
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 18.09.2018 

 

 

Program:  
1./ Otvorenie        

2./ Došlá pošta - Sťažnosť obyvateľov Ul. Švábskej a Ul. Nitrianskej, sp. č. 3106/2018 

3./ Došlá pošta - Sťažnosť p. Lucia Buchová, sp. č. 3286/2018 

4./ Diskusia a záver    

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny                   

 

k bodu 1./   

Tajomníčka komisie privítala a oboznámila všetkých prítomných členov komisie s 

programom dnešného zasadnutia.  

 

k bodu 2./  

Komisia sa zaoberala sťažnosťou, ktorú podali na Obecnom úrade v Močenku p. Michal 

Fidller, p. Ján Vörös a p. Anna Móriová na suseda p. Jaroslava Dičéra. Vykonala priamo na 

mieste obhliadku, posúdila skutkový stav a dospela k názoru, že sťažnosť je opodstatnená, 

nakoľko tento súkromný pozemok je zarastený vysokou burinou, voľne rastúcimi kríkmi 

a stromami, čím sa nadmerne sťažujú susedom podmienky na pestovanie záhradných plodín. 

Na základe zistenia skutkového stavu komisia navrhla nasledovné: 

doporučenie komisie:  

- nakoľko podľa LV č. 1903, parc. č. 678 a parc. č. 679 p. Jaroslav Dičér nie je t.č. vlastníkom 

ani spoluvlastníkom tejto nehnuteľnosti, komisia doporučuje písomne vyzvať všetkých 

dotknutých vlastníkov prípadne užívateľa tejto nehnuteľnosti a požiadať ich o riadne a včasné 

zabezpečenia starostlivosti o svoju nehnuteľnosť o jej udržiavanie v takom stave, aby 

nedochádzalo k narúšaniu susedských vzťahov a k obmedzovaniu pestovania záhradných 

plodín na ich pozemkoch. Komisia zároveň konštatovala, že vlastník nehnuteľnosti sa musí 

starať aj o nevyužívaný pozemok.     

 

k bodu 3./  

Komisia sa zaoberala sťažnosťou, ktorú podala na Obecnom úrade v Močenku p. Lucia 

Buchová, bytom Močenok, M.R.Štefánika 466/4 a spol. Na základe sťažnosti komisia 

predvolala na rokovanie komisie p. Martina Konečného, aby sa k danej sťažnosti aj on mohol 

vyjadriť. Pán Konečný sa na komisiu nedostavil z pracovných dôvodov, ale k sťažnosti 

uviedol nasledovne písomné stanovisko:  

Podľa môjho názoru náš problém vznikol na základe toho, že mi ich deti poškriabali auto na 

parkovisku, nakoľko si ich deti robia z parkoviska ihrisko. Po viacerých upozorneniach, aby 

si dávali na deti pozor a nepúšťali ich na parkovisko medzi autá, sme sa pohádali s rodičmi 

detí,  myslím si, že túto sťažnosť podali na nás z tohoto dôvodu. 

Každý deň chodím do práce a spávať idem okolo 22.00 hod., nemyslím si, že by som narúšal 

nočný kľud, nakoľko aj ja si však  potrebujem oddýchnuť. 

Keď sme narúšali nočný kľud, ako uvádzajú v sťažnosti, prečo vtedy sťažovateľky nezavolali 

na nás políciu, aby sa daný problém riešil hneď na tvare miesta. 

 



doporučenie komisie:  

 

- komisia doporučuje sťažovateľkám do budúcnosti sa s takouto sťažnosťou obrátiť na políciu  

 

 

k bodu 4./      

 

Po prerokovaní programu tajomníčka komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí 

komisie a zasadnutie ukončila.  
 

 

Močenok, 18.09.2018                                                   
zapísala: Helena Blehová                                                      
 

 

  

 

 

       

                                                                               Jozef Benčík 

                                                                            predseda komisie 

 

 
Prílohy: 3x 

 

Doručí sa: 
PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce 

Mgr. Peter Sýkora, zástupca starostu obce 

Ing. Lucia Hambalková 

Jozef Benčík, predseda komisie 

a/a 

 


