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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Popudinských 

Močidľanoch zo dňa 26. apríla 2022 
 

Predsedajúci : Mgr. Dana Žúrková – starostka obce 

Prítomní:: p. Marián Kocák /od bodu č. 6/,  Mgr. Peter Irša, Ing. Pavel Tokoš, Ing. Marek 

Mošať, Mgr. Mária Hološková,   Ing. Róbert Mozolič 

Ospravedlnená: Ing. Gabriela Janeková, p. Branislav Novák 

 

Schválený program zasadnutia: 

  1.  Otvorenie zasadnutia 

  2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

  3.  Schválenie programu zasadnutia 

  4.  Kontrola plnenia uznesení 

  5. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj 4 stavebných pozemkov v IBV Pod 

vinohradmi, v k. ú. Močidľany 

  6. Vyhlásenie zámeru odpredaja novovzniknutého pozemku registra C – KN parcela č. 

1561/21 v k. ú. Močidľany 

  7. Schválenie odpredaja novovzniknutého pozemku registra C – KN parcela č. 1556/24 v k. 

ú. Močidľany 

  8. Vymenovanie Michala Horvátha, bytom Popudinské Močidľany č. 182 za veliteľa 

Dobrovoľného hasičského zboru obce Popudinské Močidľany 

  9. Prerokovanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky 

obce 

10. Schválenie zámeru vypracovania projektovej dokumentácie Zmien a doplnkov Územného 

plánu obce Popudinské Močidľany 

11. Prerokovanie žiadosti o zámenu pozemku medzi obcou Popudinské Močidľany a Jozefom 

Gergelom, bytom Popudinské Močidľany č. 307 

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

dostavbu Komunitného centra Popudinské Močidľany a schválenie zmeny rozpočtu č. 1 

na rok 2022 

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 Martina Iršová a za overovateľov zápisnice boli 

určení Mgr. Mária Hološková a Ing. Pavel Tokoš 

 

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, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 
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4. Kontrola uznesení 

 Na predchádzajúcom riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 

08.02.2022 boli prijaté nasledovné uznesenia: 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 1/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu Obce Popudinské Močidľany č. 2/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Popudinské Močidľany. 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 2/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

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: z časti (rozsah častí bude spresnený geometrickým 

zameraním) pozemky registra „C“-KN 

- parcela č. 1561/3, orná pôda o výmere 401 m2, 

- parcela č. 1555/75, orná pôda o výmere 931 m2  

 - parcela č. 1555/2, ostatná plocha o výmere 443 m2 

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

úradu Skalica. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitého zreteľa: 

Osobitý zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedené pozemky sa nachádzajú v tesnom 

susedstve IBV Pod vinohradmi, pričom neboli pôvodne určené pre účel výstavby, ale mali 

byť ponechané ako prístupové pozemky k pozemkom tvoriacim budúcu zelenú zónu. 

Vzhľadom k umiestneniu pozemkov sú pre obec inak nevyužiteľné. Budúci kupujúci musí do 

doby schválenia predaja prebytočného majetku obce predložiť geometrický plán, v ktorom  sa 

pozemky rozdelia tak, aby bol pre obec zachovaný prístup k pozemkom registra „C“-KN 

parcela č. 1556/20 a 1556/21 v k. ú. Močidľany. 

Kupujúcimi budú: Zdenko Božík a manž. Lenka, Popudinské Močidľany č. 338. Kúpna cena 

za predmet prevodu je stanovená na základe dohody. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 3/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

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. 1556/24, orná pôda o výmere 732 m2, 

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

vypracovaného firmou GEOSPOL s.r.o. Skalica dňa 31.01.2022, 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. 353 a vzhľadom k umiestneniu pozemku je pre obec nevyužiteľný 

(nie je určený k výstavbe). Budúci kupujúci hodlá pozemok využívať ako rozšírenie dvorovej 

časti domu, ktorá je v súčasnosti minimálna a z časti ako záhradu za rodinným domom. 
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Kupujúcimi budú: Dominik Hulka a manž. Marianna, Popudinské Močidľany č. 353. Kúpna 

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

predajnú cenu 2.196 €. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 4/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje kandidátov za prísediacich na 

pojednávania v trestných veciach pre Okresný súd Skalica, a to: 

a) Mgr. Peter Irša, narodený 17.12.1975, bytom Popudinské Močidľany č. 65 

b) Mgr. Renáta Horváthová, narodená 23.8.1978, bytom Popudinské Močidľany č. 182 

c) PhDr. Miroslava Mrázová, narodená 9.9.1969, bytom Popudinské Močidľany č. 308 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 5/2022 zo dňa 08.02.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly stavu 

a vývoja dlhu obce za IV. štvrťrok 2020 a I. štvrťrok 2021 

b) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly stavu 

a vývoja dlhu obce za II. štvrťrok 2021 a III. štvrťrok 2021 

c) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia 

rozpočtu obce k 30.6.2021 

d) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra v roku 2021 

e) schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022  

 

 

 5. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj 4 stavebných pozemkov v IBV Pod 

vinohradmi, v k. ú. Močidľany 

 

Obec Popudinské Močidľany má v IBV Pod vinohradmi III – II. etapa v k. ú. Močidľany 

k dispozícii 4 stavebné pozemky (3 stavebné pozemky neboli doposiaľ ponúknuté na 

odpredaj, a to parcela č. 1556/2, 1556/3 a 1556/4 a 1 stavebný pozemok parcela č. 1556/12 

bol z rodinných dôvodov vrátený víťazným uchádzačom späť obci). V tomto bode vyhlasuje 

Obchodnú verejnú súťaž týkajúcu sa týchto pozemkov. 

 

Návrh uznesenia 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.  

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

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

6. Vyhlásenie zámeru odpredaja novovzniknutého pozemku registra C – KN parcela č. 

1561/21 v k. ú. Močidľany 

 

Dňa 20.04.2022 požiadali Peter Zimka a Anna Gazdíková, obaja bytom Popudinské 

Močidľany č. 350 o možnosť odkúpenia novovzniknutého pozemku parcela č. 1556/21, orná 
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pôda o výmere 580 m2 v k. ú. Močidľany, ktorý sa nachádza za dvorovou časťou ich 

rodinného domu. Keďže tento pozemok je pre obec definovaný ako nepotrebný majetok, 

navrhla starostka obce schváliť zámer jeho odpredaja žiadateľom. 

Návrh uznesenia 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 €. 

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

Kocák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

7. Schválenie odpredaja novovzniknutého pozemku registra C – KN parcela č. 1556/24 

v k. ú. Močidľany 

 

Na minulom zasadnutí ObZ Popudinské Močidľany dňa 08.02.2022 bol schválený zámer na 

odpredaj predmetného pozemku. Do dnešného dňa nebol zámer pripomienkovaný ani nikto 

okrem žiadateľov neprejavil o pozemok záujem. 

 

Návrh uznesenia 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 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, vo výlučnom vlastníctve Obce Popudinské Močidľany, z dôvodu hodného 

osobitého zreteľa  
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- pre žiadateľov: Dominik Hulka a manž. Marianna, Popudinské Močidľany č. 353 

- 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. 

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

Kocák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

8. Vymenovanie Michala Horvátha, bytom Popudinské Močidľany č. 182 za veliteľa 

Dobrovoľného hasičského zboru obce Popudinské Močidľany 

K bodu bolo prijaté uznesenie: 

 

Návrh uznesenia 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. 

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

Kocák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

9.  Prerokovanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

starostky obce 

K bodu bolo prijaté uznesenie: 

 

Návrh uznesenia 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. 

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

Kocák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 
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10. Schválenie zámeru vypracovania projektovej dokumentácie Zmien a doplnkov 

Územného plánu obce Popudinské Močidľany 

 

V rozprave k bodu bol k vyjadreniu sa vyzvaný prítomný Krištof Kukliš, ktorý požiadal obec 

Popudinské Močidľany o „vstup“ do dokumentu obce, ktorou je Územný plán obce 

Popudinské Močidľany. Pán Kukliš by chcel realizovať investičnú bytovú výstavbu na 

pozemkoch v časti obce, kde Územný plán obce s IBV počíta iba zčasti. Prípadné zmeny 

a doplnky ÚP sú finančne náročné a pán Kukliš sa vyjadril, že financovať náklady bude on 

sám. 

Poslanci Mgr. Irša a Mgr. Hološková sa vyjadrili, že pokiaľ vyššie uvedený vstup do ÚP , 

bude hradiť pán Kukliš a obec sa na nákladoch nebude podieľať, tak za týchto podmienok nie 

sú proti. Poslanec Ing. Mošať je proti, nakoľko má málo informácii, pýtal sa na náklady, čas 

realizácie, projekty. Pán poslanec Ing. Tokoš bol taktiež proti, lebo Zmena územného plánu sa 

absolútne týka našej obce a je to zásadný vstup do dokumentu obce, ktorým je Územný plán 

obce Popudinské Močidľany. Ing. Mošať aj Ing. Tokoš vyjadrili obavy, aby sa touto akciou 

nevyrobil problém do budúcnosti. Pán poslanec Kocák sa vyjadril s tým, že vlastne sa ide 

schvaľovať iba zámer, len aby pán Kuliš sa mohol informovať či je vôbec možné svoj 

investičný zámer realizovať. 

 

Návrh uznesenia 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. 

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

Proti: Ing. Pavel Tokoš, Ing. Marek Mošať 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

11. Prerokovanie žiadosti o zámenu pozemku medzi obcou Popudinské Močidľany 

a Jozefom Gergelom, bytom Popudinské Močidľany č. 307 

 

V bode sa rokovalo o žiadosti pána Gergela, ktorý žiadal výmenu svojích pozemkov za 

pozemky obce.  Pán Gergel bol na zasadnutí ObZ prítomný a vysvetlil, o ktoré pozemky sa 

jedná. Tiež sa vyjadril, že v minulosti obec niektoré pozemky zamieňala, preto o toto taktiež 

žiada. Bolo mu odpovedané s tým, že pozemky, ktoré vlastní pán Gergel nemajú rovnakú 

hodnotu ako pozemky obce. Starostka obce i Ing. Mošať sa vyjadrili, že obec sa musí chovať 

hospodárne.  

 

Návrh uznesenia 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. 

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

Kocák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

 

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

dostavbu Komunitného centra Popudinské Močidľany a schválenie zmeny rozpočtu č. 1 

na rok 2022 

 

V tomto bode starostka vysvetlila prítomným poslancom, dôvod, prečo je potrebné na 

dostavbu Komunitného centra čerpať rezervný fond. Firma, ktorá mala stavbu už odovzdať,  

napriek neustálym upozorneniam zo strany obce i stavebného dozora, tak nevykonala 

s vysvetlením, že do realizácie vstúpili udalosti ako COVID 19 a vojna na Ukrajine. 

Momentálne sa čaká, či MV SR predĺži termín dokončenia stavby. Každopádne obec musí 

stavbu dokončiť a komunitné centrum zaradiť do siete týchto centier a projekt udržať aspoň 

po dobu 5 rokov. V opačnom prípade obci hrozí, že bude musieť vrátiť financie, ktoré boli 

doteraz na stavbu poskytnuté. Poslanci ObZ Popudinské Močidľany na toto reagovali s tým, 

že o čerpaní rezervného fondu rozhodnú až na základe písomného stanoviska MV SR 

k otázke predĺženia termínu dokončenia stavby. Pán poslanec Ing. Pavel Tokoš navrhol, aby 

sa voči firme, ktorá stavbu neodovzdala v riadnom termíne vyvodili sankcie.  Po rozprave 

bolo prijaté nasledujúce uznesenie.  

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 13/2022 zo dňa 26.04.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje: 

a.) čerpanie financií vo výške 32.000 € (slovom tridsaťdva tisíc eur) z Rezervného fondu obce 

Popudinské Močidľany na kapitálové výdavky spojené s dokončením stavby Komunitného 

centra Popudinské Močidľany, 

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

 

Za: -- 

Proti: Mgr. Peter Irša, Ing. Pavel Tokoš, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, p. Marián 

Kocák 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

13. Interpelácie poslancov 

 

Ing. Marek Mošať sa dotazoval  na detské ihrisko vybudované v areáli TJ Popudinské 

Močidľany. Taktiež sa pýtal na možnosť napojenia kosačky na traktor, ktorý obec využíva 

v rámci projektu Združenia obcí Viesky. 
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Ing. Pavel Tokoš sa dotazoval ohľadne cestnej komunikácie k IBV Pod vinohradmi, 

harmonogramu prác s finančným krytím. 

 

14. Diskusia 

 

V tomto bode už nik z prítomných nevýstupil. 

  

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   ................................... 

 

    Ing. Pavel Tokoš             .................................... 
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Rekapitulácia prijatých uznesení: 

 

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.  

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

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

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 €. 

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

Kocák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

 

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, 
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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 

- 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. 

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

Kocák 

Proti: - 

 

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. 

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

Kocák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

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. 

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

Kocák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 
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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. 

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

Proti: Ing. Pavel Tokoš, Ing. Marek Mošať 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

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 

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. 

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

Kocák 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 13/2022 zo dňa 26.04.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje: 

a.) čerpanie financií vo výške 32.000 € (slovom tridsaťdva tisíc eur) z Rezervného fondu obce 

Popudinské Močidľany na kapitálové výdavky spojené s dokončením stavby Komunitného 

centra Popudinské Močidľany, 

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

 

Za: -- 

Proti: Mgr. Peter Irša, Ing. Pavel Tokoš, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, p. Marián 

Kocák 

Zdržal sa hlasovania: - 

 


