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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Popudinských 

Močidľanoch zo dňa 21. 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, p. Branislav Novák,  p. Marián Kocák 

Ospravedlnení, 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 čerpania financií z Rezervného fondu obce Popudinské Močidľany na 

dostavbu Komunitného centra Popudinské Močidľany a schválenie Zmeny rozpočtu obce 

č. 1 na rok 2022 

  6. Interpelácie poslancov 

  7. Diskusia 

  8. 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 Ing. Gabriela Janeková a p. Marián Kocák 

 

3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

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

obecného zastupiteľstva. Program bol jednohlasne schválený. 

 

Za:  Mgr. Peter Irša, Ing. Pavel Tokoš, Mgr. Mária Hološková,  Ing. Gabriela Janeková, p. 

Branislav Novák,  p. Marián Kocák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

 

Počas rokovania o tomto bode prišiel Ing. Marek Mošať. 

 

 Na predchádzajúcom riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 

09.06.2022 boli prijaté nasledovné uznesenia: 

Uznesenie 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 
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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. 

 

Uznesenie 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 

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. 

Uznesenie 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. 

 

Uznesenie 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: 
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- 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 €. 

Uznesenie 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).  

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 19/2022 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. 
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  5. 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 tomto bode starostka obce predložila opätovne k schváleniu nižšie uvedené uznesenie. 

Predmetné uznesenie nebolo na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 09.06.2022 schválené. 

K bodu sa viedla rozprava. 

Mgr. Peter Irša nechal súpis prác a tovarov, ktoré treba ešte dorobiť na Komunitnom centre 

Popudinské Močidľany, posúdiť kolegovi, ktorý má odbornú spôsobilosť pre danú 

problematiku. Ten sa vyjadril, že cena za súpis prác a tovarov je v poriadku v porovnaní 

s cenkrosovými cenami. Jediné, čo nevedel posúdiť bola cena za kotol a elektroinštalácie. 

Ing. Pavel Tokoš sa vyjadril, že s týmto nesúhlasí. Vyjadril sa, že si náhodne zo súpisu 

vytiahol tri položky a porovnal ceny s cenami v stavebninách. Súpis sa mu zdá predražený. 

Ing. Marek Mošať nesúhlasí so súpisom prác a tovarov. Vyjadril sa, že na predmetnej stavbe 

ani nebol a ceny aj m
2
, ktoré treba dokončiť sú nadhodnotené. 

Ostatní poslanci sa vyjadrili s tým, že ceny za stavebné tovary zo dňa na deň stúpajú a stavbu 

treba dokončiť. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 20/2022 zo dňa 21.06.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) schvaľuje čerpanie financií vo výške vo výške 37.071,89 € s DPH (slovom 

tridsaťsedemtisícsedemdesiatjedna eur a 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 

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. 

 

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

Marián Kocák 

Proti:  Ing. Pavel Tokoš, Ing. Marek Mošať 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

V tomto bode sa riešilo aj ďalšie čerpanie rezervného fondu a to na kúpu dvoch mobilných 

toaliet, ktoré by sa umiestnili k Domu smútku Močidľany a Domu smútku Popudiny.  

Ing. Marek Mošať sa dotazoval, prečo sa tento nákup musí realizovať s rezervného fondu, na 

to mu bolo odpovedané, že obec zo svojich bežných príjmov na kúpu toaliet nemá. K bodu 

bolo dané nasledujúce uznesenie k hlasovaniu. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 21/2022 zo dňa 21.06.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 
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a) schvaľuje čerpanie financií vo výške vo výške 3.000 € s DPH (slovom tritisíc eur) 

z Rezervného fondu obce Popudinské Močidľany na kapitálové výdavky spojené s kúpou 2 ks 

mobilných WC určených pre domy smútku v obci Popudinské Močidľany. 

b) schvaľuje Zmenu rozpočtu obce č. 1 na rok 2022, ktorá súvisí s Uznesením Obecného 

zastupiteľstva Popudinské Močidľany č.  20/2022 zo dňa 21.06.2022 a bodom a) tohto 

uznesenia. 

 

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

Marián Kocák, Ing. Pavel Tokoš, 

Proti:   

Zdržal sa hlasovania: Ing. Marek Mošať 

 

6. Interpelácie poslancov 

 

Ing. Marek Mošať sa dotazoval kompletný rozpočet týkajúci sa cesty k IBV Pod vinohradmi. 

Bolo mu odpovedané, že daný rozpočet ešte na obec nebol doručený. 

 

7. Diskusia 

 

V tomto bode vystúpil pán Ondrej Pekár, predseda TJ Družstevník Popudinské Močidľany, 

ktorý predniesol rozpočet výdavkov hospodárenia TJ. Požiadal starostku obce a prítomných 

poslancov ObZ Popudinské Močidľany o to, aby sa energie prepísali z TJ na obec, taktiež aby 

obec znášala náklady na hospodára areálu TJ a nákup benzínu obcou. 

Ing. Marek Mošať sa vyjadril, že situáciu v TJ pozná a jedná sa o existenčnú otázku 

fungovania TJ Družstevník Popudinské Močidľany.  

Starostka obce doporučila pánovi Pekárovi, aby nechali staré zmluvy na energie „dobehnúť“, 

nakoľko, keby sa teraz uzatvorila nová zmluva, ceny za energie by boli niekoľkonásobne 

vyššie. Pán Marián Kocák aj Ing. Pavel Tokoš, ktorí v minulosti pôsobili vo výbore TJ 

a problematike rozumejú, podotkli, že pán Pekár ostal na situáciu fungovania TJ sám. Najprv 

by sa mal dať dokopy výbor ľudí, ktorí majú čas a záujem pre fungovanie organizácie. 

 

8. 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: Ing. Gabriela Janeková   ................................... 

 

    Marián Kocák               .................................... 

 

 

 

Mgr. Dana Žúrková 

    staroska obce 
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