
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 

V Močenku dňa 26. 09. 2018                                              Číslo: 6 

                                                                                      Por. č.: 4 
 

Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

 

 

U Z N E S E N I E č. 6.4 – V./OZ/2018 
 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 26. 09. 2018. 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  
 

 

a) prerokovalo žiadosť 
o napojenie zdrojov osvetlenia NKP Kaštieľ  

na verejné osvetlenie 
od  ThLic. PhDr. PeadDr. Branka Tupého, PhD. 
moderátora KKP, ul. Svätého Gorazda 553/28,  

951 31 Močenok 

 
b) s ú h l a s í   -  n e s ú h l a s í    

s napojením zdrojov osvetlenia na verejné osvetlenie 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

PaedDr. Roman Urbánik 
starosta obce Močenok 

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 
3. Žiadosť ThLic. PhDr. PeadDr. Branka Tupého, PhD. moderátora KKP, ul. Svätého 

Gorazda 553/28, 951 31 Močenok 
4. Stanovisko komisie 



Dôvodová správa 

 

Obecnému zastupiteľstvu predkladáme žiadosť ThLic. PhDr. PeadDr. Branka Tupého, PhD. 

moderátora KKP, ktorá spočíva v umožnení napojenia zdrojov osvetlenia NKP Kaštieľ 

Močenok do siete verejného osvetlenia. 

 

Obec by nemala vkladať finančné prostriedky do cudzieho majetku, areál kaštieľa je cudzím 

majetkom, každá organizácia, podnikateľ si zabezpečuje ochranu svojho majetku sám. Ak by 

to bolo napojené, musí byť vyhotovená revízna správa, namontovaný merač spotreby energie, 

obec musí byť vlastníkom alebo musí byť spísaná nájomná zmluva.   

 

Okrem iného obec dostala dotáciu z eurofondov na modernizáciu ver. osvetlenia, tieto lampy 

tam nie sú zahrnuté – dával sa presný rozpis, každý rok píšeme spotrebu na monitorovacích 

správ projektu, takže nemala by sa nám zvýšiť spotreba elektriny, tento projekt  

je monitorovaný zo strany slovenskej energetickej a inovačnej agentúry cca. 100 rokov, takže 

obec by nemala napájať iné svietidlá do našej siete ver. osvetlenia. 

 

Obec zabezpečuje ochranu kaštieľa osvetlením z vonkajšej strany kaštieľa. 

 

V súčasnej dobe platí obec za 1 kW NN cca. 50,- €  

 

Nakoľko by sa jednalo o prípadný výdavok v rozpočte obce danú žiadosť predkladáme  

na prerokovanie. 

 


