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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Popudinských 

Močidľanoch zo dňa 28. novembra 2022 
 

Predsedajúci : Mgr. Dana Žúrková – starostka obce 

Prítomní poslanci: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. 

Marek Mošať, p. Vladimír Smaženka 

Ospravedlnení, Ing. Pavel Tokoš, p. Branislav Novák, Ing. Róbert Mozolič 

Ostatní prítomní:  Bc. Martina Iršová 

 

Návrh programu zasadnutia 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

3. Výsledky voľby starostu obce a výsledky voľby poslancov obecného zastupiteľstva 

a) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva 

b) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce 

c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d) Vystúpenie starostky obce 

4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

8. Schválenie sobášiacich 

9. Určenie platu starostu obce 

10. Schválenie Zmeny rozpočtu obce č. 3 na rok 2022 

11. Schválenie Rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 

12. Vyhlásenie OVS na predaj 2 stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi  

13. Schválenie odpredaja novovzniknutého pozemku registra C-KN parcela č. 1556/29 v k.ú. 

Močidľany 

14. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN Obce Popudinské Močidľany č. 2/2020 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Popudinské 

Močidľany a jeho Dodatku č. 1/2022 

15. Vyhlásenie zámeru odpredaja pozemkov registra C-KN parcela č. 1/13 a 3/1 v k.ú. 

Močidľany 

16. Interpelácie poslancov 

17. Diskusia 

18. 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. Marek Mošať a p. Vladimír Smaženka. 
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3. Výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva  

 

a) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva 

Výsledky volieb prečítala prítomným predsedkyňa miestnej volebnej komisie vo voľbách do 

OSO a VUC Martina Iršová. Následne novozvolenej starostke obce a novozvoleným 

prítomným poslancom odovzdala osvedčenia. 

b) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce 

Ďalej v bode vystúpila novozvolená starostka obce a zložila sľub. 

c) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

Následne zložili sľub i prítomní novozvolení prítomní poslanci ObZ v Popudinských 

Močidľanoch. 

d) Vystúpenie starostky obce 

V bode ešte vystúpila starostka obce a predniesla svoj príhovor. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 31/2022 zo dňa 28.11.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) berie na vedomie oznámenie výsedkov voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva, 

b) konštatuje, že novozvolená starostka Obce Popudinské Močidľany Mgr. Dana 

Žúrková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce, 

c) konštatuje, že novozvolení prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva Popudinské 

Močidľany zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: 

d) berie na vedomie vystúpenie novozvolenej starostky Obce Popudinské Močidľany 

Mgr. Dany Žúrkovej. 

 

Za: Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela Janeková, p. Vladimír 

Smaženka 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

V bode č. 4 starostka obce  oboznámila prítomných s pripraveným návrhom programu 

obecného zastupiteľstva. Zároveň navrhla vypustiť bod č. 15, nakoľko sa vyskytli nové 

skutočnosti. Po ich preverení sa materiál posunie k rokovaniu v najbližších zasadnutiach 

Obecného zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch. Následne starostka obce dala 

program na schválenie a s touto zmenou bol prítomnými poslancami schválený. 

 

Schválený program zasadnutia 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

  3. Výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva  

a) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 
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b) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce 

c) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

d) Vystúpenie starostky obce 

  4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

  5. Kontrola plnenia uznesení 

  6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

  8. Schválenie sobášiacich 

  9. Určenie platu starostu obce 

10. Schválenie Zmeny rozpočtu obce č. 3 na rok 2022 

11. Schválenie Rozpočtu obce na roky 2023 -2025 

12. Vyhlásenie OVS na predaj 2 stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi 

13. Schválenie odpredaja novovzniknutého pozemku registra C-KN parcela č. 1556/29 v k. ú. 

Močidľany 

14. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN Obce Popudinské Močidľany č. 2/2020 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Popudinské 

Močidľany a jeho Dodatku č. 1/2022 

15. Interpelácie poslancov 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

Za: Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela Janeková, p. Vladimír 

Smaženka 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 28/2022 zo dňa 11.10.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlasuje výsledky Obchodnej 

verejnej súťaže (OVS) na predpredaj 2 stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi – III. 

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

Močidľany dňa 09.08.2022 Uznesením č. 23/2022 v zmysle podmienok OVS, ktoré tvorili 

neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, a to nasledovne: 

 

a) Víťazným uchádzačom na predaj stavebného pozemku č. 1 (par.č. 1556/8) sa stáva: 

JUDr. Jozef Tomša a manželka Kristína Tomšová, Kátov č. 127 

b) Víťazným uchádzačom na predaj stavebného pozemku č. 2 (par.č. 1556/12) sa stáva: 

-- 

- S víťaznými uchádzačmi bola po zaplatení zvyšku kúpnej ceny uzavretá kúpna zmluva, ktorá 

bola podaná na zápis do KN. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 29/2022 zo dňa 11.10.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) schvaľuje odpredaj novovzniknutých pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. 

Popudiny, ktoré vznikli odčlenením z pôvodného pozemku registra C-KN v k. ú. Popudiny, 

parcela č. 159 vo vlastníctve Obce Popudinské Močidľany a evidovaného  na LV č. 956,  na 
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základe Geometrického plánu č. 48086151-59/2022 zo dňa 17.08.2022, overeného Okresným 

úradom Skalica, katastrálnym odborom dňa 25.08.2022 pod č.481/22, a to: 

- parcela č. 159/2, zastavaná plocha vo výmere 11 m2 a 

- parcela č. 159/3, zastavaná plocha vo výmere   2 m2, 

žiadateľom a súčasným užívateľom: Ing. Alojz Martinček a manž. Ľudmila, bytom 

Popudinské Močidľany č. 294, v celosti, t.j. v podiele 1/1, za cenu 3,00 €/m2, t.j. za celkovú 

predajnú cenu 39,00 €. 

Odpredaj sa uskutočňuje  v zmysle § 9a ods. 8 písmena b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

b) schvaľuje kúpu novovzniknutého pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k.ú. 

Popudiny, ktorý vznikol odčlenením z pôvodného pozemku registra C-KN v k.ú. Popudiny, 

parcela č. 150/2 vo vlastníctve Ing. Alojza Martinčeka a manž. Ľudmily, Popudinské 

Močidľany č. 294, a evidovaného  na LV č. 797, na základe Geometrického plánu č. 

48086151-59/2022 zo dňa 17.08.2022, overeného Okresným úradom Skalica, katastrálnym 

odborom dňa 25.08.2022 pod č.481/22, a to: 

- parcela č. 150/9, zastavaná plocha vo výmere 1 m2, 

Obci Popudinské Močidľany, so sídlom Popudinské Močidľany č. 56, 908 61, v celosti, t.j. 

v podiele 1/1, za cenu 3,00 €/m2, t.j. za celkovú predajnú cenu 3,00 €. 

 

- Po uhradení kúpnej ceny bola so žiadateľmi uzavretá kúpna zmluva a zároveň bol podaný 

návrh na jej zápis do KN. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 30/2022 zo dňa 11.10.2022 :  

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. 1556/29 orná pôda o vo výmere 3.412 m2, 

v katastrálnom území Močidľany, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 166/2022 

zo dňa 14.09.2022, overeného Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom dňa 

26.09.2022 pod č. 539/22, odčlenením z pôvodného pozemku registra „C“-KN parcela č. 

1556/1 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 je vzhľadom k jeho 

umiestneniu pre obec nevyužiteľný. Budúci kupujúci hodlá pozemok využiť na stavbu 

rodinného domu s tým, že pripojenie budúcej stavby na inžinierske siete vykoná na vlastné 

náklady. 

Kupujúcimi budú: Ing. Juraja Tokoša a manž. Erika, t.č. bytom Papillonallee 7C/11, 3172 

Bern, Švajčiarsko. Kúpna cena za predmet prevodu je stanovená na základe dohody sumou 

15,00 €/m2, t.j. za celkovú predajnú cenu 51.180,00 €. 

 

- k zverejnenému zámeru neboli podané žiadne pripomienky, ani požiadavky na odkúpenie 

nepotrebného majetku obce inými žiadateľmi. 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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V tomto bode starostka obce poverila poslanca Ing. Pavla Tokoša, aby v zákonom 

stanovených prípadoch  zvolával a viedol zasadnutia ObZ v Popudinských Močidľanoch.  

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 32/2022 zo dňa 28.11.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch poveruje poslanca Ing. Pavla Tokoša 

zvolávaním a vedením zasadnutí Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Za: Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela Janeková, p. Vladimír 

Smaženka 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

7. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

V bode sa rokovalo o zriadení komisií, ich práci a vymenovaní členov. S návrhom 

predloženým starostkou obce prítomní poslanci súhlasili. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 33/2022 zo dňa 28.11.2022 :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) zriaďuje Komisiu sociálnych vecí a verejného poriadku, určuje náplň práce 

komisie, a to riešenie sociálnych problémov obce (hmotná núdza, ľudia v sociálnej tiesni, 

odkázanosť na sociálnu službu, záškoláctvo, zanedbávanie povinnej starostlivosti, občianske 

spory a pod.) a volí 

- predsedu komisie: Mgr. Peter Irša 

- členov komisie: Mgr. Mária Hološková, Ing. Marek Mošať 

 

b) zriaďuje Komisiu výstavby a životného prostredia, určuje náplň práce komisie, 

a to riešenie riešenie podnetov, sporov, návrhov v zmysle stavebného zákona a územného 

plánu obce, problematiku životného prostredia (odpady, znečistenie ovzdušia, výruby, 

výsadby a pod.) a volí 

- predsedu komisie: Ing. Gabriela Janeková 

- členov komisie: Branislav Novák, Vladimír Smaženka 

 

c) zriaďuje Komisiu školstva, kultúry a športu, určuje náplň práce komisie, a to 

riešenie záležitostí týkajúcich sa miestnych kultúrnych a športových organizácií, miestnej ZŠ 

a MŠ a volí 

- predsedu komisie: Ing. Marek Mošať 

- členov komisie: Ing. Pavel Tokoš, Branislav Novák 

 

d) zriaďuje Finančnú komisiu, určuje náplň práce komisie, a to problematiku rozpočtu 

obce, jeho úprav, úverov obce a pod. a volí 

- predsedu komisie: Ing. Pavel Tokoš 

- členov komisie: Mgr. Peter Irša, Gabriela Janeková 

 

Za: Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela Janeková, p. Vladimír 

Smaženka 
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Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

8. Schválenie sobášiacich 

 

V bode boli navrhnutí na schválenie sobášiaci. K bodu sa prijalo nasledovné uznesenie. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 34/2022 zo dňa 28.11.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje sobášiacich, a to nasledovne: 

- Mgr. Dana Žúrková – starostka obce 

- Ing. Pavel Tokoš – poslanec obecného zastupiteľstva 

- Ing. Gabriela Janeková – poslankyňa obecného zastupiteľstva 

 
Za: Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela Janeková, p. Vladimír 

Smaženka 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

9. Určenie platu starostu obce 

 

Bodom č. 9 sa určil plat starostky obce a to na základe Zákona NR SR č. 253/1994 §4 ods. 1) 

a ods. 2). Počas rokovania o tomto bode prišiel pán poslanec Mgr. Peter Irša a zložil sľub 

poslanca. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 35/2022 zo dňa 28.11.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) určuje, v zmysle § 4 ods. 1) Zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platobných pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení jeho neskorších zmien 

a dodatkov, mesačný plat starostu obce Popudinské Močidľany vo výške 1,83 násobku platu 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, 

b) zvyšuje, v zmysle § 4 ods. 2) vyššie citovaného zákona, tento plat o 10 %. 

 

Za: Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela Janeková, p. Vladimír 

Smaženka, Mgr. Peter Irša 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

10. Schválenie Zmeny rozpočtu obce č. 3 na rok 2022 

 

V bode 10 sa rokovalo o zmene rozpočtu č. 3 pre rok 2022.  

Ing. Marek Mošať namietal zmenu rozpočtu v časti kapitálových výdavkov na položke 

týkajúcej sa dokončenia stavby Komunitného centra, kde položka bola navýšená o 10 000,- € 

a žiadal túto úpravu zrušiť. Na rokovaní o zmene rozpočtu sa prítomní poslanci na základe 

tejto interpelácie dohodli, že položka bude ponížená. Celková úprava kapitálových výdavkov 

teda činí sumu 117 906,89 € z pôvodných 127 906,89 €. Taktiež namietal, že aj napriek tomu, 

že obec má na hospodárení a rozpočte prebytok, nevyplatila TJ Družstevník Popudinské 
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Močidľany celkovú dotáciu, tak ako im bola schválená. Starostka obce Mgr. Dana Žúrková 

namietla, že obec nemala istotu, či do konca rozpočtového obdobia prídu finančné prostriedky 

z podielových daní, tak ako boli štátom sľúbené. Obec  musí  s finančnými prostriedkami 

nakladať hospodárne tak, aby nebol  chod obce vrátane školstva ohrozený behom bežného 

rozpočtového roka. Mgr. Peter Irša namietol, že v minulosti nebola ani DHZ Popudinské 

Močidľany vyplatená dotácia v plnej výške a organizácia situáciu ustala. Všetci prítomní sa 

zhodli na tom, že behom rozpočtového roka sa bude schádzať finančná komisia a sledovať 

rozpočet obce aj na položke dotácií organizáciám.  

So zavedením vyššie uvedenej interpelácie bola zmena rozpočtu daná k schváleniu. 

 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 36/2022 zo dňa 28.11.2022 :  

 

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

rok 2022, bez výhrad. 

 

        Schválený rozpočet 

Zmena 

rozpočtu č. 3 

Bežné príjmy za rok 2022 477 116,00 518 057,00 
 

  

Kapitalové príjmy za rok 2022 163 300,00 150 000,00 
 

  

Finančné operácie príjmové rok 2022 0,00 72 997,72 
 

  

SPOLU 640 416,00 741 054,72 
 

  

Bežné výdavky za rok 2022 452 349,00 451 063,79 
 

  

Kapitalové výdavky za rok 2022 163 300,00 117 906,89 
 

  

Finančné operácie výdavkové rok 2022 24 767,00 45 862,25 
 

  

SPOLU 640 416,00 614 832,93 
 

  

 

Za: Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela Janeková, p. Vladimír 

Smaženka, Mgr. Peter Irša 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

11. Schválenie Rozpočtu obce na roky 2023 -2025 

 

Návrh rozpočtu bol riadne zverejnený na webovom sídle, rovnako na úradnej tabuli obce 

počas 15 dní na pripomienkovanie. Z prítomných poslancov bol pripomienkovaný pánom 

poslancom Mošaťom, ktorý nesúhlasí s tým, aby sa kapitálové výdavky ohľadne budovania 

IBV pod vinohradmi hradili s úveru obce. Navrhol, aby sa tieto výdavky pokryli z rezervného 

fondu obce a to podľa súpisu prác od firmy, ktorá bude práce vykonávať.  Tento návrh bol do 

rozpočtu premietnutý.  Taktiež sa mu zdali byť vysoké náklady na energie, na čo mu bolo 

odpovedané, že energie sa zatiaľ nechajú na týchto číslach. Obec má od 01.01.2023 

uzatvorené nové zmluvy na dodávky energií a počíta s vysokým stúpnutím cien na energie.  

Energetická kríza postihla okolité obce, ktoré už hospodária na základe nových energetických 
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zmlúv v roku 2022. Naša obec sa na základe týchto skúsenosti musí na zvýšenie energií 

pripraviť. Ing. Janeková sa dotazovala na rozpočtovú položku ohľadne opravy chodníka, 

o ktorý sa jedná. Bolo jej odpovedané, že sa to týka celých schodov v časti obce Popudiny 

a následného  chodníka  až po rodinný dom pani Vojtkovej,  vrátane chodníka pred týmto 

domom. 

Následne bol návrh rozpočtu aj so zapracovanou interpeláciou pána poslanca Mareka Mošaťa 

daná k hlasovaniu. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 37/2022 zo dňa 28.11.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) schvaľuje Rozpočet Obce Popudinské Močidľany na rok 2023, 

b) berie na vedomie Rozpočet Obce Popudinské Močidľany na roky 2024 – 2025, 

c) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra Obce Popudinské Močidľany k návrhu 

Rozpočtu Obce Popudinské Močidľany na roky 2023 - 2025 

 

Za: Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela Janeková, p. Vladimír 

Smaženka, Mgr. Peter Irša 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

12. Vyhlásenie OVS na predaj 2 stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi 

 

K bodu bolo prijaté uznesenie. 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 38/2022 zo dňa 28.11.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž 

(OVS) na predaj dvoch stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi III. v k.ú. Močidľany, 

podľa podmienok OVS, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

 
Za: Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela Janeková, p. Vladimír 

Smaženka, Mgr. Peter Irša 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

13. Schválenie odpredaja novovzniknutého pozemku registra C-KN parcela č. 1556/29 

v k. ú. Močidľany 

 

Bod sa týka uznesenia č. 30/2022, kedy bol vyhlásený zámer odpredaja pozemku. K bodu 

bolo prijaté uznesenie. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 39/2022 zo dňa 28.11.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch z dôvodov hodného osobitého zreteľa, 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písmena c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
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v znení neskorších predpisov, schvaľuje prevod nehnuteľného majetku obce, a to pozemok 

registra C“-KN: 

- parcela č. 1556/29 orná pôda o vo výmere 3.412 m2 v katastrálnom území Močidľany, 

ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 166/2022 zo dňa 14.09.2022, overeného 

Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom dňa 26.09.2022 pod č. 539/22, odčlenením 

z pôvodného pozemku registra „C“-KN parcela č. 1556/1 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: Ing. Juraja Tokoša a manž. Erika, t.č. bytom Papillonallee 7C/11, 3172 Bern, 

Švajčiarsko, 

- za kúpnu cenu: 15,00 €/m2, t.j. za celkovú cenu 51.180,00 €. 

 

Za: Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela Janeková, p. Vladimír 

Smaženka, Mgr. Peter Irša 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

14. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN Obce Popudinské Močidľany č. 2/2020 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Popudinské 

Močidľany a jeho Dodatku č. 1/2022 

 

K bodu predniesla starostka obce Mgr. Dana Žúrková nasledovnú dôvodovú správu. 

Firma VPP servis, s.r.o. Holíč, ktorá pre obec vykonáva zvoz, prepravu a likvidáciu všetkých 

zložiek komunálneho odpadu je od 1.8.2022 vlastníctvom nového majiteľa, ktorý vlastní aj 

Technické služby Senica, a.s. Nový majiteľ nám oznámil, že z dôvodu enormného nárastu 

pohonných hmôt, zvyšovania minimálnej mzdy a od toho sa odvíjajúcich odvodov, nutnej 

reorganizácie spoločnosti a prihliadnuc na skutočnosť, že od roku 2019 neboli upravované pre 

obec ceny za služby, ktoré nám spoločnosť poskytuje, je firma VPP servis s.r.o. nútená zvýšiť 

ceny za tieto služby. Aby sa pre občanov nemuseli navýšiť ceny za vývoz TKO navrhujem, 

aby sme zmenili intervaly vývozov zberných nádob TKO z doterajšieho intervalu (každý 

druhý týždeň) na interval – 1 x za tri týždne. Z doterajších skúseností je zjavné, že pre drvivú 

väčšinu domácností bude tento interval vývozov postačujúci. Problémy budú mať len 

domácnosti, ktoré nedostatočne, či vôbec nevykonávajú separáciu odpadu, pričom je táto zo 

zákona povinná. Na navrhovaný interval vývozov 1 x za tri týždne už prešlo viacero 

samospráv (napr. aj obec Radimov), pričom skonštatovali, že tento interval je postačujúci 

a občania s ním nemajú problémy. Dokonca toto opatrenie viedlo k zvýšeniu percenta 

separácie. Preto navrhuje prijatie predkladaného návrhu Dodatku VZN. 

Bol vydaný nasledovný návrh uznesenia k hlasovaniu. 

 

Návrh uznesenia ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 40/2022 zo dňa 28.11.2022 :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Dodatok č. 2 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 a jeho 

Dodatku č. 1/2022. 

 

Za: Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela Janeková, p. Vladimír 

Smaženka, Mgr. Peter Irša 
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Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

15. Interpelácie poslancov 

 

Mgr. Peter Irša sa dotazoval, či obec plánuje žiadať o finančné prostriedky z Plánu obnovy a 

rozvoja, na čo mu bolo odpovedané, že obce môžu tieto financie čerpať až na základe 

spolupráce a prostredníctvom  riadiaceho orgánu, ktorým je Trnavský samosprávny kraj. 

Taktiež sa zaujímal o vybudovanie workoutového ihriska v našej obci, na čo mu bolo 

odpovedané, že obec sa tomu nebráni, pokiaľ budú finančné prostriedky. 

Ing. Gabriela Janeková sa dotazovala, že nakoľko sa ukončila výstavba vodovodu v časti obce 

Popudiny, či sa budú spisovať existujúce závady. Taktiež upozornila na cestu do vinohradov, 

v ktorej sú diery.  

Mgr. Mária Hološková upozornila, že stále nie je odvezená hlina oproti jej rodinnému domu 

a aká je situáciu s rigolom v časti obce Močidľany. Na to jej bolo odpovedané, že práce na 

rigole sú aj vďaka spolupráci Trnavského samosprávneho kraja ukončené. Hlina je nahlásená 

na odvoz. 

Ing. Marek Mošať sa spýtal, či by bolo možné dávať do „Hlásnika“ aj diskusiu zo zasadnutí 

ObZ, na čo mu bolo odpovedané, že toľko priestoru v obecných novinách nie je. Občania 

majú možnosť zápisnicu prečítať na webe obce, na úradnej tabuli na chodbe obecného úradu, 

prípadne je k nahliadnutiu na obecnom úrade. Vďaka veľkému obsahovému rozsahu zápisnice 

sa málokedy kópia zápisnice zmestí do úradných tabúľ v častiach obce Močidľany 

a Popudiny. 

 

16. Diskusia 

 

V diskusii sa prihlásil o slovo prítomný občan p. Anton Vojtek a spýtal, či by sa nedal zbrúsiť 

chodník pri Komunitnom centre, nakoľko je v zatáčke príliš ostrý. 

Ďalej sa prihlásil i pán Michal Horváth, ktorý sa spýtal poslancov, kedy bude zasadnutie 

finančnej komisie k rozdeleniu dotácie z rozpočtu obce pre organizácie obce. 

 

17. 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. Marek Mošať  ................................... 

 

    p. Vladimír Smaženka .................................... 

 

Mgr. Dana Žúrková  

   starostka obce  ....................................... 

  

 

 

 


