
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 23.10.2018 

 

 
Program:  

1./ Otvorenie        

2./ Došlá pošta - Sťažnosť obyvateľov Ul. Rokošova I., sp. č. 3530/2018 

3./ Došlá pošta - Sťažnosť p. Vlasta Betáková a p. Jozef Packa, sp. č. 3725/2018 

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./  

Komisia sa zaoberala sťažnosťou, ktorú podali na Obecnom úrade v Močenku občania z ulice Rokošova I.: p. Jaroslav 

Kriška, p. Jozef Rábek, p. Matúš Lenčéš  a p. Ján Juhás na p. Petra Kubačeka, bytom Močenok, Chalupy 140/89 a p. 

Jána Lenčéša, bytom Močenok, Chalupy 142/91.  

 

Komisia vykonala priamo na mieste obhliadku skutkového stavu u p. Petra Kubačeka a zistila, že v hospodárskej časti 

dvora rodinného domu rodiny Kubačekovej a rodiny Lenčéšovej sa v  uzavretom priestore chovajú ošípané o ktoré 

bolo v čase prítomnosti komisie dôkladne postarané. Hnoj p. Kubaček vyváža do svojej záhrady a na jeseň ho zaoráva 

do pôdy. Komisia po dôkladnom zvážení a na základe zistenia skutkového stavu dospela k názoru, že táto sťažnosť 

je neopodstatnená. 

 

k bodu 3./  

Komisia sa zaoberala sťažnosťou, ktorú podali na Obecnom úrade v Močenku p. Vlasta Betáková a p. Jozef Packa, 

obidvaja bytom Močenok, Biskupa Klucha 42/54. Na základe sťažnosti komisia vykonala obhliadku skutkového stavu 

a zistila nasledovné: 

 

odpad, ktorý sa nachádzal na nehnuteľnosti vedenej na LV č. 158, KÚ Močenok bol v čase prítomnosti komisie 

väčšinou uložený vo vreciach v spodnej časti dvora, stavebný a nadrozmerný odpad bol voľne uložený taktiež 

v spodnej časti dvora. Nebezpečný odpad tam v čase prítomnosti komisie nebol. Podľa platného zákona za nakladanie 

s odpadom, ktorý sa nachádzal na vyššie uvedenej nehnuteľnosti zodpovedajú všetci spoluvlastníci tejto 

nehnuteľnosti. Na základe uvedeného komisia po dôkladnom zvážení dospela k názoru, že ak budú vysporiadené 

vlastnícke vzťahy na tejto nehnuteľnosti, pravdepodobne potom už nebude medzi susedmi dochádzať k neustálemu sa 

osočovaniu a k narúšaniu susedských vzťahov a preto doporučuje usporiadať si v prvom rade spoluvlastnícke 

vzťahy. 

 

k bodu 4./      

Po prerokovaní programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie a zasadnutie 

ukončil.  
 

 

Močenok, 23.10.2018                                                   
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                                       


