
Komisia pre územné plánovanie, investičnú činnosť 

pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku 
 

Z Á P I S N I C A   
zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, investičnú činnosť  

pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku dňa  13.05.2019 

 

 

Program:    

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Došlá pošta, rôzne 

3. Záver 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
Predseda komisie privítal prítomných členov komisie a otvoril zasadnutie komisie pre územné 

plánovanie, investičnú činnosť. 

 

2. Došlá pošta 

 

Anna Odrášková, Hlohovecká 277, 951 32 Horná Kráľová – žiadosť o dlhodobý 

prenájom, resp. odkúpenie častí parciel č. 1783/339 a 1783/392 katastrálne územie Močenok, 

na Ul. Rokošova II. Členovia komisie doporučujú prenájom pozemkov, avšak navrhujú 

udelenie pokuty, nakoľko vjazd do budovy bol vybudovaný bez povolenia. 

 

Vinársky spolok Urban Močenok, o.z., Nitrianska 1294/126, 951 31 Močenok – žiadosť 

o prenájom pozemkov parcela č. 6895/9 katastrálne územie Močenok, o výmere 16137 m
2
 

a parcela č. 6895/5 katastrálne územie Močenok, o výmere 3991 m
2
. Komisia doporučuje 

prenájom pozemkov, výšku prenájmu za dané pozemky nechá na návrhu finančnej komisie. 

 

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – žiadosť na odkúpenie 

plynárenského zariadenia. Členovia komisie nedoporučujú odpredaj za 1€, navrhujú, aby 

nájomná zmluva naďalej pokračovala. Ak by sa rozhodlo o odpredaji plynárenského 

zariadenia spoločnosti SPP, doporučujú ho odpredať za zostávajúcu cenu (rozdiel), nie za 1€. 

 

Ing. Pavol Tököly, PhD., Švábska 1454/24, 951 31 Močenok – žiadosť o odkúpenie časti 

obecného pozemku na Ul. Švábska, parcela reg. „C“ č. 1747/184 katastrálne územie 

Močenok, o výmere cca 39 m
2
. Členovia komisie nedoporučujú odpredať daný pozemok. 

 

Rastislav Benčík, A. Hlinku 483/9, 951 31 Močenok – žiadosť o odkúpenie časti pozemku 

na Ul. Pri kamennom moste, parcela reg. „E“ č. 5903/100 katastrálne územie Močenok, 

o výmere 36 m
2
. Komisia nedoporučuje odpredaj časti obecného pozemku. 

  

3. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

  

 

 

                                                            Ing. Ernest Vereš 

                  predseda komisie 


