
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a bytové otázky zo dňa 10.7.2018 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. VZN 
3. Diskusia  
4. Záver 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
1.Predseda  komisie privítal členov, zapisovateľku komisie a otvoril zasadnutie. 
 
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2017 o organizácii miestneho referenda, komisia 
berie na vedomie a  doporučuje schváliť OcZ. 
 
Návrh VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Močenok, komisia 
berie na vedomie. Členovia komisie súhlasia s navrhovaným VZN. Z ďalšej diskusie vyplynuli závery na 
úpravu niektorých bodov VZN nasledovne:  
§3 ods. 5 pôvodné znenie upraviť nasledovne: 
Neprístupné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, nemravné, urážajúce náboženské 
alebo politické cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.  
 
Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Močenok 
komisia berie na vedomie. Členovia komisie súhlasia s navrhovaným VZN. Z ďalšej diskusie vyplynuli 
závery na úpravu niektorých bodov VZN nasledovne: 
§3 ods. 1  
Zrušiť bod g.), napísať daný text súvisle za každý bod v §3 ods. 1. Taktiež nepísať „víkend“ , ale 
špecifikovať to na „piatok a sobota“. 
V bode c.) nahradiť slovo pohostinné za slovo „pohostinské“. 
V bode d.) upraviť navrhovaný čas v rozmedzí od 06:00 do 01:00 hod. 
V bode e.) upraviť text a navrhovaný čas nasledovne:  
V deň konania akcie s uzavretou spoločnosťou, svadbou, oslavou, plesom v prípade, že prevádzka má 
zabezpečenú hlukovo tesnú izoláciu a zabezpečí nočný pokoj v časovom rozmedzí od 06:00 do 04:00 
hod. 
 
3. Diskusia 
Komisia prehodnotila prideľovanie bytu v bytovom dome na ulici Rokošová II. 314/71, nakoľko tento 
byť je v nevyhovujúcom stave. Doporučuje celý bytový  dom v budúcom roku zrekonštruovať a voľný  
byt neprídelovať nikomu, ponechať do rekonštrukcie. Taktiež komisia zohľadnila odmietnutie 
spomínaného bytu p. Benjamínom Lenčéšom, ktorý aj naďalej zostáva v poradovníku schválenom 
obecným zastupiteľstvom 26.6.2018. 
 
4. Na záver predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 
 
 
 
Zapísala : Mgr. Dominika Kohútová                                  Ing. Jozef Šuvada 
V Močenku, 10.7.2018                                                      predseda komisie 


