
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a bytové otázky zo dňa 10.7.2019 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Žiadosti o pridelenie nájomných bytov 
3. VZN 
4. Diskusia 
5. Záver 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
1.Predseda  komisie privítal členov, zapisovateľku komisie a otvoril zasadnutie. 
 
2.  Na základe zasadnutia komisie boli pracovníčkou obecného úradu žiadatelia o nájomný byt 
vyzvaní, aby vydokladovali svoje príjmy za rok 2018. Z vyzvaných 40 žiadateľov bolo k určenému 
termínu (21.6.2019) doručených 22 dotazníkov k žiadosti o nájomný byt. Pričom 7 nespĺňalo 
podmienky, ostatné boli rozdelené podľa izbovitosti bytov (6 na 1-izbový a 9 na 2-izbový byt). Po 
preštudovaní žiadostí a ich obodovaní komisia rozhodla, že  navrhne do poradovníka žiadateľov na 
každý typ bytu, a to nasledovne:  
 
1-izbové byty 
P.č. Meno a priezvisko, adresa_    _______________________________ Počet bodov_____________ 
1. Emília Hanáková, Kakava 729/54, Močenok                                             147,5 
2. Michal Lencsés, A. Hlinku 487/15, Močenok                                             126 
 
 
2-izbové byty 
P.č. Meno a priezvisko, adresa_    _____________________________ __Počet bodov_____________ 
1. Mária Coufová, Rokošova II. 263/16, Močenok                                        159,5 
2. Mária Buchová, Rokošova II. 276, Močenok                                             158,5 
 
 
3. Návrh VZN č.04/2019 o Hazardných hrách, komisia doporučuje OcZ schválenie pozastaviť, nakoľko 
niektorí členovia komisie majú indície o podpísaní petície o zrušenie hracích automatov v našej obci 
a zaujať stanovisko až po úspešnosti alebo neúspešnosti petície.  
 
Návrh VZN č. 05/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, komisia berie na vedomie a  
doporučuje schváliť OcZ. 
 
Návrh VZN č. 06/2019 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úrady za služby 
poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného Samaritána Močenok, komisia berie na vedomie a  
doporučuje schváliť OcZ. 
 
Návrh VZN č. 07/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2013 o výške mesačného príspevku 
v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok, komisia berie na vedomie a  
doporučuje schváliť OcZ. 
 
Návrh VZN č. 08/2019 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Močenok zmeny a doplnky 
č.2, komisia doporučuje OcZ schváliť až po predložení a schválení ďalších žiadostí od občanov pre 
rozšírenie zmien v územnom pláne obce Močenok. 
  



4. Predseda komisie požiadal zapisovateľku, aby členov informovala o tom, ako pokračujeme na 
naplánovanej rekonštrukcii sociálnej bytovky na ul. Rokošovej II. 314. Zapisovateľka Mgr. Kohútová 
nás informovala, že momentálne je rozbehnuté verejné obstarávanie na výber stavebnej firmy, ktorá 
bude rekonštrukciu vykonávať. 
 
5. Na záver predseda komisie všetkým poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 
 
 
 
 
 
Zapísala : Mgr. Dominika Kohútová                                         Ing. Jozef Šuvada 
V Močenku, 10.7.2019                                                              predseda komisie 


