
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Popudinských Močidľanoch zo dňa 23. júna 2021 
 

Predsedajúci : Mgr. Dana Žúrková – starostka obce 

 

Prítomní:: Ing. Pavel Tokoš /od bodu 11/, p. Marián Kocák, p. Branislav Novák , Mgr. Peter 

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

Ospravedlnená: Mgr. Mária Hološková 

 

Schválený program zasadnutia: 

  1.  Otvorenie zasadnutia 

  2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

  3.  Schválenie programu zasadnutia 

  4.  Kontrola plnenia uznesení 

  5.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 

  6.  Tvorba rezervného fondu za rok 2020 

  7. Schválenie VZN obce Popudinské Močidľany č. 1/2021 o výške príspevku za pobyt 

dieťaťa v Materskej škole  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 

  8. Zrušenie Uznesení Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany č. 13/2019 zo dňa 

13.06.2019 a č. 23/2020 zo dňa24.06.2020 

  9.  Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predpredaj /rezerváciu/ 6 stavebných pozemkov 

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

10. Schválenie zmeny rozpočtu obce č. 2 na rok 2021 

11. Interpelácie poslancov 

12. Diskusia 

13. 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 Bc. Martina Iršová a za overovateľov zápisnice boli 

určení p. Branislav Novák a Ing. Marek Mošať 

 

3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

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

obecného zastupiteľstva. Ten bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo sa bude 

týmto programom riadiť. 

 

Za: p. Marián Kocák, p. Branislav Novák , 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 

29.04.2021 boli prijaté nasledovné uznesenia: 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 8/2021 zo dňa 29.04.2021 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlasuje výsledky Obchodnej verejnej 

súťaže (OVS) na predpredaj (rezerváciu) 8 stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi – 

III. etapa v k. ú. Močidľany, ktoré bola vyhlásená Obecným zastupiteľstvom Popudinské 

Močidľany dňa 24.02.2021 Uznesením č. 4/2021 v zmysle podmienok OVS, ktoré tvorili 

neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, a to nasledovne: 

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

Anna Huttová, Haanova č. 39, 851 04  Bratislava - Petržalka 

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

Michal Ivánek a Silvia Mikulová, Zápotočná č. 5, 909 01  Skalica 

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

Ing. Michal Bilkovič a Ing. Ivana Omastová, Jesenského č. 1047/39, 908 51  Holíč 

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

Branislav Masaryk a Klára Lukůvková, Popudinské Močidľany č. 166, 90861 

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

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

Pavel Zabadal a manželka Veroniky, Pelíšková č. 677/26, 909 01  Skalica 

g) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 7 sa stáva: 

JUDr. Ivan Šteflík a manželka Eliška, Popudinské Močidľany č. 147, 908 61 

h) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 8 sa stáva: 

Jana Čederlová, Pri kaštieli 1459/9, 908 51  Holíč 
 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 9/2021 zo dňa 29.04.2021 : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje odkúpenie pozemkov registra 

„E“-KN v k.ú. Popudiny, a to: 

- parcela č. 341/1 orná pôda o výmere 622 m2 a 

- parcela č. 342/1 orná pôda o výmere 194 m2, 

ktoré sú evidované na LV č. 1043 pre vlastníkov : Bernardína Bilková, bytom Popudinské 

Močidľany č. 21 vo vlastníckom  podiele 3/4 a Hermína Pekarová, bytom Považská 21, 

Bratislava vo vlastníckom podiele 1/4, za cenu 1,00 €/m2, t.j. za celkovú predajnú cenu 

816,00 € (816 m2 x 1,00 €/m2 = 816,00 €). 

 Pozemky sú užívané Obcou Popudinské Močidľany pre potreby protipovodňových 

opatrení (vybudovanie ochranného protipovodňového valu). 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 10/2021 zo dňa 29.04.2021 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch berie na vedomie Oznámenie funkcií, 

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

ústavného zákona č. 357/2004 Z .z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., za kalendárny rok 2020 k 31. 

marcu 2021. 

 



 5.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 

V bode č. 5 bol preložený na schválenie Záverečný účet obce Popudinské Močidľany za rok 

2020. Tento bol po dobu 15 dní riadne vyvesený na Úradnej tabuli obce Popudinské 

Močidľany aj na webovom sídle obce Popudinské Močidľany. K záverečnému účtu vyhotovil 

hlavný kontrolór obce Ing. Róbert Mozolič Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému 

účtu obce za rok 2020. 

Poslanci ObZ Popudinské Močidľany boli taktiež oboznámení so Správou nezávislého 

audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020 

Po prerokovaní bodu bol predložený návrh uznesenia na hlasovanie. 

 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 11/2021 zo dňa 23.06.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch:  

a/ Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020. 

b/ Berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora z auditu účtovej závierky a Správu k ďalším požiadavkám 

zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020. 

c. schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. 

Za: p. Marián Kocák, p. Branislav Novák , Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. 

Marek Mošať 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

 6.  Tvorba rezervného fondu za rok 2020 

V bode sa rokovalo celkovom hospodárení obce k 31.12.2020, ktorého výsledok je návrhom 

nasledujúceho uznesenia. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 12/2021 zo dňa 23.06.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje: 

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 navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

20 204,81  EUR.  

Za: p. Marián Kocák, p. Branislav Novák , Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. 

Marek Mošať 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

7. Schválenie VZN obce Popudinské Močidľany č. 1/2021 o výške príspevku za pobyt 

dieťaťa v Materskej škole  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 

V bode číslo 7. tohto zasadnutia sa jednalo o návrhu VZN obce Popudinské Močidľany č. 1. 

Školská jedáleň prechádza do iného stupňa financovania, preto je potrebné prijať navrhované 

VZN. Prechod do druhého pásma je nevyhnutným opatrením, aby sa pokryli skutočné 

náklady, ktoré vznikajú pri príprave jedál v školskej jedálni. Týmto VZN sa mierne zvýši 

i školné v MŠ a v ŠKD. V bode sa informoval poslanec Mgr. Peter Irša, či bude mesačná 

platby vyberaná za každý začatý mesiac, na čo mu bolo starostkou obce kladne odpovedané. 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 13/2021 zo dňa 23.06.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje 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. 

Za: p. Marián Kocák, p. Branislav Novák , Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. 

Marek Mošať 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

  8. Zrušenie Uznesení Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany č. 13/2019 zo 

dňa 13.06.2019 a č. 23/2020 zo dňa24.06.2020 

Nakoľko pán Ivan Hanzalík odstúpil od zámeru zámeny pozemkov, bolo potrebné zrušiť 

uznesenia, ktoré o zámere zámeny hovorili. 



Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 14/2021 zo dňa 23.06.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch ruší uznesenie Obecného zastupiteľstva 

Popudinské Močidľany č. 13/2019 zo dňa 13.06.2019, ktorým 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. 

Za: p. Marián Kocák, p. Branislav Novák , Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. 

Marek Mošať 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

9.  Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predpredaj /rezerváciu/ 6 stavebných 

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

V bode bola vyhlásená Obchodná verejná súťaž na predpredaj 6 stavebných pozemkov. 

Prítomní poslanci si pozreli mapu, o ktoré pozemky sa jedná a Ing. Marek Mošať sa dotazoval 

ohľadne prístupovej cesty k pozemkom. 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 15/2021 zo dňa 23.06.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch  vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž 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. 

Za: p. Marián Kocák, p. Branislav Novák , Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. 

Marek Mošať 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

10. Schválenie zmeny rozpočtu obce č. 2 na rok 2021 

Z dôvodu úhrady za kúpu pozemku od predávajúcich (p. Bilková a p. Pekárová) a taktiež 

navýšenia kapitalových príjmov za rezerváciu stavebných pozemkov, bola predložená úprava 

rozpočtu č. 2 v roku 2021. Taktiež kapitálové príjmy sú navýšené o kapitalovú dotáciu na 

komunitné centrum a kapitálové výdavky sú navýšené o úhradu faktúry za doterajšiu stavebné 

práce na komunitnom centre. 

 Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 16/2021 zo dňa 23.06.2021: 

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

2021. 

Zmena rozpočtu 2021 

        
Schválený 
rozpočet 

zmena 
rozpočtu č. 1 

zmena 
rozpočtu č.2  

Bežné príjmy za rok 2021 455 039,00 455 039,00 455 039,00  
 

  

Kapitalové príjmy za rok 2021 30 000,00 30 000,00 215 750,82  
 

  



Finančné operácie príjmové rok 2021 12 379,00 21 160,50 21 160,50  
 

  

SPOLU 497 418,00 506 199,50 691 950,32  
 

  

Bežné výdavky za rok 2021 435 623,00 435 623,00 435 623,00  
 

  

Kapitalové výdavky za rok 2021 34 795,00 43 576,50 176 761,78  
 

  

Finančné operácie výdavkové rok 2021 27 000,00 27 000,00 27 000,00  
 

  

SPOLU 497 418,00 506 199,50 639 384,78  
 

  

 

Za: p. Marián Kocák, p. Branislav Novák , Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. 

Marek Mošať 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

11. Interpelácie poslancov 

Ing. Pavel Tokoš sa dotazoval ohľadne Domu smútku v časti obce Močidľany. Upozornil, že 

je tam zle doriešený zvod. Starostka obce odpovedala, že dodávateľ stavby bol o tomto 

probléme už informovaný a zvod bude doriešený. Taktiež sa pýtal ako bude doriešená cesta 

novej IBV. 

Mgr. Peter Irša poďakoval Dobrovoľnému hasičskému zboru Popudinské Močidľany za 

pomoc pri odstránení blata z dvora jeho rodinného domu.  

Pán Branislav Novák upozornil na odpad na „Vrškoch“ za pozemkom pána Jozefa 

Štepanovského . Pán Štepanovský sa vyjadril, že odpad vyvezie, doposiaľ tak ale nespravil. 

V tomto bode taktiež starostka obce Mgr. Dana Žúrková informovala prítomných, že 

takzvaný „smetizberák“ už nebude fungovať ako doteraz v prvé soboty v mesiaci, ale občan, 

ktorý chce odpad vyviesť sa musí telefonicky spojiť s pracovníkom, ktorý to má na starosti 

a v jeho pracovnom čase. Tu sa vyjadril aj Ing. Pavel Tokoš a požiadal, aby bola táto služba 

pre občanov pozastavená od 10.07.2021 do 15.08.2021, nakoľko na PD bude prebiehať žatva. 

Ing. Tokoš tiež upozornil na to, že keď začnú stavebné práce na terajšej administratívnej 

budove PD, bude sa musieť obchod potravín dočasne zavrieť. Bolo by potrebné na tento čas 

nájsť pre potraviny iné priestory, aby mohol pre občanov obce slúžiť, tak ako doteraz. Ing. 

Gabriela Janeková sa spýtala, či sa po dokončení stavebných prác do priestorov dnešnej 

administratívnej budovy obchod potravín vráti. Na to Ing. Tokoš odpovedal, že prestavba 

s obchodom určite počíta. Starostka obce sa vyjadrila, že obec má iba priestory, kde sídlila 

Slovenská pošta a nie sú moc veľké. Pán poslanec Branislav Novák sa vyjadril, že obchod 

pani Jančíkovej bol tiež v podobných podmienkach, nemal väčší priestor a má za to, že 

potraviny, ktoré momentálne sídlia v administratívnej budove PD by tam mohli aspoň 

dočasne fungovať. 

 

12. Diskusia 

V tomto bode sa ako prvá riešila Sťažnosť na výrub stromov, ktorú na obec Popudinské 

Močidľany doručila pani Viera Mikulová, Popudinské Močidľadľany č. 112. Týkala sa 

výrubu stromov na obecných pozemkoch. Pani Mikulová sa vyjadrila, že ide o stromy, ktoré 

tam rodičia pani Mikulovej vysadili na pozemku obce a rodina sa viac ako 60 rokov 

o predmetný pozemok stará, podobne ako niektoré ostatné rodiny v časti obce Močidľany. 

Jedná sa o pozemky na „Vrškoch“. Problému predchádzala žiadosť firmy VYRPAL SK, 

s.r.o., ktorá mala o daný pozemok záujem na otáčanie vozidiel a spolu s obcou mali za to, že 



o pozemok sa nikto nestará, nakoľko tam boli náletové dreviny a plocha bola zarastená 

plevelom. Obec uzatvorila s firmou VYRPAL SK Zmluvu o užívaní pozemkov. Pani Viera 

Mikulová aj pani Anna Mikulová, obe prítomné na zasadnutí ObZ si taktiež sťažujú na to, že 

obec uzatvorila Zmluvu o užívaní pozemkov na uvedené pozemky bez ich vedomia a priamo 

na Zasadnutí ObZ vysvetlili v čom spočíva ich sťažnosť. Starostka obce Mgr. Dana Žúrková 

sa vyjadrila, že nakoľko bol pozemok dlhodobo v stave akoby sa oň nikto nestaral a je to 

obecný pozemok, uzatvorila predmetnú Zmluvu s firmou VYRPAL SK. V bode sa o slovo 

prihlásil Mgr. Peter Irša, ktorý sa vyjadril, že nakoľko predmetná zmluva nebola prerokovaná 

obecným zastupiteľstvom a nebolo ohľadne nej prijaté uznesenie, tak je v plnom rozsahu 

neplatná. Tak isto aj kontrolór obce sa vyjadril, že zmluva za týchto podmienok je neplatná.  

Ing. Marek Mošať súhlasíl so sestrami Mikulovými, že mali byť oslovené a oboznámené so 

situáciou. Prítomní poslanci sa pýtali sestier Mikulových za akých podmienok by im 

neprekážalo, keby firma VYRPAL SK mohla predmetné pozemky využívať. Poslanci sa 

vyjadrili, že pokiaľ by sa v budúcnosti uzatvorila Zmluva o užívaní pozemkov, bude s ňou 

rodina Viery a Anny Mikulových oboznámená a  bude riadne predložená na prejednanie ObZ 

Popudinské Močidľany.  Taktiež požiadali starostku o to, aby vyššie uvedenej firme oznámila 

neplatnosť predmetnej zmluvy. 

Ako druhá sa riešila ústna sťažnosť pána Miroslava Šedivého a pána Dáriusa Baláža, ktorí si 

sťažovali, že ich opätovne pri každej búrke vytápa rigol ktorý vedie cez ich pozemky. Tento 

problém sa riešil na Zasadnutiach ObZ v Popudinských Močidľanoch už viackrát , no bez 

úspechu. Starostka obce niekoľkokrát do roka písomne žiada občanov v časti obce 

Močidľany, cez ktorých pozemok sa vinie predmetný rigol, aby tento udržiavali v čistote 

a nedávali doň zábrany, nakoľko potom susedov vytápa. Poslanci sa dohodli, že by bolo 

vhodné osobne navštíviť občanov, ktorí majú vyššie popísaný problém s rigolom a pokúsia sa 

nájsť východisko. Za poslancov prisľúbila Ing. Gabriela Janeková , že spolu s pani starostkou 

navštívia občanov. 

Ako tretia sa riešila sťažnosť pani Zuzany Buchtovej, ktorá si sťažovala na to, že na tkzv. 

„slepej ulici“ v časti obce Popudiny ich pri väčších búrkach vytápa dažďová voda. Sťažovala 

si, že keď bola výstavba na tejto ulici, bývalé vedenie obce tam neosadilo rigoly a preto voda 

vytápa priamo rodinné domy. Obec sa pokúsi nájsť riešenie tohto problému. 

 

 

13. 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: p. Branislav Novák    ................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 



Rekapitulácia prijatých uznesení: 

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

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch:  

a/ Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020. 

b/ Berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora z auditu účtovej závierky a Správu k ďalším požiadavkám 

zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020. 

c. schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad. 

Za: p. Marián Kocák, p. Branislav Novák , Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. 

Marek Mošať 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 12/2021 zo dňa 23.06.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje: 

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 : 

c) 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 

d) 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 navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

20 204,81  EUR.  

Za: p. Marián Kocák, p. Branislav Novák , Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. 

Marek Mošať 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje 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. 

Za: p. Marián Kocák, p. Branislav Novák , Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. 

Marek Mošať 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch ruší uznesenie Obecného zastupiteľstva 

Popudinské Močidľany č. 13/2019 zo dňa 13.06.2019, ktorým 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. 

Za: p. Marián Kocák, p. Branislav Novák , Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. 

Marek Mošať 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch  vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž 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. 

Za: p. Marián Kocák, p. Branislav Novák , Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. 

Marek Mošať 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

 

 



Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 16/2021 zo dňa 23.06.2021: 

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

2021. 

Zmena rozpočtu 2021 

        
Schválený 
rozpočet 

zmena 
rozpočtu č. 1 

zmena 
rozpočtu č.2  

Bežné príjmy za rok 2021 455 039,00 455 039,00 455 039,00  
 

  

Kapitalové príjmy za rok 2021 30 000,00 30 000,00 215 750,82  
 

  

Finančné operácie príjmové rok 2021 12 379,00 21 160,50 21 160,50  
 

  

SPOLU 497 418,00 506 199,50 691 950,32  
 

  

Bežné výdavky za rok 2021 435 623,00 435 623,00 435 623,00  
 

  

Kapitalové výdavky za rok 2021 34 795,00 43 576,50 176 761,78  
 

  

Finančné operácie výdavkové rok 2021 27 000,00 27 000,00 27 000,00  
 

  

SPOLU 497 418,00 506 199,50 639 384,78  
 

  

 

Za: p. Marián Kocák, p. Branislav Novák , Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. 

Marek Mošať 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

 


