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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Popudinských Močidľanoch zo dňa 24. apríla 2021 
 

Predsedajúci : Mgr. Dana Žúrková – starostka obce 

 

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

Mošať,   Ing. Róbert Mozolič 

 

Ospravedlnený:   Ing. Pavel Tokoš, p. Marián Kocák, 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 výsledkov obchodnej verejnej súťaže na predpredaj (rezerváciu) 8 stavebných 

pozemkov 

  6. Schválenie odkúpenia pozemkov registra E-KN parcela č. 341/1 a 342/2 v k. ú. Popudiny 

  7. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce 

  8. Interpelácie poslancov 

  9. Diskusia 

10. 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 

určené Ing. Gabriela Janeková 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, Ing. Marek Mošať, 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

 

4. Kontrola uznesení 

       Na predchádzajúcom riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 

24.02.2021 boli prijaté nasledovné uznesenia: 
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Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 1/2021 zo dňa 24.02.2021, ktorým: 

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, z dôvodu hodného osobitého zreteľa schválilo odpredaj prebytočného majetku 

obce, a to: v celosti pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností 

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

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

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

úradu Skalica, 

kupujúcim: Vladimír Mihalovič a manž. Gabriela, bytom Skalica, SNP č. 1455/22. Kúpna 

cena je stanovená nasledovne: 

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

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

Celová kúpna cena predstavuje sumu 916,00 €. 

Zverejnenie zámeru vyššie uvedeného predaja bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom Popudinské Močidľany Uznesením č. 30/2020 zo dňa 25.11.2020. 

So žiadateľmi bola uzatvorená kúpna zmluva a nakoľko na pozemok par.č. 1561/16 má 

predkupné právo SPF Bratislava, obec požiadala o súhlas s touto kúpnou zmluvou SPF. 

Doteraz súhlas nebol zo strany SPF daný. 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 2/2021 zo dňa 24.02.2021, ktorým : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schválilo odpredaj novovzniknutých 

pozemkov registra „C“-KN v k.ú. Močidľany, a to: 

- parcela č. 1555/10, zastavaná plocha o výmere 6 m2 a  

- parcela č. 1555/11, zastavaná plocha o výmere 7 m2, 

ktoré vznikli na základe Geometrického plánu č. 208/2021 zo dňa 18.01.2021, overeného 

Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom dňa 28.01.2021 pod číslom 25/21, 

z pôvodného pozemku registra „C“-KN v k.ú. Močidľany, parcela 1555/57, orná pôda 

o výmere 2019 m2, evidovaného na LV č. 956 pre vlastníka Obec Popudinské Močidľany, 

žiadateľom a užívateľom týchto pozemkov: Peter Zimka a Anna Gazdíková, bytom 

Popudinské Močidľany č. 350 , za cenu 3,00 €/m2, t.j. za celkovú predajnú cenu 39,00 €.  

Predaj sa uskutočnil 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.  

So žiadateľmi bola spísaná kúpna zmluva, bola vyplatená kúpna cena a bol podaný návrh na 

vklad do katastra nehnuteľností, ktorý je k dnešnému dňu už zapísaný.   

 

 Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 3/2021 zo dňa 24.02.2021, ktorým :  

 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schválilo čerpanie Rezervného fondu 

Obce Popudinské Močidľany na kapitálové výdavky spojené so (s): 

a/ zrušením a vysporiadaním podielového spoluvlastníctva k pozemkom registra „C“ – KN 

parcela č. 432/5, druh pozemku orná pôda vo výmere 608 m2 a parcela č. 432/6, druh 

pozemku orná pôda vo výmere 73 m2 , ktoré sa nachádzajú v k.ú. Popudiny, obec Popudinské 

Močidľany, okres Skalica, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 1253 pre vlastníka Obec 

Popudinské Močidľany v podiele 1/2 a nezisteného vlastníka Anna Kociánová r. Vojtkovej 

(súr. Jozef, Ľudevít, ded. po Jozefovi Vojtkovi), v.z. Slovenský pozemkový fond, v podiele 
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1/2, za dohodnutú cenu 3.759,12 EUR, slovom tritisícsedemstopäťdesiatdeväť eur a dvanásť 

centov (výmera 340,5 m2 , finančná náhrada za jeden (1) m2 je 11,04 EUR). 

b/ predajom pozemku registra „E“ – KN parcela č. 580, druh pozemku ostatná plocha vo 

výmere 1234 m2 , ktorý sa nachádza v k.ú. Popudiny, obec Popudinské Močidľany, okres 

Skalica, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1085 pre vlastníka Slovenská republika, v.z. 

Slovenský pozemkový fond,  v podiele 1/1, za dohodnutú cenu 5.022,38 EUR, slovom 

päťtisícdvadsaťdva eur a tridsaťosem centov (predávaná výmera 1234 m2 , cena za jeden (1) 

m2 je 4,07 EUR). 

Obec podpísala obe zmluvy týkajúce sa prevodu majetku z SPF na obce a bol vykonaný návrh 

na vklad oboch zmlúv do katastra nehnuteľností. K dnešnému dňu ešte nebol zápis vykonaný. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 4/2021 zo dňa 24.02.2021, ktorým :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž 

(OVS) na predpredaj (rezerváciu) 8 stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi – III. etapa 

v k.ú. Močidľany v zmysle podmienok OVS, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto 

uznesenia. 

Do uzávierky súťaže obec zaevidovala 7 súťažných návrhov. 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 5/2020 zo dňa 24.02.2021, ktorým :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schválilo Zmenu rozpočtu obce č. 1 na 

rok 2021. 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 6/2021 zo dňa 24.02.2021, ktorým :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) Schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 

b) Zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 

2020  

 

 Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 7/2021 zo dňa 24.02.2021, ktorým :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch prijalo stanovisko k zámeru Veterný 

park – Popudinské Močidľany – Radošovce: 

a) Neschválilo realizáciu zámeru Veterný park Popudinské Močidľany – Radošovce. 

b) Odporučilo starostke obce, Mgr. Dane Žúrkovej, aby nepokračovala v rokovaniach 

s investormi ohľadom zámeru Veterný park Popudinské Močidľany – Radošovce. 

c) Odporučilo starostke obce, Mgr. Dane Žúrkovej, aby neviedla žiadne rokovania 

o realizácii zámeru Veterný park Popudinské Močidľany – Radošovce a postupovala 

v konaniach ohľadom predmetného zámeru v zmysle písmena a) tohto uznesenia. 
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5. Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže na predpredaj (rezerváciu) 8 

stavebných pozemkov 

 

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. 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 

 

Za: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať, 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

6. Schválenie odkúpenia pozemkov registra E-KN parcela č. 341/1 a č. 342/2 v k. ú.      

Popudiny 

Pani Bernardína Bilková, bytom Popudinské  Močidľany č. 21 pani Hermína Pekarová, bytom 

Považská 21, Bratislava oslovili obec s návrhom odpredaja pozemkov v ich vlastníctve, 

nakoľko tieto pozemky obec využíva na protipovodňové opatrenia. K bodu bolo prijaté 

uznesenie: 

 

Návrh uznesenia 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, 
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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). 

 

Za: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať, 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

7. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce 

 

 V tomto bode predložila starostka prítomným poslancom Oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činnosti a majetkových pomerov starostky obce, nakoľko to starostom prikazuje ústavný 

zákon. 

Návrh uznesenia 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. 

 

Za: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať, 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

8. Interpelácie poslancov 

 

Ing. Janeková sa dopytovala, či občania obce dávajú vyvážať popolnice dvakrát mesačne, na 

čo jej bolo odpovedané, že je mnoho občanov, ktorí začali dávať popolnice na vývoz raz za 

mesiac. Taktiež sa dotazovala, kto pri toku Chvojnica vyrezal stromy. 

 

14. Diskusia 

 

V tomto bode starostka informovala o oprave štátnej cesty, ktorá prechádza cez obec 

Popudinské Močidľany. Oprava bude prebiehať od 3.5.2021  do 1.6.2021.  

 

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. Gabriela Janeková    .................................... 
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Rekapitulácia uznesení: 

 

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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Za: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať, 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

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). 

 

Za: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať, 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 
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Uznesenia 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. 

 

Za: Mgr. Mária Hološková, Mgr. Peter Irša, Ing. Gabriela Janeková, Ing. Marek Mošať, 

Proti: - 

Zdržal sa hlasovania: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


