
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Popudinských Močidľanoch zo dňa 27. mája 2020 
 

Predsedajúci : Mgr. Dana Žúrková – starostka obce 

 

Prítomní: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, p. Marián Kocák, 

Ing. Marek Mošať, p. Branislav Novák,  Ing. Róbert Mozolič 

 

Ospravedlnený:   Ing. Pavel Tokoš 

 

Schválený program zasadnutia: 

 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

  3. Schválenie programu zasadnutia 

  4. Kontrola plnenia uznesení 

  5. Vyhlásenie výsledkov OVS na predaj stavebných pozemkov IBV Pod vinohradmi II.etapa 

  6. Schválenie odpredaja pozemku registra „C“-KN parcela č. 493/4 v k. ú. Močidľany 

  7. Zverejnenie zámeru odpredaja pozemkov registraq „C“-KN parcela č. 1555/107 

a 1561/16v k.ú. Močidľany z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  8. Schválenie VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce 

  9. Schválenie Municipálneho úveru – Univerzál 

10. Schválenie Rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

11. Schválenie Zmeny rozpočtu obce č. 3 na rok 2020 

12. Rôzne 

13. Interpelácie poslancov 

14. Diskusia 

15. 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 Mgr. Mária Hološková 

 

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: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, p. Marián Kocák, Ing. 

Marek Mošať, p. Branislav Novák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 



4. Kontrola uznesení 

 

V bode č. 4 predniesla starostka obce kontrolu uznesení z predošlého Zasadnutia ObZ 

v Popudinských Močidľanoch, ktoré sa konalo 19.10.2020 a to: 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 25/2020 zo dňa 19.10.2020, ktorým 

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schválilo použitie financií z rezervného 

fondu v sume 30 000,00 € na úhradu bežných výdavkov obce – mzdy, odvody, tovary 

a služby. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 26/2020 zo dňa 19.10.2020, ktorým 

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch 

a./ schválilo bezúročnú návratnú finančnú výpomoc poskytnutú zo štátneho rozpočtu SR 

v sume 15 742,00 € na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 

b./ zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok prijatia 

bezúročnej návratnej finančnej výpomoci poskytnutú zo štátneho rozpočtu SR v sume 

15 742,00 € na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 27/2020 zo dňa 19.10.2020, ktorým 

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schválilo zmenu rozpočtu obce 

Popudinské Močidľany č. 2 na rok 2020 v jeho príjmovej časti a to navýšením o sumu 

30 000,00 €. 

 

5. Vyhlásenie výsledkov OVS na predaj stavebných pozemkov IBV Pod vinohradmi 

II.etapa 

 

V tomto bode boli pred prítomnými otvorené obálky – doručená pošta týkajúca sa OVS. 

Otvárala ich starostka obce a spolu s prítomnými poslancami kontrolovala splnenie 

podmienok. Na konci bolo schválené nasledujúce uznesenie 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 28/2020 zo dňa 25.11.2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlasuje výsledky Obchodnej verejnej 

súťaže na predaj dvoch stavebných pozemkov IBV Pod vinohradmi – II. etapa, ktorá bola 

vyhlásená Uznesením Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany č. 20/2020 zo dňa 

23.09.2020, nasledovne: 

a./ víťazným uchádzačom na stavebný pozemok č. 1 (parcela č. 1561/11 a 1555/83 v k. ú. 

     Močidľany), celková výmera pozemku 695 m2, sa stáva Stanislav Kráľovič, Kollárova 17,    

     908 51  Holíč 

b./ víťazným uchádzačom na stavebný pozemok č. 2 (parcela č. 1561/13 a 1555/88 v k. ú. 

    Močidľany),celková výmera pozemku 749 m2, sa stáva Ondrej Pekár, Doležalova 2923/23,      

    Skalica 

Za: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, p. Marián Kocák, Ing. 

Marek Mošať, p. Branislav Novák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 



6. Schválenie odpredaja pozemku registra „C“-KN parcela č. 493/4 v k. ú. Močidľany 
 

V tomto bode bola riešená Žiadosť o odkúpenie pozemku, ktorá bola na obec doručená PD 

Popudinské Močidľany, družstvo. Jedná sa o pozemok, ktorý tvorí súčasť areálu bývalej 

administratívnej budovy a ostal doposiaľ neusporiadaný. Po prerokovaní bodu bolo dané na 

hlasovanie nasledujúce uznesenie. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 29/2020 zo dňa 25.11.2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje odpredaj pozemku registra 

„C“-KN parcela č. 493/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75 m2, v k.ú. Močidľany, 

ktorý je evidovaný na LV č. 956 pre vlastníka Obec Popudinské Močidľany, žiadateľovi 

a užívateľovi tohto pozemku PD Popudinské Močidľany, družstvo, so sídlom Popudinské 

Močidľany č. 64, za cenu 3,00 €/m2, t.j. za celkovú predajnú cenu 225,00 €. Predaj sa 

uskutočňuje v zmysle VZN Obce Popudinské Močidľany č. 1/2011 o zásadách hospodárenia 

s majetkom obce, § 3 písmena B, ods. 10. písmena b), nakoľko odpredávaný pozemok má 

charakter pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej 

plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.  

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

Novák 

Proti: Mgr. Mária Hološková, 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

7. Zverejnenie zámeru odpredaja pozemkov registra „C“-KN parcela č. 1555/107 

a 1561/16v k. ú. Močidľany z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

V tomto bode sa jednalo o žiadosti pána Vladimíra Mihaloviča a manž. Gabriely , ktorí 

žiadajú o kúpu obecného pozemku. Tento sa nachádza v susedstve ich stavebného pozemku 

a chcú ho po zrealizovaní stavby ich rodinného domu využívať na výsadbu ovocných 

stromov. Po prerokovaní bodu bolo dané na hlasovanie nasledujúce uznesenie. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 30/2020 zo dňa 25.11.2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch, v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 

9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok 

obce, a to: v celosti pozemky registra „C“-KN  

- par. č. 1555/107, orná pôda o výmere 132 m2 a  

- par. č. 1561/16, orná pôda o výmere 52 m2,  

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

úradu Skalica. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedené pozemky sa nachádzajú v susedstve 

so stavebným pozemkom, ktorý je vlastníkom žiadateľov, a na ktorom v súčasnosti 

uskutočňujú stavbu rodinného domu. Pozemky sú vzhľadom k ich výmere a umiestneniu 

nevyužiteľné pre Obec Popudinské Močidľany. 

Kupujúcimi budú: Vladimír Mihalovič a manž. Gabriela, bytom Skalica, SNP č. 1455/22. 

Kúpna cena za predmet prevodu je stanovená nasledovne:  

a) pozemok par.č. 1561/16 za cenu 10,00 €/m2, t.j. za cenu 520 €  



b) pozemok par. č. 1555/107 za cenu 3,00/m2, t.j. za cenu 396 €. 

Celková kúpna cena za predmet prevodu je 916 €. 

 

Za: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, p. Marián Kocák, Ing. 

Marek Mošať, p. Branislav Novák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

8. Schválenie VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce 

 

V bode č. 8 sa rokovalo o novom VZN obce Popudinské Močidľany č. 2/2020 o miestnom 

poplatku KO a DSO na území obce Popudinské Močidľany, nakoľko obec dňom 01. januára 

2021 prechádza na množstvový zber odpadu. Uvedené VZN bolo riadne zverejnené 15 dní 

pred rokovaním obecného zastupiteľstva a občania ho mohli pripomienkovať. V rokovaní 

o tomto bode sa prihlásila o slovo Ing. Gabriela Janeková a pripomienkovala § 7 čl. 1 aby sa 

sadzby poplatku zjednotili z kg odpadu na liter odpadu. Potom sa prihlásil o slovo Ing. Marek 

Mošať, ktorý sa dotazoval, či ročne obec na poplatkoch za KO a DSO vyberie menej alebo 

viac eur. Na to mu bolo starostkou obce odpovedané, že o niečo málo viac, ale systém platieb 

občanov bude spravodlivejší. Bude záležať na tom, koľkokrát do roka si občania nechajú 

vyviesť popolnicu a ako budú separovať odpad. Mgr. Mária Hološková vyjadrila obavu, že 

budú vznikať čierne skládky v katastri obce. 

Po prerokovaní bodu bolo dané na hlasovanie nasledujúce uznesenie. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 31/2020 zo dňa 25.11.2020 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Popudinské Močidľany č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Popudinské Močidľany. 

Za: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, p. Marián Kocák, Ing. 

Marek Mošať, p. Branislav Novák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

9. Schválenie Municipálneho úveru – Univerzál 

 

V bode č. 9 prišlo opäť k rokovaniu o schválení Municipálneho úveru – Univerzál. Starostka 

obce a prítomní poslanci rokovali o jeho výhodnosti a pre aké účely investícii obce by slúžil. 

Jednalo sa najmä o investičných nákladoch pre vznikajúcu IBV a  na vodovod obce. V bode 

vystúpil Ing. Marek Mošať, ktorý sa dotazoval, či sa môže úver použiť na bežné výdavky. 

Bolo mu odpovedané, že úver je možné použiť len na kapitalové výdavky a i tieto musí vždy 

schváliť obecné zastupiteľstvo. Mgr. Peter Irša položil starostke otázku, či sa týmto úverom 

zároveň splatí i zostatok starého úveru, na čo mu bolo starostkou odpovedané, že áno splatí 

sa. Mgr. Peter Irša taktiež podotkol, že týmto úverom sa zvýši finančná istota obce. Poslanci 

sa všeobecne zhodli na tom, že obec by mala investovať do IBV a vodovodu. 

Po prerokovaní bodu bolo dané na hlasovanie nasledujúce uznesenie. 

 

 

 



Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 32/2020 zo dňa 25.11.2020 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch podľa príslušných ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: 

a) Schvaľuje prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 

210.000 € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 

11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v 

Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len 

„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

b) Schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru 

bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky 

poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška 

úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 

30.05. daného kalendárneho roka.  

c) Schvaľuje, že v prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou 

úveru, bude vo výške tohto rozdielu úver zmenený na termínovaný, a to za podmienok 

dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

d) Berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu Minucipálneho 

úveru – Univerzál. 

 

Za: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, p. Marián Kocák, , p. 

Branislav Novák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: Ing. Marek Mošať 

 

10. Schválenie Rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

 

V tomto bode bol starostkou obce predložený na schválenie Rozpočet obce. Rozpočet riadne 

visel počas 15 dní na úradnej tabuli obce a bol zverejnený taktiež na webovom sídle obce 

www.popudinskemocidlany.sk , občania mohli rozpočet pripomienkovať. Poslancom Obz bolo 

taktiež v materiáloch doručené Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtu obce 

Popudinské Močidľany na rok 2021-2023. V bode sa taktiež rokovalo o prerozdelení dotácií 

z rozpočtu obce na rok 2021. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2021 doručili na obec 

TJ Družstevník Popudinské Močidľany a DHZ Popudinské Močidľany. DHZ sa vyhovelo 

a schválila sa im čiastka dotácie o akú požiadali. TJ Družstevník Popudinské Močidľany 

nebolo v plnej sume vyhovené, nakoľko to momentálna finančná situácia obce neumožňuje. 

Prítomní členovia TJ Družstevník Popudinské Močidľany boli však oboznámení s tým, že 

pokiaľ sa situácia v budúcom roku bude zlepšovať, je tu možnosť zmeny rozpočtu a bola im 

starostkou a poslancami obecného zastupiteľstva prisľúbená možnosť navýšenia dotácie pre 

rok 2021. Po všetkých pripomienkach prítomných bol vydaný návrh uznesenia na schválenie. 

Schválený rozpočet tvorí trvalú a neodlučiteľnú prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 33/2020 zo dňa 25.11.2020 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) Schvaľuje Rozpočet Obce Popudinské Močidľany na rok 2021. 

b) Berie na vedomie Rozpočet Obce Popudinské Močidľany na roky 2022 – 2023. 

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

rozpočtu obce na roky 2021 – 2023. 

http://www.popudinskemocidlany.sk/


d) Schvaľuje Dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 nasledovne: 

- Telovýchovná jednota  8 121 € 

- Dobrovoľný hasičský zbor  4 000 €  

 

Za: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, p. Marián Kocák, Ing. 

Marek Mošať, p. Branislav Novák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

11. Schválenie Zmeny rozpočtu obce č. 3 na rok 2020 

 

V tomto bode bola predložená na schválenie zmena rozpočtu č. 3. Po prerokovaní bodu bolo 

dané na hlasovanie nasledujúce uznesenie. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 34/2020 zo dňa 25.11.2020 : 

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

rok 2020. 

 

Za: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, p. Marián Kocák, Ing. 

Marek Mošať, p. Branislav Novák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

12. Rôzne 

V bode nikto nevystúpil. 

 

13. Interpelácie poslancov 

 

Interpelácie poslancov prebehli v rokovaní o jednotlivých bodoch. 

 

14. Diskusia 

 

Nikto z prítomných sa o slovo neprihlásil. 

        
Schválený 
rozpočet 

zmena 
rozpočtu č. 1 

zmena 
rozpočtu č.2 

zmena 
rozpočtu č.3   

Bežné príjmy za rok 2020 453 392,00 453 392,00 453 392,00 487 843,00 
 

Kapitalové príjmy za rok 2020 267 673,00 267 673,00 267 673,00 63 000,00 
 

Finančné operácie príjmové rok 
2020 30 000,00 58 250,00 88 250,00 103 992,00 

 

SPOLU 751 065,00 779 315,00 809 315,00 654 835,00 
 

Bežné výdavky za rok 2020 406 892,00 414 692,00 414 692,00 450 776,00 
 

Kapitalové výdavky za rok 2020 317 173,00 325 873,00 325 873,00 156 309,00 
 

Finančné operácie výdavkové 
rok 2020 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 

 

SPOLU 751 065,00 767 565,00 767 565,00 634 085,00 
 



15. 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. Mária Hološková   ................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


