
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch zo dňa 

22.09.2021 

 

 

 

Predsedajúci : Mgr. Dana Žúrková – starostka obce 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 5 poslancov 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na predpredaj (rezerváciu) 6 stavebných pozemkov 

v IBV Pod vinohradmi – III. etapa v k.ú. Močidľany 

6. Vyhlásenie  Obchodnej verejnej súťaže na predpredaj (rezerváciu) 1 stavebného pozemku v IBV Pod 

vinohradmi – III. etapa v k.ú. Močidľany 

7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok roku 2021 

8. Schválenie Nájomnej zmluvy VYRPAL SK s.r.o. 

9. Schválenie prenájmu priestorov bývalej pošty na prevádzku predajne potravín 

10. Schválenie čerpania Rezervného fondu na realizáciu úpravy okolia a vybudovania parkoviska pri 

objekte Komunitného centra 

11. Schválenie Zmeny rozpočtu obce na rok 2021 č. 3 

12. Rôzne 

13. Interpelácie poslancov 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Dana Žúrková, starostka obce. Prítomných 

privítala a oboznámila s pripraveným programom. Poslanci program rokovania ďalej nedoplnili 

a hlasovaním starostkou predložený program schválili. Vzhľadom k počtu zúčastnených poslancov (5) bolo 

skonštatované, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

 

Starostka obce z dôvodu neprítomnosti zapisovateľky sa podujala zápis z tohto rokovania zastupiteľstva 

vyhotoviť sama.. Za overovateľov zápisnice boli starostkou obce navrhnutí a následne poslaneckým 

zborom schválení poslanci – Mgr. Mária Hološková a Ing. Gabriela Janeková. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

 

Na predchádzajúcom riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.06.2021 boli 

prijaté nasledovné uznesenia: 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 11/2021 zo dňa 23.06.2021, ktorým:  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) Zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k Záverečnému účtu obce za rok 2020. 

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

požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020. 

c) Schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. 
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Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 12/2021 zo dňa 23.06.2021, ktorým: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schválilo: 

a) Schodok rozpočtu v sume 12 141,14 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 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 ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 8 132,75 EUR  bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný  

- z finančných operácií  20 273,89 EUR 

 

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  

rozpočtovom roku  v sume  6 830,97 EUR, a to na :  

- dotácia pre ŠJ v sume 1 496,72 EUR 

- dotácia pre účel SOBD v sume 1 574,89 EUR 

- dotácia UPSVR projekt „Pracuj a zmeň svoj život“ v sume 3 759,36 EUR 

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 v sume 1 301,78 EUR. 

 

b) Zostatok finančných operácií v sume  20 273,89 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 20 273,89 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

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

predpisov v sume 20 204,81 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 20 204,81 EUR 

Na základe uvedených skutočností je tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 20 204,81  

EUR.  

  

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 13/2021 zo dňa 23.06.2021, ktorým:  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Popudinské Močidľany č. 1/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube 

detí Popudinské Močidľany a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v Školskej jedálni Popudinské Močidľany. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 14/2021 zo dňa 23.06.2021, ktorým  :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch zrušilo Uznesenie Obecného zastupiteľstva 

Popudinské Močidľany č. 13/2019 zo dňa 13.06.2019, ktorý Obecné zastupiteľstvo Popudinské Močidľany 

schválilo prevod majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa formou zámeny pozemkov medzi Obcou 

Popudinské Močidľany a Ivanom Hanzalíkom, bytom Lúčky č. 1529/2, Holíč a Uznesenie Obecného 

zastupiteľstva Popudinské Močidľany č. 23/2020 zo dňa 24.06.2020, ktorým sa upravovali podmienky 

predmetnej zámennej zmluvy.  

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 15/2021 zo dňa 23.06.2021, ktorým :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na 

predpredaj (rezerváciu) 6 stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi – III. etapa v k.ú. Močidľany 

v zmysle podmienok OVS, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 16/2021 zo dňa 23.06.2021, ktorým :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Zmenu rozpočtu obce č. 2 na rok 

2021. 
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4. Vyhlásenie výsledkov OVS na predpredaj (rezerváciu) 6 stavebných pozemkov v IBV Pod 

vinohradmi – III. etapa v k.ú. Močidľany 

 

Na predchádzajúcom rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 29.04.2021 bolo prijaté Uznesenie č. 

15/2021, ktorým bola vyhlásená Obchodná verejná súťaž (OVS) na predpredaj (rezerváciu) 6 stavebných 

pozemkov v IBV Pod vinohradmi – III. etapa v k.ú. Močidľany v zmysle podmienok OVS, ktoré tvorili 

neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. Do dňa uzávierky podania súťažných návrhov bolo na Obec 

Popudinské Močidľany doručených 8 súťažných návrhov, z ktorých jeden návrh nebol úplný – nedošlo 

k úhrade zálohy vo výške 50% navrhovanej kúpnej ceny za pozemok. Z tohto dôvodu bol tento návrh zo 

súťaže vylúčený. Zvyšných 7 návrhov spĺňalo podmienky OVS, čo bolo poslancami aj fyzicky 

skontrolované pri otváraní obálok súťažných návrhov. Po otvorení obálok a ich kontrole bolo poslaneckým 

zborom odhlasované nasledovné uznesenie: 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 17/2021 zo dňa 22.09.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlasuje výsledky Obchodnej verejnej súťaže 

(OVS) na predpredaj (rezerváciu) 6 stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi – III. etapa v k. ú. 

Močidľany, ktoré bola vyhlásená Obecným zastupiteľstvom Popudinské Močidľany dňa 23.06.2021 

Uznesením č. 15/2021 v zmysle podmienok OVS, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, a to 

nasledovne:  

a) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 1 sa stáva: 

Jakub Starý, Popudinské Močidľany č. 320, 908 61 

b) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 2 sa stáva: 

- - -  

c) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 3 sa stáva: 

Patrik Ščerbák a manž. Martina, PhDr., Hodonínska 6, 909 01 Skalica 

d) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 4 sa stáva: 

Róbert Bundala a manž. Nina, Dr. Clementisa 24, 909 01 Skalica 

e) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 5 sa stáva: 

Peter Čambal a manž. Bronislava, Ing., Kátov č. 47, 908 49 

f) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 6 sa stáva: 

Ing. Patrik Rybecký a manž. Petra, Mgr., J. Smreka 22, 841 08 Bratislava. 

 

Za návrh hlasovali poslanci: Ing. Marek Mošať, Mgr. Peter Irša, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela 

Janeková a Marián Kocák. Proti návrhu: 0 poslancov. Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov. 

 

5. Vyhlásenie OVS na predpredaj (rezerváciu) 1 stavebného pozemku v IBV Pod vinohradmi – III. 

etapa v k.ú. Močidľany 

 

Nakoľko na základe vyhlásenia výsledkov predchádzajúcej OVS na rezerváciu 6 stavebných pozemkov 

nedošlo k rezervácii (predpredaji) 1 stavebného pozemku, odhlasoval poslanecký zbor prijatie nasledovného 

uznesenia: 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 18/2021 zo dňa 22.09.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na 

predpredaj (rezerváciu) 1 stavebného pozemku v IBV Pod vinohradmi – III. etapa v k.ú. Močidľany 

v zmysle podmienok OVS, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

 

Za návrh hlasovali poslanci: Ing. Marek Mošať, Mgr. Peter Irša, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela 

Janeková a Marián Kocák. Proti návrhu: 0 poslancov. Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov. 

 

6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok roku 2021 
 

Hlavný kontrolór obce Ing. Róbert Mozolič predložil poslancom svoj návrh kontrolnej činnosti na II. 

polrok roku 2021. Nikto z prítomných poslancov nevyjadril námietky voči tomuto plánu a taktiež nežiadali 

doplnenie kontrolnej činnosti o ďalšie oblasti. Z toho dôvodu poslanecký zbor odhlasoval nasledovné 

uznesenie: 
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Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 19/2021 zo dňa 22.09.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok roku 2021. 

 

Za návrh hlasovali poslanci: Ing. Marek Mošať, Mgr. Peter Irša, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela 

Janeková a Marián Kocák. Proti návrhu: 0 poslancov. Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov. 

 

7. Schválenie nájomnej zmluvy firmy VYRPAL SK s.r.o. 

 

Na predchádzajúcom rokovaní obecného zastupiteľstva bola v rámci rozpravy v bode rôzne 

skonštatované, že nájomná zmluva, ktorú uzavrela Obec Popudinské Močidľany a firma VYRPAL SK s.r.o. 

bez prijatia uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorým by bolo uzavretie zmluvy schválené, bola uzatvorená 

neoprávnene a z tohto dôvodu je neplatná. Preto za na predchádzajúcom rokovaní poslanci dohodli, že bude 

predložená nová nájomná zmluva, ktorá zapracuje aj pripomienky vznesené na rokovaní zastupiteľstva. 

Zmluvu pripravil poslanec Mgr. Peter Irša, ktorá v rozprave k tomuto bodu poslancov vysvetlil jednotlivé 

články zmluvy. Po rozprave bolo poslaneckým zborom prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 20/2021 zo dňa 22.09.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy medzi 

Obcou Popudinské Močidľany ako prenajímateľom a firmou VYRPAL SK s.r.o. ako prenajímateľom, ktorá 

sa týka pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Močidľany, a to: 

- Parcela č. 1/1 trvalý trvalý trávnatý porast o výmere 300 m2 

- Parcela č. 2/2 zastavaná plocha o výmere 150 m2. 

 Celková plocha prenájmu predstavuje 450 m2 za cenu prenájmu 200 €/rok, podľa podmienok vyššie 

uvedenej nájomnej zmluvy. 

 

Za návrh hlasovali poslanci: Ing. Marek Mošať, Mgr. Peter Irša, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela 

Janeková a Marián Kocák. Proti návrhu: 0 poslancov. Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov. 

 

8. Schválenie prenájmu priestorov bývalej pošty na prevádzku predajne potravín 

 

Pani Andrea Šštefková, bytom Holíč, M. Nešpora č. 1332/34, požiadala obec o možnosť prenájmu 

priestorov bývalej pošty v budove obecného úradu na prevádzku potravín. Pretože priestory pošty vyžadujú 

nutné stavebné úpravy, aby vyhovovali požiadavkám na prevádzku potravín, požiadala p. Štefková 

o odpustenie prenájmu vo výške oprávnených a zdokladovateľných nákladov na rekonštrukciu. Poslanecký 

zbor hlasoval za prijatie nasledovného uznesenia: 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 21/2021 zo dňa 22.09.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje prenájom nebytových priestorov 

v budove obecného úradu (bývalá prevádzka pošty) o výmere 29,5 m2 za cenu 12 €/m2/rok , t.j. za celkovú 

cenu prenájmu 354 €/rok, pre žiadateľku p. Andreu Štefkovú, bytom Holíč, M. Nešpora 1432/34, za účelom 

zriadenia samoobslužnej prevádzky potravín. Oprávnené náklady vynaložené pri rekonštrukcii predmetných 

nebytových priestorov, ktoré budú riadne zdokladované, budú odrátané z ceny nájomného. Spotreba 

elektrickej energie, vody a plynu bude hradená po vystavení faktúry Obcou Popudinské Močidľany na 

základe skutočnej spotreby, popr. paušálnej sadzby. Ostatné podmienky prenájmu nebytového priestoru 

budú upravené nájomnou zmluvou.  

 

Za návrh hlasovali poslanci: Ing. Marek Mošať, Mgr. Peter Irša, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela 

Janeková a Marián Kocák. Proti návrhu: 0 poslancov. Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov. 

 

9. Schválenie čerpania rezervného fondu na realizáciu úpravy okolia a vybudovania parkoviska pri 

objekte Komunitného centra 

 

V rozpočte obce na rok 2021 je schválená položka kapitálových výdavkov spojených s úpravou okolia 

Komunitného centra vo výške 4.000 €. Aby bolo možné komunitné centrum skolaudovať, je potrebné 

vytvoriť parkovacie plochy minimálne pre 4 osobné automobily. Zároveň je potrebné vytvoriť chodník pre  
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peších tak, aby okoloidúci nemuseli použiť pre prechod frekventovanú komunikáciu, ako je tomu doteraz. 

Obec zadala vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie predmetných chodníkov a spevnených 

plôch, pričom rozpočet je cca 10.500 €. Zvyšných 1.500 € (teda celková cena práce cca 12.000 €) 

bolo navýšených z dôvodu neustále narastajúcich cien materiálov. Preto starostka navrhla poslaneckému 

zboru možnosť financovania tohto projektu z Rezervného fondu obce. Poslanci si návrh a projektovú 

dokumentáciu stavby preštudovali a následne bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 22/2021 zo dňa 22.09.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje čerpanie Rezervného fondu vo výške 

8.000 € na kapitálové výdavky spojené s realizáciou úpravy okolia a vybudovania parkoviska pri objekte 

Komunitného centra. 

 

Za návrh hlasovali poslanci: Ing. Marek Mošať, Mgr. Peter Irša, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela 

Janeková a Marián Kocák. Proti návrhu: 0 poslancov. Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov. 

 

10. Schválenie Zmeny rozpočtu obce na rok 2021 č. 3 

 

Schválením čerpania rezervného fondu, podľa predchádzajúceho bodu rokovania zastupiteľstva,  bolo 

potrebné upraviť výdavkovú časť rozpočtu obce na rok 2021 o sumu 8.000 €. Jedná sa v poradí o 3. Úpravu 

(zmenu) rozpočtu na tento rok. Preto starostka obce predložila poslaneckému zboru návrh uznesenia, ktoré 

bolo poslancami prijaté v tomto znení: 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 23/2021 zo dňa 22.09.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Zmenu rozpočtu obce č. 3 na rok 

2021. 

 

Za návrh hlasovali poslanci: Ing. Marek Mošať, Mgr. Peter Irša, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela 

Janeková a Marián Kocák. Proti návrhu: 0 poslancov. Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov. 

 

11. Rôzne 

 

V tomto bode rokovania obecného zastupiteľstva informovala starostka poslancov o ústnej žiadosti 

manž. Húlkových, č.d. 353, ktorí majú záujem odkúpiť od obce časť pozemku za ich rodinným domom, za 

účelom rozšírenia dvorovej časti domu. Keďže je potrebné na oddelenie tohto pozemku vypracovať nový 

geometrický plán, čo je pomerne finančne náročná záležitosť, chceli pred zadaním vypracovania poznať 

názor zastupiteľstva k tomuto odpredaju. Podľa väčšiny zúčastnených poslancov je možné zadať 

vypracovanie plánu s tým, že rovnaká možnosť odkúpenia by sa dala aj vlastníkom susedných 

nehnuteľností, rodinných domov č. 350 – 352. Pozemok, o ktorý sa jedná je pre obec nevyužiteľný 

a v budúcnosti bude potrebné sa oň starať.  

Ďalej v tomto bode rokovania informovala starostka obce o skutočnosti, že pôvodný zámer vybudovania 

povrchového rigolu v časti obce Močidľany, ktorého trasa v súčasnosti vedie v záhradách rodinných domov 

a zámerom obce by bolo jeho presmerovanie od kostola priamo do Chvojnice, je neúspešný. Z pôvodného 

prísľubu rodiny Nemšovských a Mešťánkových, ktorí súhlasili s vybudovaním rigolu na svojom pozemku, 

resp. predbežne súhlasili s odkúpením časti pozemky pre obec na jeho realizáciu, po oznámení, že na 

oddelenie pozemku obec objednala geodeta, zišlo. Podľa ich slov si celú záležitosť po rodinnej rade 

rozmysleli. Preto sa v rámci rokovania zastupiteľstva o tomto probléme začala obsiahla debata, do ktorej sa 

zapojil aj prítomný občan p. Anton Sloboda. Doplnil informácie o katastrofálnom stave pozemkov v danej 

lokalite, ktoré sú aj pri menších dažďových zrážkach sústavne zaplavované. Apeloval na obec, aby sa tento 

niekoľkoročný problém konečne doriešil, a ak nie je možnosť odvedenia vody na súkromných pozemkoch, 

treba problém riešiť vyspádovaním odtokových rigolov na ulici. Starostka obce prisľúbila uskutočniť 

opätovné rokovanie s rodinou Nemšovských a Mešťánkových a spolu s odborníkmi nájsť spôsob riešenia 

tohto problému. 

 

12. Interpelácie poslancov 

 

V tomto bode rokovania obecného zastupiteľstva nikto z prítomných poslancov nevystúpil. 
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13. Diskusia 

 

Všetky otázky a odpovede boli diskutované v rámci rozpravy k jednotlivým bodom rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

 

11. Záver 

 

      Všetky body rokovania zastupiteľstva boli prerokované, a tak starostka všetkým zúčastnením 

poďakovala za účasť a zasadnutie zastupiteľstva ukončila. 

 

Rekapitulácia prijatých uznesení: 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 17/2021 zo dňa 22.09.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlasuje výsledky Obchodnej verejnej súťaže 

(OVS) na predpredaj (rezerváciu) 6 stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi – III. etapa v k. ú. 

Močidľany, ktoré bola vyhlásená Obecným zastupiteľstvom Popudinské Močidľany dňa 23.06.2021 

Uznesením č. 15/2021 v zmysle podmienok OVS, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, a to 

nasledovne:  

a) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 1 sa stáva: 

Jakub Starý, Popudinské Močidľany č. 320, 908 61 

b) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 2 sa stáva: 

- - -  

c) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 3 sa stáva: 

Patrik Ščerbák a manž. Martina, PhDr., Hodonínska 6, 909 01 Skalica 

d) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 4 sa stáva: 

Róbert Bundala a manž. Nina, Dr. Clementisa 24, 909 01 Skalica 

e) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 5 sa stáva: 

Peter Čambal a manž. Bronislava, Ing., Kátov č. 47, 908 49 

f) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 6 sa stáva: 

Ing. Patrik Rybecký a manž. Petra, Mgr., J. Smreka 22, 841 08 Bratislava. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 18/2021 zo dňa 22.09.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na 

predpredaj (rezerváciu) 1 stavebného pozemku v IBV Pod vinohradmi – III. etapa v k.ú. Močidľany 

v zmysle podmienok OVS, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 19/2021 zo dňa 22.09.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok roku 2021. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 20/2021 zo dňa 22.09.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy medzi 

Obcou Popudinské Močidľany ako prenajímateľom a firmou VYRPAL SK s.r.o. ako prenajímateľom, ktorá 

sa týka pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Močidľany, a to: 

- Parcela č. 1/1 trvalý trvalý trávnatý porast o výmere 300 m2 

- Parcela č. 2/2 zastavaná plocha o výmere 150 m2. 

 Celková plocha prenájmu predstavuje 450 m2 za cenu prenájmu 200 €/rok, podľa podmienok vyššie 

uvedenej nájomnej zmluvy. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 21/2021 zo dňa 22.09.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje prenájom nebytových priestorov 

v budove obecného úradu (bývalá prevádzka pošty) o výmere 29,5 m2 za cenu 12 €/m2/rok , t.j. za celkovú 

cenu prenájmu 354 €/rok, pre žiadateľku p. Andreu Štefkovú, bytom Holíč, M. Nešpora 1432/34, za účelom 

zriadenia samoobslužnej prevádzky potravín. Oprávnené náklady vynaložené pri rekonštrukcii predmetných  
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nebytových priestorov, ktoré budú riadne zdokladované, budú odrátané z ceny nájomného. Spotreba 

elektrickej energie, vody a plynu bude hradená po vystavení faktúry Obcou Popudinské Močidľany na 

základe skutočnej spotreby, popr. paušálnej sadzby. Ostatné podmienky prenájmu nebytového priestoru 

budú upravené nájomnou zmluvou.  

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 22/2021 zo dňa 22.09.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje čerpanie Rezervného fondu vo výške 

8.000 € na kapitálové výdavky spojené s realizáciou úpravy okolia a vybudovania parkoviska pri objekte 

Komunitného centra. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 23/2021 zo dňa 22.09.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Zmenu rozpočtu obce č. 3 na rok 

2021. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Dana Žúrková                                           .......................................................... 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

Mgr. Mária Hološková                                                      .......................................................... 

 

 

Ing. Gabriela Janeková                                                      .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Dana Žúrková 

                                                                                                        Starostka obce 
 


