
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 14.08.2018 

 

 

Program:  
1./ Otvorenie        

2./ Došlá pošta - Sťažnosť obyvateľov Ul. Nitrianskej a Ul. Balajky sp. č. 2604/2018 

3./ Došlá pošta - Sťažnosť manželov Lenčéšových, sp. č. 2769/2018 

4./ 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./  

 

Dňa 06.08.2018 bol na Obecný úrad v Močenku doručený podnet od obyvateľov obce 

Močenok, Ul. Nitrianskej a Ul. Balajky na prešetrenie chovu hydiny u p. Hambáleka, bytom 

Močenok, Ul. Nitrianska 1265/94, čím obťažuje život susedov a okolo bývajúcich.  

V sťažnosti sa uvádza, že v okolí chovu sa šíri neuveriteľný zápach, hluk klimatizácie, 

vnútornosti zakopávajú vo svojej aj susedovej záhrade a perie z kureniec spaľujú. 

Sťažnosťou sa zaoberal aj Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý 

vykonal na základe uvedeného podnetu miestnu obhliadku skutkového stavu dňa 25.07.2018.  

Záznam OÚ Šaľa z miestnej obhliadky je prílohou tejto zápisnice. 

 

Členovia komisie vykonali obhliadku skutkového stavu dňa 14.08.2018 a zistili nasledovné: 

v hospodárskej časti dvora rodinného domu rodiny Hambálekovej sa v dvoch uzavretých 

priestoroch prevádzkuje chov kureniec cca 280 ks ( podľa vyjadrenia chovateľov kureniec ). 

Vetranie je zabezpečené pomocou dvoch kusov ventilátorov a podľa ich vyjadrenia, 

vnútornosti vyvážajú na hnojisko v obci Cabaj – Čápor, časť Pereš a trus vyvážajú do svojej 

záhrady a do záhrady v obci Horná Kráľová, ktorý sa následne v týchto záhradách 

zapracováva do pôdy, zaoráva sa. 

 

stanovisko komisie: 

 

na základe zistenia skutkového stavu komisia pokladá anonymnú sťažnosť za neopodstatnenú 

 

 

 

 

 

 

 

 



k bodu 3./   

 

Pán Vincent Lenčéš a manž. p. Magdaléna, bytom Močenok, Školská 1709/26 podali dňa 

23.07.2018 na obecný úrad v Močenku písomnú sťažnosť v ktorej žiadajú prešetriť vzniknutú 

škodu a ujmu na ich majetku. V sťažnosti uvádzajú, že im boli opílené ovocné stromky, ktoré 

sú zasadené v blízkosti ich ohrady a niektoré konáre stromkov presahujú aj na ulicu. Myslia 

si, že to urobila, alebo dala urobiť ich suseda p. Anna Leššová staršia.  

 

Členovia komisie vykonali obhliadku skutkového stavu na tvare miesta za prítomnosti 

sťažovateľov - manželov Lenčéšových a ich susedy p. Anny Leššovej staršej a zistili, že 

presahujúce konáre ovocných stromkov manželov Lenčéšových boli v čase prítomnosti 

komisie naozaj opílené.  

Komisia sa domnieva, že osoba, ktorá vykonala opílenie konárov ovocných stromkov 

nepostupovala správne, nakoľko si svojvoľne dovolila opíliť konáre stromkov, ktoré 

presahovali na verejné priestranstvo, ktorého vlastníkom je podľa LV č. 4274, parc. č. 1747/1 

Obec Močenok. V prvom rade sa mala obrátiť na Obec Močenok a požiadať o doriešenie tejto 

problematiky. 

 

stanovisko komisie: 
 

na základe zistenia skutkového stavu komisia pokladá túto sťažnosť za opodstatnenú 

 

 

k bodu 4./      

 

Predseda komisie v rámci diskusie poinformoval všetkých prítomných členov komisie  

ohľadom sťažnosti, ktorá bola riešená komisiou dňa 10.07.2018. Povedal, že komunikoval s 

p. Dičér – chovateľ holubov a ten prisľúbil, že už viac nebude rozširovať chov holubov. 

 

Po prerokovaní programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 

a zasadnutie ukončil.  
 

 

Močenok, 14.08.2018                                                   
zapísala: Helena Blehová                                                      
 

 

 

 

 

 

Príliha: 1x 

 

Doručí sa: 
PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce 

Mgr. Peter Sýkora, zástupca starostu obce 

Ing. Lucia Hambalková 

Jozef Benčík, predseda komisie 

a/a 

 


