
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 10.07.2019 

 

 

Program:  
1./ Otvorenie        

2./ Prerokovanie návrhov VZN  

3./ Anonymná žiadosť 

4./ Žiadosť – p. Milan Kiss a občania Ul. Čingov a Ul. Pri kamennom moste 

5./ 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 na svojom zasadnutí prerokovala nasledovné návrhy VZN obce Močenok:  

 

 - návrh VZN obce Močenok č. 04/2019 – o hazardných hrách   

 

Návrh komisie: 

Komisia sa stotožňuje s návrhom Komisie kultúry a tiež navrhuje namiesto 29.08. – Výročie 

SNP, zaradiť 01.01. – Nový rok  

 

- návrh VZN obce Močenok č. 05/2019 – o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane  

 

- návrh VZN obce Močenok č. 06/2019 – o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 

platenia úhrady za služby poskytované v domove dôchodcov milosrdného samaritána 

Močenok 

 

- návrh VZN obce Močenok č. 07/2019 – ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o výške 

mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok  

 

- návrh VZN obce Močenok č. 08/2019 – o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce 

Močenok, zmeny a doplnky č. 2 

 

S ostatnými návrhmi VZN komisia súhlasí, berie ich na vedomie bez pripomienok 

 

- Finančné pásma  na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov  s 

účinnosťou od 01. 09. 2019 

 

Komisia sa s materiálom oboznámila a berie ho na vedomie  



k bodu 3./   

 

Komisia navrhuje písomne požiadať Ing. Stanislava Szaba, aby si podľa možnosti dohliadol 

na pávy, ktoré podľa písomného vyjadrenia anonymnej sťažovateľky každodenne preletujú 

z Penziónu Orlík na susedné nehnuteľnosti a tým im spôsobujú nemalé škody na ich 

pozemkoch. Zároveň navrhuje požiadať Ing. Stanislava Szaba o súcitnosť voči občanom, 

ktorých škrekot, zápach a každodenný vresk pávov podľa vyjadrenia sťažovateľky 

mimoriadne vyrušuje a obťažuje.      

 

k bodu 4./   

 

Nakoľko problém v týchto uliciach je už dlhodobý a nie je jednoduchý, komisia navrhuje, aby 

bol prizvaný znalec - odborník z odboru kanalizácie, ktorý navrhne a vypracuje technický 

postup a povie čo treba urobiť, aby sa už tento problém do budúcnosti v daných uliciach 

neopakoval.  

    

k bodu 5./   

   

Po prerokovaní programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 

a zasadnutie komisie ukončil.  
 

 

Močenok, 10.07.2019                                                   
zapísala: Helena Blehová                                                      
  

   

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Miroslav Pápay  

                                                                                                  predseda komisie                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prílohy: 10 x 
 

Doručí sa: 
1./ PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce 

2./ Mgr. Peter Sýkora, zástupca starostu obce 

3./ Ing. Lucia Hambalková 

4./ Ing. Miroslav Pápay, predseda komisie 

5./ a/a 

 

 


