E č. 5.1 – III./OZ/2018 
 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 30. 05. 2018. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

 

 

b e r i e   na vedomie 
 

 
- Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018 O určení názvov ulíc a verejných 

priestranstiev na území obce Močenok, 
- Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

03/2017 O organizácii miestneho referenda, 

- Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018 O pravidlách času predaja v obchode  
a času prevádzky služieb na území obce Močenok. 

 
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 02. 07. 2018. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

 

 
Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 
3. Návrhy VZN Obce Močenok  



Dôvodová správa 

 

V zmysle novely zákona č. 70/2018 účinnej od 01.04.2018, ktorou sa mení a dopĺňa zákon  

č. 369/1990 o obecnom zriadení je obec povinná ustanoviť Všeobecne záväzným nariadením: 

 Názvy ulíc a verejných priestranstiev (predložený návrh) 

 Pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene (takéto VZN obec má) 

 Pravidlá času predaja v obchode (predložený návrh) 

 Podrobnosti o organizovaní miestneho referenda (takéto VZN obec má, len predkladáme 

menšiu úpravu), 

 Ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené (myslené napr.  

na ohňostroj, popíjanie alkoholu na verejných priestranstvách...). 

 

 

Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018 O určení názvov ulíc a verejných priestranstiev na území 

obce Močenok: 

- dokument obsahuje kompletný zoznam názvov ulíc, ktoré zostávajú aj naďalej v platnosti, 

- je určený spôsob označovania ulíc a verejných priestranstiev ako aj zásady označovania 

nových ulíc a iných verejných priestranstiev. 

V zmysle §2b ods. 6 zákona o obecnom zriadení bude vlastník budovy povinný strpieť označenie 

budovy názvom ulice. 

Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2017 O organizácii 

miestneho referenda: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 O organizácii miestneho referenda (ďalej len „VZN“)  

sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1.) V druhej časti - §4 sa mení znenie ods. 5 nasledovne: 

5. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení 

miestneho referenda na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ako aj iným spôsobom, ktorý 

určí obecné zastupiteľstvo. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje: 

a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo dátum 

doručenia petície, 

b) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, 

c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda, 

d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka. 

2.) V piatej časti - § 16 – ods. 2 – slovo OcZ sa nahrádza slovom „Obec“, na konci odseku 2  

sa spojenie webová stránka obce sa nahrádza spojením „webové sídlo obce“ 

 

 

Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2018 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Močenok: 

- okrem pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb VZN pojednáva o povinnostiach 

pre prevádzkovateľov obchodov a služieb, ako aj o kontrolách a sankciách za porušenie pravidiel.  

 

 

Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 02. 07. 2018. 


