
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Popudinských 

Močidľanoch zo dňa 08. februára 2022 
 

Predsedajúci : Mgr. Dana Žúrková – starostka obce 

 

Prítomní:: p. Marián Kocák, p. Branislav Novák /od bodu č. 6/ , Mgr. Peter Irša, Ing. 

Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať,   Ing. Róbert Mozolič 

Ospravedlnená: Mgr. Mária Hološková, Ing. Pavel Tokoš 

 

Schválený program zasadnutia: 

  1.  Otvorenie zasadnutia 

  2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

  3.  Schválenie programu zasadnutia 

  4.  Kontrola plnenia uznesení 

  5. Schválenie návrhu Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Popudinské 

Močidľany č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Popudinské Močidľany 

  6.  Vyhlásenie zámeru odpredaja časti pozemkov registra C-KN parcela č. 1561/3 a1555/75 

v k. ú. Močidľany 

  7. Vyhlásenie zámeru odpredaja novovzniknutého pozemku registra C – KN parcela č. 

1556/24 v k. ú. Močidľany 

  8. Schválenie kandidátov za prísediacich na pojednávania v trestných veciach pre Okresný 

súd Skalica 

  9. Správa o kontrolných činnostiach hlavného kontrolóra v roku 2021 a plán kontrolnej 

činnosti pre I. polrok 2022 

10. Interpelácie poslancov 

11. Diskusia 

12.  Záver 

  

1. Otvorenie zasadnutia 

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Dana Žúrková, starostka 

obce.  

 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Martina Iršová a za overovateľov zápisnice boli 

určení Mgr. Peter Irša a Ing. Marek Mošať 

 

3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

V bode č. 3 starostka obce  oboznámila prítomných s pripraveným návrhom programu 

obecného zastupiteľstva. Program bol doplnený o Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra v roku 2021 a bod dostal číslo 9. Ten bol jednohlasne schválený a obecné 

zastupiteľstvo sa bude týmto programom riadiť. 

 

Za: p. Marián Kocák,  Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

 

 



4. Kontrola uznesení 

 Na predchádzajúcom riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

dňa 08.12.2021 boli prijaté nasledovné uznesenia: 

1. Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 24/2021 zo dňa 08.12.2021, ktorým :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlásilo výsledky Obchodnej 

verejnej súťaže (OVS) na predpredaj (rezerváciu) 1 stavebného pozemku v IBV Pod 

vinohradmi – III. etapa v k. ú. Močidľany, ktorá bola vyhlásená Obecným zastupiteľstvom 

Popudinské Močidľany dňa 22.09.2021 Uznesením č. 18/2021 v zmysle podmienok OVS, 

ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, a to nasledovne: 

Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku sa stáva: 

Katarína Vávriková, Agátová č. 4, 909 01 Skalica 

S víťaznou uchádzačkou bola uzatvorená Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, pričom p. 

Vávriková už začala proces vydania územného rozhodnutia na stavbu rodinného domu, 

nakoľko má k pozemku tzv. „iné právo“. Pani Vávriková bola vyzvaná, aby doplatila zvyšok 

kúpnej ceny na pozemok a následne s ňou bude uzatvorená riadna kúpna zmluva. 

 

2. Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 25/2021 zo dňa 08.12.2021, ktorým : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) vyhovelo Protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) Obce 

Popudinské Močidľany č. 3/2008 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

na území obce Popudinské Močidľany, vydaného Okresnou prokuratúrou Skalica dňa 

26.10.2021 pod č.: Pd 97/21/2206 – 3, 

b) zrušilo VZN Obce Popudinské Močidľany č. 3/2008 o miestnej dani za užívanie 

verejného priestranstva na území obce Popudinské Močidľany, ktoré bolo prijaté 

Obecným zastupiteľstvom Popudinské Močidľany dňa 29.02.2008. 

 

3. Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 26/2021 zo dňa 08.12.2021, ktorým  :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch zobralo na vedomie informáciu 

Slovenského plynárenského priemyslu a.s. na ponuku spolupráce pri výstavbe zdroja 

obnoviteľnej energie – Veterný park. 

 

4. Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 27/2021 zo dňa 08.12.2021, ktorým  :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Zmenu rozpočtu obce 

č. 4 na rok 2021. 

 

5. Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 28/2021 zo dňa 08.12.2021, ktorým :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) Schválilo Rozpočet Obce Popudinské Močidľany na rok 2022. 

b) Zobralo na vedomie Rozpočet Obce Popudinské Močidľany na roky 2023 – 2024. 

c) Zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného 

rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

d) Schválilo dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 nasledovne: 

Telovýchovná jednota    20.500 € 

Dobrovoľný hasičský zbor      4.000 € 

Záhradkársky a vinohradnícky spolok  500 € 

 

6. Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 29/2021 zo dňa 08.12.2021, ktorým :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schválilo Zmluvu o nájme 

športového areálu futbalového ihriska Popudinské Močidľany pre nájomcu: Telovýchovná 



jednota Popudinské Močidľany, o.z., so sídlom Popudinské Močidľany č. 43, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

 

 

5. Schválenie návrhu Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Popudinské 

Močidľany č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Popudinské Močidľany 
V bode č. 5 sa riešila zmena povinných vývozov množstevného odpadu na domácnosť za 

bežný rok, určená počtom osôb domácnosti. Dodatok č. 1 k predmetnému VZN bol 

predložený na schválenie na základe zistených skutočnosti behom roka 2021. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 1/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu Obce Popudinské Močidľany č. 2/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Popudinské Močidľany. 

Za: p. Marián Kocák,  Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

6. Vyhlásenie zámeru odpredaja časti pozemkov registra C-KN parcela č. 1561/3 a 

1555/75 v k. ú. Močidľany 

Dňa 27.01.2022 požiadali Zdenko Božík a manž. Lenka o možnosť odkúpenia pozemkov, 

resp. ich častí, a to parcely registra „C“ katastra nehnuteľností č. 1561/3 a 1555/75 v k.ú. 

Močidľany. Pozemok si vyhliadli ako možný na výstavbu rodinného domu. V súčasnosti majú 

nový rodinný dom v obci č. 338, ale vzhľadom k umiestneniu domu, kde sa nepredpokladá 

vodovodná, či kanalizačná prípojka v budúcnosti a ku všetkému je k nehnuteľnosti vedená len 

účelová komunikácia a vstup cez súkromné pozemky (riešené vecným bremenom) 

a v neposlednej rade je dom vystavovaný hlučnosti z blízkej štátnej komunikácie I/51, 

rozhodli sa dom predať a postaviť nový na území, kde je možný rozvoj aj do budúcna (voda 

a kanalizácia). V minulosti, keď dom stavali, neboli v obci vhodné pozemky na výstavbu, ale 

chceli vzhľadom k rodinným väzbám zostať bývať tu v obci. Manželia Božíkovci boli 

prítomní aj na zasadnutí ObZ a vysvetlili dôvod prečo sa rozhodli pre tento zámer. Po 

prerokovaní bodu bolo dané k hlasovaniu nasledujúce uznesenie. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 2/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch, v súlade s ustanovením § 9a 

ods. 2 a § 9a ods. 8 písmena e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

prebytočný majetok obce, a to: z časti (rozsah častí bude spresnený geometrickým 

zameraním) pozemky registra „C“-KN 

- parcela č. 1561/3, orná pôda o výmere 401 m2, 

- parcela č. 1555/75, orná pôda o výmere 931 m2  

 - parcela č. 1555/2, ostatná plocha o výmere 443 m2 

v katastrálnom území Močidľany, zapísané na LV č. 956 na katastrálnom odbore Okresného 

úradu Skalica. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitého zreteľa: 



Osobitý zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedené pozemky sa nachádzajú v tesnom 

susedstve IBV Pod vinohradmi, pričom neboli pôvodne určené pre účel výstavby, ale mali 

byť ponechané ako prístupové pozemky k pozemkom tvoriacim budúcu zelenú zónu. 

Vzhľadom k umiestneniu pozemkov sú pre obec inak nevyužiteľné. Budúci kupujúci musí do 

doby schválenia predaja prebytočného majetku obce predložiť geometrický plán, v ktorom  sa 

pozemky rozdelia tak, aby bol pre obec zachovaný prístup k pozemkom registra „C“-KN 

parcela č. 1556/20 a 1556/21 v k. ú. Močidľany. 

Kupujúcimi budú: Zdenko Božík a manž. Lenka, Popudinské Močidľany č. 338. Kúpna cena 

za predmet prevodu je stanovená na základe dohody. 

Na konci rokovania o tomto bode prišiel pán poslanec Branislav Novák. 

 

Za: p. Marián Kocák,  Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: Branislav Novák 

 

7. Vyhlásenie zámeru odpredaja novovzniknutého pozemku registra C – KN parcela č. 

1556/24 v k. ú. Močidľany 

Dňa 1.2.2022 bola na Obec Popudinské Močidľany doručená žiadosť Dominika Hulku 

a manželky Marianny, bytom Popudinské Močidľany č. 353 o možnosť odkúpenia pozemku 

registra „C“-KN parcela č. 1556/24, orná pôda o výmere 732 m2. 

Pozemok je novovzniknutý na základe GP vypracovaný firmou Geospol s.r.o. Skalica podľa 

inštrukcií Obce Popudinské Močidľany. Umožnením odkúpenia pre manželov Hulkových, 

budú mať rovnakú možnosť odkúpenia aj vlastníci rodinných domov č. 350 – 352, pretože 

pôvodný pozemok parcela č. 1556/21 (z ktorého vznikla parcela 1556/24) je situovaný 

v celosti za rodinnými domami 350 – 353. Majitelia týchto domov už prejavili záujem 

o prípadné odkúpenie pozemkov. Po prerokovaní bodu bolo predložené toto uznesenie. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 3/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch, v súlade s ustanovením § 9a 

ods. 2 a § 9a ods. 8 písmena e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

prebytočný majetok obce, a to: pozemok registra „C“-KN 

- parcela č. 1556/24, orná pôda o výmere 732 m2, 

v katastrálnom území Močidľany, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 209 

vypracovaného firmou GEOSPOL s.r.o. Skalica dňa 31.01.2022, odčlenením z pôvodného 

pozemku registra „C“-KN parcela č. 1556/21 v k. ú. Močidľany, zapísaného na LV č. 956 na 

katastrálnom odbore Okresného úradu Skalica. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitého zreteľa: 

Osobitý zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza za dvorovou 

časťou rodinného domu č. 353 a vzhľadom k umiestneniu pozemku je pre obec nevyužiteľný 

(nie je určený k výstavbe). Budúci kupujúci hodlá pozemok využívať ako rozšírenie dvorovej 

časti domu, ktorá je v súčasnosti minimálna a z časti ako záhradu za rodinným domom. 

Kupujúcimi budú: Dominik Hulka a manž. Marianna, Popudinské Močidľany č. 353. Kúpna 

cena za predmet prevodu je stanovená na základe dohody sumou 3,00 €/m2, t.j. za celkovú 

predajnú cenu 2.196 €. 

 



Za: p. Marián Kocák,  Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať, p. 

Branislav Novák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

8. Schválenie kandidátov za prísediacich na pojednávania v trestných veciach pre 

Okresný súd Skalica 

Okresný súd Skalica požiadal Obec Popudinské Močidľany o navrhnutie kandidátov z radov 

našich občanov za prísediacich na pojednávania v trestných veciach na Okresnom súde 

Skalica v zmysle § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. Prísediaci sú volení na obdobie 4 rokov. Pred 

4 rokmi ObZ schválilo kandidátov, ktorí sú aj teraz predložení na schválenie. Kandidáti so 

svojou kandidatúrou súhlasia. Navrhujem prijať uznesenie tak, ako je predložené. 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 4/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje kandidátov za prísediacich na 

pojednávania v trestných veciach pre Okresný súd Skalica, a to: 

a) Mgr. Peter Irša, narodený 17.12.1975, bytom Popudinské Močidľany č. 65 

b) Mgr. Renáta Horváthová, narodená 23.8.1978, bytom Popudinské Močidľany č. 182 

c) PhDr. Miroslava Mrázová, narodená 9.9.1969, bytom Popudinské Močidľany č. 308 

 

Za: p. Marián Kocák,  Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať, p. 

Branislav Novák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

9.  Správa o kontrolných činnostiach hlavného kontrolóra v roku 2021 a plán kontrolnej 

činnosti pre I. polrok  

V tomto bode si zobral slovo hlavný kontrolór obce Ing. Róbert Mozolič, ktorý predniesol 

prítomným správy hlavného kontrolóra a Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na I. polrok roku 2022. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 5/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly stavu 

a vývoja dlhu obce za IV. štvrťrok 2020 a I. štvrťrok 2021 

b) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly stavu 

a vývoja dlhu obce za II. štvrťrok 2021 a III. štvrťrok 2021 

c) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia 

rozpočtu obce k 30.6.2021 

d) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra v roku 2021 

e) schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022  

 

Za: p. Marián Kocák,  Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať, p. 

Branislav Novák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 



10. Interpelácie poslancov 

 

Ing. Marek Mošať sa dotazoval ohľadne iniciatívy pána Krištofa Bilku ohľadne skupovania 

pozemkov v časti obce Popudiny, kde by následne pán Bilka plánoval stavebné pozemky. 

Starostka o tejto iniciatíve vie, pán Bilka, pokiaľ plánuje s vybudovaním stavebných 

pozemkoch v predmetnej časti obce, bude musieť požiadať o zmeny v územnom pláne obce 

a celé akciu i samostatne financovať. 

Pán Branislav Novák upozornil na neustále čierne skládky v časti obce Močidľany na tkzv. 

Vrškoch. Prítomní poslanci sa zhodli na tom, že situáciu v tejto časti obce ale i ostatných, kde 

sa množia čierne skládky by pomohli vyriešiť fotopasce. 

 

11. Diskusia 

V tomto bode starostka obce Mgr. Dana Žúrková informovala prítomných o potvrdení 

splnenia zmluvných podmienok a prevzatí projektovej dokumentácie k realizácii stavby 

spoločnosťou Západoslovenská distribučná. Taktiež informovala o riešení problematiky 

odvodňovacieho rigolu cesty III. triedy č. 1122 v časti obce Močidľany. Problém sa riešil so 

Správou a údržbou ciest TTSK, ktoré vykonalo miestne šetrenie v obci. Starostka taktiež 

informovala, že daný problém bol riešený i s predstaviteľmi VUC Trnavského samosprávneho 

kraja, ktorí obec po šetrení Správou a údržbou ciest TTSK obec navštívili. 

V tomto bode sa prihlásili o slovo občania MUDr. Marián Sivoň a pán Peter Janek, ktorí 

predstavili a premietli víziu vysadenia stromových alejí v obci Popudinské Močidľany. 

 

12. Záver 

Nakoľko všetky body rokovania zastupiteľstva boli vyčerpané, a v diskusii už nevystúpil 

žiaden z prítomných poslancov, starostka zasadnutie ObZ ukončila. Na záver starostka 

všetkým poslancom poďakovala za účasť. 

 

Zapísala: Bc. Martina Iršová  

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Peter Irša    ................................... 

 

    Ing. Marek Mošať     .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekapitulácia prijatých uznesení: 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 1/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu Obce Popudinské Močidľany č. 2/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Popudinské Močidľany. 

Za: p. Marián Kocák,  Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 2/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch, v súlade s ustanovením § 9a 

ods. 2 a § 9a ods. 8 písmena e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

prebytočný majetok obce, a to: z časti (rozsah častí bude spresnený geometrickým 

zameraním) pozemky registra „C“-KN 

- parcela č. 1561/3, orná pôda o výmere 401 m2, 

- parcela č. 1555/75, orná pôda o výmere 931 m2  

 - parcela č. 1555/2, ostatná plocha o výmere 443 m2 

v katastrálnom území Močidľany, zapísané na LV č. 956 na katastrálnom odbore Okresného 

úradu Skalica. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitého zreteľa: 

Osobitý zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedené pozemky sa nachádzajú v tesnom 

susedstve IBV Pod vinohradmi, pričom neboli pôvodne určené pre účel výstavby, ale mali 

byť ponechané ako prístupové pozemky k pozemkom tvoriacim budúcu zelenú zónu. 

Vzhľadom k umiestneniu pozemkov sú pre obec inak nevyužiteľné. Budúci kupujúci musí do 

doby schválenia predaja prebytočného majetku obce predložiť geometrický plán, v ktorom  sa 

pozemky rozdelia tak, aby bol pre obec zachovaný prístup k pozemkom registra „C“-KN 

parcela č. 1556/20 a 1556/21 v k. ú. Močidľany. 

Kupujúcimi budú: Zdenko Božík a manž. Lenka, Popudinské Močidľany č. 338. Kúpna cena 

za predmet prevodu je stanovená na základe dohody. 

Na konci rokovania o tomto bode prišiel pán poslanec Branislav Novák. 

 

Za: p. Marián Kocák,  Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: Branislav Novák 

 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 3/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch, v súlade s ustanovením § 9a 

ods. 2 a § 9a ods. 8 písmena e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

prebytočný majetok obce, a to: pozemok registra „C“-KN 

- parcela č. 1556/24, orná pôda o výmere 732 m2, 



v katastrálnom území Močidľany, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 209 

vypracovaného firmou GEOSPOL s.r.o. Skalica dňa 31.01.2022, odčlenením z pôvodného 

pozemku registra „C“-KN parcela č. 1556/21 v k. ú. Močidľany, zapísaného na LV č. 956 na 

katastrálnom odbore Okresného úradu Skalica. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitého zreteľa: 

Osobitý zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza za dvorovou 

časťou rodinného domu č. 353 a vzhľadom k umiestneniu pozemku je pre obec nevyužiteľný 

(nie je určený k výstavbe). Budúci kupujúci hodlá pozemok využívať ako rozšírenie dvorovej 

časti domu, ktorá je v súčasnosti minimálna a z časti ako záhradu za rodinným domom. 

Kupujúcimi budú: Dominik Hulka a manž. Marianna, Popudinské Močidľany č. 353. Kúpna 

cena za predmet prevodu je stanovená na základe dohody sumou 3,00 €/m2, t.j. za celkovú 

predajnú cenu 2.196 €. 

 

Za: p. Marián Kocák,  Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať, p. 

Branislav Novák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 4/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje kandidátov za prísediacich na 

pojednávania v trestných veciach pre Okresný súd Skalica, a to: 

d) Mgr. Peter Irša, narodený 17.12.1975, bytom Popudinské Močidľany č. 65 

e) Mgr. Renáta Horváthová, narodená 23.8.1978, bytom Popudinské Močidľany č. 182 

f) PhDr. Miroslava Mrázová, narodená 9.9.1969, bytom Popudinské Močidľany č. 308 

 

Za: p. Marián Kocák,  Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať, p. 

Branislav Novák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 5/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

f) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly stavu 

a vývoja dlhu obce za IV. štvrťrok 2020 a I. štvrťrok 2021 

g) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly stavu 

a vývoja dlhu obce za II. štvrťrok 2021 a III. štvrťrok 2021 

h) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia 

rozpočtu obce k 30.6.2021 

i) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra v roku 2021 

j) schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022  

 

Za: p. Marián Kocák,  Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať, p. 

Branislav Novák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 



 

 

 


