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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Popudinských 

Močidľanoch zo dňa 09. júna 2022 
 

Predsedajúci : Mgr. Dana Žúrková – starostka obce 

Prítomní:: Mgr. Peter Irša, Ing. Pavel Tokoš, Ing. Marek Mošať /od bodu č.4/, Mgr. Mária 

Hološková,  Ing. Gabriela Janeková /od bodu č.4/ , p. Branislav Novák 

Ospravedlnení: p. Marián Kocák, Ing. Róbert Mozolič 

Ostatní prítomní: Martina Iršová 

 

Schválený program zasadnutia: 

   

  1.  Otvorenie zasadnutia 

  2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

  3.  Schválenie programu zasadnutia 

  4.  Kontrola plnenia uznesení 

  5.  Schválenie bezodplatného prevodu majetku obce – stavby: „IBV Pod vinohradmi II – II. 

etapa, SO:STL distribučný plynovod“ v prospech SPP distribúcia a.s. 

  6. Schválenie odpredaja novovzniknutého pozemku registra „C“ – KN parcela č. 1561/21 

v k. ú. Močidľany 

  7. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2021 

  8. Tvorba Rezervného fondu za rok 2021 

  9. Schválenie odpredaja novovzniknutých pozemkov registra „C“ – KN parcela č. 1/17, 2/4 

a 1/16 v k. ú. Močidľany 

10. Schválenie čerpania financií z Rezervného fondu obce Popudinské Močidľany na 

dostavbu Komunitného centra Popudinské Močidľany a schválenie Zmeny rozpočtu obce 

č. 1 na rok 2022 

11. Schválenie počtu volebných obvodov na volebné obdobie 2022 – 2026, počtu poslancov 

na volebné obdobie 2022 – 2026 a rozsahu funkcie (úväzku) starostu obce na volebné 

obdobie 2022 – 2026 

12. Interpelácie poslancov 

13. Diskusia 

14. 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 p. Branislav Novák 

 

3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

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

obecného zastupiteľstva. Program bol schválený. 

 

Za:  Mgr. Peter Irša, Ing. Pavel Tokoš,  Mgr. Mária Hološková,   p. Branislav Novák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 
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4. Kontrola uznesení 

 

 Na predchádzajúcom riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 

26.04.2022 boli prijaté nasledovné uznesenia: 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 6/2022 zo dňa 26.04.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž 

(OVS) na predaj štyroch (4) stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi III – II. etapa 

podľa podmienok OVS, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto uznesenia a zároveň jeho neoddeliteľnú 

súčasť.  

K uzneseniu: OVS sa končí dňom 13.06.2022, pričom vyhlásenie výsledkov OVS bude pri 

najbližšom zasadaní ObZ. 

Uznesenie  ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 7/2022 zo dňa 26.04.2022 :  

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. 1556/21, orná pôda o výmere 580 m2, 

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

vypracovaného firmou GEOSPOL s.r.o. Skalica dňa 31.01.2022, overeného Okresným 

úradom Skalica, katastrálnym odborom dňa 04.02.2022 pod č. 47/22, 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. 350 a vzhľadom k umiestneniu pozemku je pre obec nevyužiteľný 

(nie je určený k výstavbe). Budúci kupujúci hodlá pozemok využívať ako záhradu za 

rodinným domom. 

Kupujúcimi budú: Peter Zimka a Anna Gazdíková, obaja bytom Popudinské Močidľany č. 

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

za celkovú predajnú cenu 1.740,00 €. 

K uzneseniu: Vyhlásený zámer nebol nikým pripomienkovaný 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 8/2022 zo dňa 26.04.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch z dôvodov hodného osobitého zreteľa 

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

neskorších predpisov schvaľuje prevod nehnuteľného majetku 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 fy GEOSPOL s.r.o. 

Skalica dňa 31.01.2022, overeného Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom dňa 

04.02.2022 pod č. 47/22, 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, vo výlučnom vlastníctve Obce Popudinské Močidľany, z dôvodu hodného osobitého 

zreteľa  

- pre žiadateľov: Dominik Hulka a manž. Marianna, Popudinské Močidľany č. 353 
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- za kúpnu cenu: 3,00 €/m2, t.j. za celkovú cenu 2.196 €. 

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). Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku bolo odsúhlasené 

Obecným zastupiteľstvom Popudinské Močidľany dňa 08.02.2022 Uznesením č. 3/2022. 

O ponúkaný pozemok nebol iným prejavený záujem. Kupujúci hodlá pozemok využívať ako 

rozšírenie dvorovej časti domu, ktorá je v súčasnosti minimálna a z časti ako záhradu za 

rodinným domom. 

K uzneseniu: Kúpna cena bola uhradená a bola uzatvorená kúpna zmluva. 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 9/2022 zo dňa 26.04.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje vymenovanie p. Michala 

Horvátha, bytom Popudinské Močidľany č. 182 za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru 

obce (DHZO) Popudinské Močidľany na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti zo dňa 

01.04.2022 vydaného Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Skalici pod 

č. OPHZ-SI2-21-069/2022 a na základe výsledkov volieb výročnej členskej schôdze DHZ 

Popudinské Močidľany dňa 19.03.2022. 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 10/2022 zo dňa 26.04.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch berie na vedomie Oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov Mgr. Dany Žúrkovej – starostky obce 

Popudinské Močidľany za kalendárny rok 2021 k 31.03.2022. 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 11/2022 zo dňa 26.04.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje zámer vypracovania 

projektovej dokumentácie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Popudinské Močidľany 

v časti „B4“ – Žľabové padelky, ktoré sú vyvolané investorom: Krištofom Kuklišom, bytom 

Skalica, ul. L. Svobodu č. 1222/21, za predpokladu dodržania nasledovného: 

Náklady spojené so zmenou Územného plánu uhradí v plnej výške investor, t.j. Krištof 

Kukliš, bytom Skalica, ul. L. Svobodu č. 1222/21, na základe budúcej zmluvy o dielo 

uzavretej medzi investorom – Krištofom Kuklišom, Obcou Popudinské Močidľany a odborne 

spôsobilou osobou na vypracovanie projektovej dokumentácie zmien a doplnkov územného 

plánu obce. 

 

K uzneseniu: V danej veci p. Kukliš oslovil Ing. Arch. Ronieho Vámoša, ktorý ponúkol 

vypracovanie zmien a doplnkov za cenu 4 9580,- €. Táto cena bola p. Kuklišom akceptovaná 

a obec uzavrie zmluvu o dielo s p. Vámošom, pričom povinnosť platby za dielo sa presunie 

zmluvným vzťahom na pána Kukliša. Obstarávateľom zmien a doplnkov ÚPN bude p. Anna 

Javorková, s ktorou obec uzavrie takisto zmluvu o dielo. Platba za obstaranie zmien 

a doplnkov ÚPN bude presunutá takisto na p. Kukliša. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 12/2022 zo dňa 26.04.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch nesúhlasí so zámenou pozemkov podľa 

návrhu p. Jozefa Gergela, bytom Popudinské Močidľany č. 307 vyplývajúceho zo žiadosti 
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o zmenu pozemkov doručenej Obci Popudinské Močidľany dňa 21.03.2022 a evidovanej pod 

spisom č. Ocu 95/2022. Za účelom získania vlastníckych práv k dlhodobo užívanému 

pozemku registra „C“-KN parcela č. 1555/12, orná pôda o výmere 579 m2, ktorý je 

evidovaný na LV č. 956 pre vlastníka Obec Popudinské Močidľany, je potrebné podať na 

Obec Popudinské Močidľany žiadosť o odkúpenie, pričom o prevode vlastníckeho práva 

rozhodne Obecné zastupiteľstvo Popudinské Močidľany v súlade s ustanoveniami zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

K uzneseniu: Pán Gergel do dnešného dňa na obec nedoručil žiadosť o odkúpenie pozemku, 

tak ako mu bolo navrhované. 

5. Schválenie bezodplatného prevodu majetku obce – stavby: „IBV Pod vinohradmi II – 

II. etapa, SO:STL distribučný plynovod“ v prospech SPP distribúcia a.s. 

 

Obec Popudinské Močidľany zrealizovala stavbu: „IBV Pod vinohradmi III –II. etapa, SO – 

STL distribučný plynovod“. Stavba sa skolaudovala 03.06.2022 a je potrebné ju uviesť do 

prevádzky. Prevádzkovať takéto zariadenie môže len oprávnená firma, ktorou je SPP 

distribúcia a.s., preto je potrebné uzatvoriť s SPP distribúcia zmluvu o nájme zariadenia, 

prípadne im zariadenie bezodplatne darovať. 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 14/2022 zo dňa 09.06.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) s ú h l a s í 

s bezodplatným prevodom majetku obce – stavby: „IBV Pod vinohradmi III – II. etapa, STL 

distribučný plynovod“ na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č. 1555/78, 

1555/89, 1555/79, 1555/80 a 1555/86 v katastrálnom území Močidľany, extravilán obce 

Popudinské Močidľany, ktorá bola zrealizovaná v zmysle Zmluvy o podmienkach rozšírenia 

distribučnej siete č. 1000340721, uzatvorenej dňa 02.08.2021, v prospech SPP distribúcia a.s., 

so sídlom Mlynské Nivy č. 44/B, 825 11 Bratislava, 

b) p o v e r u j e 

starostku obce Mgr. Danu Žúrkovú podpísaním zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Popudinské 

Močidľany, so sídlom Popudinské Močidľany č. 56, 90861 a SPP distribúcia a.s., so sídlom 

Mlynské Nivy č. 44/B, 825 11 Bratislava. 

 

Za: Mgr. Peter Irša, Ing. Pavel Tokoš, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková,  Ing. 

Gabriela Janeková, p. Branislav Novák 

Proti: -- 

Zdržal sa hlasovania: -- 

 

6.  Schválenie odpredaja novovzniknutého pozemku registra „C“– KN parcela č. 

1561/21 v k. ú. Močidľany 

 

K bodu bol daný na schválenie nasledujúci návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 15/2022 zo dňa 09.06.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch z dôvodov hodného osobitého zreteľa 

v súlade s § 9a ods. 8 písmena c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
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neskorších predpisov schvaľuje prevod nehnuteľného majetku obce, a to pozemok registra 

„C“-KN: 

- parcela č. 1556/21, orná pôda o výmere 580 m2, 

ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 209 vypracovaného fy GEOSPOL s.r.o. 

Skalica dňa 31.01.2022, overeného Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom dňa 

04.02.2022 pod č. 47/22, 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, vo výlučnom vlastníctve Obce Popudinské Močidľany, z dôvodu hodného osobitého 

zreteľa  

- pre žiadateľov: Peter Zimka a Anna Gazdíková, obaja bytom Popudinské Močidľany č. 350 

- za kúpnu cenu: 3,00 €/m2, t.j. za celkovú cenu 1.740,00 €. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitého zreteľa: 

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

časťou rodinného domu č. 350 a vzhľadom k umiestneniu pozemku je pre obec nevyužiteľný 

(nie je určený k výstavbe). Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku bolo odsúhlasené 

Obecným zastupiteľstvom Popudinské Močidľany dňa 26.04.2022 Uznesením č. 7/2022. 

O ponúkaný pozemok nebol iným prejavený záujem. Kupujúci hodlajú pozemok využívať 

ako záhradu za rodinným domom č. 350. 

Za: Mgr. Peter Irša, Ing. Pavel Tokoš, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková,  Ing. 

Gabriela Janeková, p. Branislav Novák 

Proti: -- 

Zdržal sa hlasovania: -- 

 

7. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2021 

  

Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovom sídle obce 

dňom 19.05.2022. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 16/2022 zo dňa 09.06.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 

2021, 

b) berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovej závierky a Správu k ďalším 

požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2021, 

c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad. 

 

Za: Mgr. Peter Irša, Ing. Pavel Tokoš, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková,  Ing. 

Gabriela Janeková, p. Branislav Novák 

Proti: -- 

Zdržal sa hlasovania: -- 

 

8. Tvorba Rezervného fondu za rok 2021 

  

Na základe hospodárenia obce za minulý rok 2021 bol daný k schváleniu nasledujúci návrh 

uznesenia. 
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Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 17/2022 zo dňa 09.06.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje použitie prebytku rozpočtu 

v sume 124.466,50 €, zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písmena a) a b) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo 

štátneho rozpočtu a podľa osobitých predpisov v sume 5.194,55 €, na: 

- tvorbu rezervného fondu      109.186,20 € 

- na vysporiadanie schodkového zostatku finančných operácií  10.085,75 € 

 

 V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písmena a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú: 

a) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky 

poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5.194,55 €, a to na: 

- prenesený výkon v oblasti školstva   v sume    500,00 €, 

- dotácia na stravné pre deti v školskej jedálni  v sume 1.982,25 €, 

b)  nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia § 140 

– 141  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých   zákonov   sume 2.712,25 €. 

 

Na základe uvedených skutočností je tvorba rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

109.186,20 €. 

Za: Mgr. Peter Irša, Ing. Pavel Tokoš, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková,  Ing. 

Gabriela Janeková, p. Branislav Novák 

Proti: -- 

Zdržal sa hlasovania: -- 

 

9. Schválenie odpredaja novovzniknutých pozemkov registra „C“ – KN parcela č. 1/17, 

2/4 a 1/16 v k. ú. Močidľany 

 

Dňa 03.06.2022 bola na Obec Popudinské Močidľany doručená žiadosť p. Michala Horvátha, 

bytom Popudinské Močidľany č. 182 a PhDr. Moniky Magyaricsovej, bytom Popudinské 

Močidľany č. 161, na odkúpenie pozemkov zastavaných stavbou, a to parcela č. 1/17, 2/4 

a 1/16 v k.ú. Močidľany, ktoré vznikli na základe nového geometrického plánu. 

Podľa doloženého prehlásenia od Ing. Imricha Horvátha a Márie Slobodovej, rod. Kutalovej 

a dochovaných rodinných svedectiev bola stavba nadzemnej pivnice ( sklepu) na parcele číslo 

1/16 registra „C“ KN v k. ú. Močidľany v obci Popudinské Močidľany zameranej v GP 

48086151-42/2022, postavená a daná do užívania v roku 1920 a spoločnými stavebníkmi 

pivnice boli ich starí rodičia :   

- Imrich Škrovánek – starý otec  Imricha Horvátha,  

- Ján Kutal – starý otec Márie Slobodovej, rod. Kutalovej. 

Na základe  rodinnej dohody sú nasledovnými vlastníkmi stavby  - každý v podiele ½ :    

Michal Horváth – syn Imricha Horvátha a PhDr. Monika Magyaricsová, rod. Slobodová,  

Márie Slobodovej. 
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Vlastníci na základe vzájomnej dohody budú pivnicu udržiavať v dobrom technickom stave 

a užívať ju na jej účel naďalej spoločne. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 18/2022 zo dňa 09.06.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje odpredaj pozemkov registra 

„C“ katastra nehnuteľností, ktoré vznikli na základe Geometrického plánu č. 48086151-

42/2022, vypracovaného Bc. Miroslavom Hnátom, M. Nešpora č. 1646, 908 45 Gbely, dňa 

03.06.2022, a to: 

- parcela č. 1/17 trvalý trávnatý porast vo výmere 62 m2, 

- parcela č.   2/4 zastavaná plocha vo výmere 40 m2, 

- parcela č. 1/16 zastavaná plocha vo výmere 48 m2, 

žiadateľom a súčasným užívateľom: Michal Horváth, bytom Popudinské Močidľany č. 182, 

v spoluvlastníckom podiele 1/2 a PhDr. Monika Magyaricsová, bytom Popudinské Močidľany 

č. 161, v spoluvlastníckom podiele 1/2, za cenu 3,00 €/m2, t.j. za celkovú predajnú cenu 

450,00 €. 

Odpredaj sa uskutočňuje  v zmysle § 9a ods. 8 písmena b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov (prevod majetku obce – pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou).  

  

Za: Mgr. Peter Irša, Ing. Pavel Tokoš, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková,  Ing. Gabriela 

Janeková, p. Branislav Novák 

Proti: -- 

Zdržal sa hlasovania: -- 

 

10. Schválenie čerpania financií z Rezervného fondu obce Popudinské Močidľany na 

dostavbu Komunitného centra Popudinské Močidľany a schválenie Zmeny rozpočtu 

obce č. 1 na rok 2022 

 

V bode sa opätovne rokovalo o schválení čerpania financií z rezervného fondu na dostavbu 

Komunitného centra Popudinské Močidľany. Poslanci ObZ Popudinské Močidľany boli 

oboznámení so stavom ukončených prác na predmetnej stavbe a taktiež so správou z kontroly 

vládneho auditu. Po diskusii o bode bol predložený návrh uznesenia: 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 19/2022 zo dňa 09.06.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) schvaľuje čerpanie financií vo výške 37 071,89 € s DPH (slovom 

tridsaťsedemtisícsedemdesiatjeden eur osemdesiatdeväť centov ) z Rezervného fondu obce 

Popudinské Močidľany na kapitálové výdavky spojené s dokončením stavby Komunitného 

centra Popudinské Močidľany. 

 

b) poveruje starostku obce Mgr. Danu Žúrkovú, aby ukončila Zmluvu o dielo na stavbu 

:“Komunitné centrum Popudinské Močidľany“ zo dňa 16.07.2019, uzavretú so zhotoviteľom 
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stavby firmou Fondstav, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 12, 851 07 Bratislava – Petržalka 

a zároveň vyzvala zhotoviteľa tejto rozostavanej stavby k jej okamžitému odovzdaniu. 

 

c) poveruje starostku obce Mgr. Danu Žúrkovú, aby začala konanie ohľadom uplatnenia si 

sankčného postihu za nedodržanie podmienok Zmluvy o dielo na stavbu: „Komunitné 

centrum Popudinské Močidľany“ zo dňa 16.07.2019, voči zhotoviteľovi stavby firme 

Fondstav, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 12, 851 07 Bratislava – Petržalka, a to vo výške 

rovnajúcej sa sume výdavkov poskytnutých na dokončenie stavby z Rezervného fondu obce 

Popudinské Močidľany podľa bodu a) tohto uznesenia. 

 

d) schvaľuje Zmenu rozpočtu obce č. 1 na rok 2022, ktorá súvisí s bodom a) tohto uznesenia. 

 

Za: Mgr. Peter Irša,  Mgr. Mária Hološková,  Ing. Gabriela Janeková, p. Branislav Novák 

Proti: Ing. Pavel Tokoš, Ing. Marek Mošať 

Zdržal sa hlasovania: Branislav Novák 

 

11. Schválenie počtu volebných obvodov na volebné obdobie 2022 – 2026, počtu 

poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 a rozsahu funkcie (úväzku) starostu obce na 

volebné obdobie 2022 – 2026 

 

Nakoľko na konci mesiaca október 2022 budú prebiehať komunálne voľby, je potrebné 

schváliť počet volebných obvodov, počet poslancov ObZ a úväzok starostu obce. Návrh 

uznesenia bol predložený následovný 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 20/2022 zo dňa 09.06.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a)  schvaľuje v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o pomienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026 v obci 

Popudinské Močidľany jeden volebný obvod. 

 

b) schvaľuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva 

Popudinské Močidľany nasledovne: Obecné zastupiteľstvo Popudinské Močidľany bude vo 

volebnom období r. 2022 – 2026 tvoriť 7 poslancov. 

 

c) schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písmena i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení na nové volebné obdobie č. 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie (úväzku) 

starostu obce Popudinské Močidľany nasledovne: vo volebnom období r. 2022 – 2026 bude 

starosta obce Popudinské Močidľany vykonávať výkon svojej funkcie na plný pracovný 

úväzok. 

 
Za: Mgr. Peter Irša, Ing. Pavel Tokoš, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková,  Ing. Gabriela 

Janeková, p. Branislav Novák 

Proti: -- 

Zdržal sa hlasovania: -- 

 

12. Interpelácie poslancov 
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Ing. Marek Mošať sa opäť dotazoval  ohľadne kosačky na traktor, ktorá by sa mohla napojiť 

na traktor, ktorý obec využíva v rámci projektu Združenia obcí Viesky. Bolo mu odpovedané, 

že ostatné obce nemajú záujem o zakúpenie kosačky v rámci združenia. 

Pán Branislav Novák sa dotazoval ohľadne úpravy okolia komunitného centra. Taktiež aj Ing. 

Marek Mošať sa o dianie zaujímal a z akých finančných prostriedkov je úprava okolia 

financovaná. Bolo im odpovedané, že úprava okolia sa hradí z prostriedkov obce a nie EÚ. 

Pán Branislav Novák sa pýtal, či je možnosť, aby občania z časti obce Močidľany si už tiež 

mohli začať kupovať vodovodné šachty. K tomu sa pripojil aj Mgr. Irša, či tieto šachty je 

možnosť dať do vjazdu domu. Bolo im odpovedané, že zatiaľ sa rieši časť obce Popudiny 

a šachty po dohovore s firmou Unistav je možné dať aj do vjazdu domu. 

Ing. Pavel Tokoš oznámil, že haly, kde bol takzvaný „smetizberák“ sa budú búrať. Preto bude 

družstvo rušiť nájomnú zmluvu s obcou na tieto priestory. 

 

13. Diskusia 

V tomto bode starostka oboznámila prítomných s tým, že ako prvý sa bude opravovať most 

v obci Dubovce. Taktiež o žiadosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany Bratislava o príspevok na 

ich činnosť.  

  

14. 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    ................................... 

 

    Branislav Novák             .................................... 

 

 

 

 

 

Mgr. Dana Žúrková 

    staroska obce 
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