
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 6.4.2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 6.4.2021 o 19:00 hod. 

Prítomní:  

Poslanci, starostka: p. Alžbeta Tuková, p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, 

p. Katarína Gajdošová, p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 

 

Zapisovateľ: p. Ing. Nina Masárová 

Program OZ 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

        4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 
        5. Správa zo zasadnutí finančnej komisie 
        6. Schválenie činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie január-jún 2021. 
        7. Úprava rozpočtu obce Vaďovce 
        8. Odpredaj obecného majetku 
        9. Rokovací poriadok  
       10. Rôzne 

K bodu č. 1 

Starostka obce privítala poslancov a prítomných na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

K bodu č. 2 

Starostka obce povedala, že by rada pokračovala určením zapisovateľky Ing. Niny Masárovej 
a overovateľov p. Katarínu Gajdošovú a p. Ing. Petra Dingu.  
Starostka dala poslancom hlasovať.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starostka obce konštatovala, že je prítomných všetkých sedem poslancov a všetci hlasovali za a nikto 
sa nezdržal a nikto nehlasoval proti.  

K bodu č. 3 

Starostka obce sa opýtala poslancov, či môžu pokračovať v rokovaní podľa bodov uvedených 
v pozvánke. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 4 

Starostka obce pokračovala štvrtým bodom programu kontroly uznesení z predchádzajúceho 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 8.2.2021, kde okrem procedurálnych uznesení schválili mandátovú 
komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra, hlavnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra, zobrali na 
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vedomie správu mandátovej komisie, že sú poslanci uznášaniaschopní. Po priebehu voľby HK prijali 
uznesenie č. 7/2021, kedy schválili Ing. Mgr. Renátu Sakovú za hlavnú kontrolórku obce Vaďovce na 
nasledujúcich 6 rokov, schválili kroniku obce za rok 2019 a zobrali na vedomie rozhodnutie, že mieste 
odberové miesto necháme v takom režime, ako sme ho mali doteraz.  
Starostka obce konštatovala, že sú všetky uznesenia prakticky splnené, že s hlavnou kontrolórkou 
bola uzavretá pracovná zmluva a že sa urobilo všetko tak, ako bolo treba. Ďalej navrhla uznesenie, že 
berú na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva a dala poslancom 
hlasovať.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 5 
Starostka obce povedala, že ďalším bodom rokovania sú správy zo zasadnutí Finančnej komisie 
a o ich prednes požiadala predsedníčku FK p. Mgr. Danielu Kontinovú.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že prvá Finančná komisia sa konala 3.3.2021, kde boli prítomní 
všetci poslanci, pani starostka, p. hlavná kontrolórka, p. Ing. Hrušová, p. Hučková a ospravedlnený bol 
p. Ing. Holota. Povedala, že FK riešila hlavný bod - I. úpravu rozpočtu obce na rok 2021, povedala, že 
p. Hrušová im vysvetlila jednotlivé položky príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú navrhnuté 
na zmenu. Povedala, že ide predovšetkým o zmeny v príjmovej časti týkajúce sa nevyčerpaných 
príjmov z predchádzajúceho obdobia, kde položky boli jednotlivo vysvetlené. Povedala, že vo 
výdavkovej časti boli zmeny vzhľadom na príjem ohľadom sčítania obyvateľov a screeningového 
testovania. Povedala, že ďalšie zmeny sa týkajú príspevku na testovanie aj v príjmovej aj výdavkovej 
časti rozpočtu, ako aj na pelety pre základnú školu, materskú kolu, školský klub a jedáleň, ďalšia 
zmena pri dotácii  na elektroniku pre ZŠ a covid materiál pre ZŠ.  
Povedala, že sa komisia dohodla s účtovníčkou obce, že žiadne iné zmeny rozpočtu sa do konania 
OZ nebudú zahŕňať, napriek tomu povedala, že komunikovala s účtovníčkou obce, že zmena tam 
nastala len v tom, že od zasadnutia komisie boli ďalšie screenengy, ku ktorým sú prirátané ďalšie 
sumy a suma za odpredaj pozemku p. Húskovej. Povedala, že všetky zmeny komisia prešla a sú 
vypísané v návrhu zmeny, ktorý budú dnes schvaľovať a komisia odporúča tieto zmeny schváliť.  

P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sa ďalej komisia zaoberala odpredajom pozemkov vo 
vlastníctve obce. Ako prvé išlo o odpredaj pozemku p. Gablechovej, kde ide o odkúpenie časti parcely 
č.16, s dĺžkou 7m, vo výmere 100m². Komisia zotrvala pri predchádzajúcom návrhu – cena 10€/m². 
P. Mgr. Kontinová povedala, že sa ďalej komisia zaoberala odpredajom pozemku p. Šumichrastovej 
a p. Šumichrastovi – komisia sa zaoberala doručenými podkladmi k zámene pozemkov. Nakoľko s 
navrhovanými variantmi na výmenu komisia nesúhlasila, zhodla sa FK na odpredaji pozemku cena 
5€/m². Odpredaj pozemku p. Slávik - ide o odkúpenie obecného pozemku predzáhradka parcelné 
číslo 313/2 o výmere 27m² pred domom súpisné číslo 206. Komisia sa zhodla, že požadovaný 
pozemok navrhuje neodpredať. Odpredaj pozemku p. Podoliako - keďže neboli komisii doručené 
podklady ku konkrétnej časti odkúpenia pozemku z parcely č.5591/1 vo vlastníctve obce, komisia 
požaduje doložiť reálnu mapu pozemku, o ktorý má p. Podoliako záujem a žiadosť o akú skutočnú 
rozlohu  pozemku má žiadateľka záujem. Povedala, že posledným bol odpredaj a výmena pozemku 
mestu Stará Turá – komisii boli predložené materiály týkajúce  sa zámeny pozemkov vo vlastníctve 
obce Vaďovce v rozlohe 14 186m² v lokalite Dubník, pričom mesto ponúka na zámenu pozemky vo 
vlastníctve mesta nachádzajúce sa v k.ú. Vaďovce v rozlohe 12 383m². Zostávajúcich 1803m²  zostalo 
neobjasnených, nakoľko to z danej ponuky nie je zrejmé. Stanovisko FK je nesúhlasné so zámenou 
pozemkov, nakoľko ponuka Starej Turej je pre obec nevýhodná.  
Predsedníčka FK povedala, že posledným bodom rokovania FK bol Rokovací poriadok obce 
Vaďovce, kde predsedníčka FK prečítala navrhované zmeny v rokovacom poriadku. Členovia komisie 
nemali žiadne doplňujúce pripomienky k tomuto návrhu, preto bol tento materiál odporučený v 
navrhovanom znení schváliť na najbližšom zasadnutí OZ.  
Ďalej povedala, že v bode rôzne p. hlavná kontrolórka prítomných informovala, že vykonala kontrolu 
dokumentov, ako je pracovný a odmeňovací poriadok, pracovné zmluvy zamestnancov OcÚ a 
pracovné náplne zamestnancov OcÚ a konštatovala, že všetky tieto dokumenty sú spracované bez 
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nedostatkov a odporučila p. Hrušovej vypracovať podrobný rozpočet príjmov a výdavkov na chod 
školy. 
P. Mgr. Daniela Kontinová pokračovala správou zo zasadnutia FK, ktoré sa konalo 22. 3. 2021, kde 
boli prítomní všetci poslanci, ako aj starostka obce, hlavná kontrolórka obce, riaditeľky základnej školy 
a materskej škôlky. Povedala, že sa v hlavnom bode rokovania zaoberali financovaním základnej 
školy a jej ďalšieho fungovania v nasledujúcom období, vzhľadom na to, že finančné prostriedky, 
potrebné k financovaniu základnej školy sa za posledné roky zvýšili a na jej chod musí obec istú časť 
doplácať. Povedala, že FK zistila, že je pravdepodobnosť, že sa situácia zlepšuje, nakoľko pre zápis 
do 1. ročníka je predpokladaný počet 10 detí, čo by mohlo danú problematiku pre nasledujúce roky 
zatiaľ vyriešiť.  
P. Mgr. Daniela Kontinová pokračovala, že sa FK opäť zaoberala odpredajom obecného pozemku p. 
Šumichrastovi a p. Šumichrastovej, kde sa komisia opätovne zaoberala odpredajom tej istej časti, 
o ktorej hovorili aj na predošlom zasadnutí FK. Povedala, že sa FK medzitým oboznámila so 
skutočnosťami a preto sa rozhodla zmeniť dohodnuté odporúčanie z FK konanej 3.3.2021 a navrhuje 
zámenu pozemku vedenú na LV č. 412 parc.č.995 a doplatok v sume 3,50€/m². Ak by však k zámene 
pozemku neprišlo, cenu za kúpu predmetného pozemku FK navrhuje 4€/m². 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že na základe vykonanej miestnej obhliadky poslancami OZ sa 
komisia opätovne zaoberala požiadavkou odkúpenia časti pozemku p. Podoliako z parcely č.5591/1 
vo vlastníctve obce. Keďže napriek vykonanej obhliadke neboli komisii doručené podklady ku 
konkrétnej časti odkúpenia pozemku z parcely č.5591/1  komisia odporúča, aby si žiadateľka podala 
riadnu žiadosť na OcÚ Vaďovce, kde ich oboznámi s tým, čo požaduje odkúpiť a  doloží reálnu mapu 
pozemku, prípadne geometrický plán pozemku, o ktorý má p. Podoliako záujem a o akú skutočnú 
rozlohu  pozemku má žiadateľka záujem. V prípade splnenia týchto podmienok navrhuje finančná 
komisia odpredaj za 13€/m². 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sa ďalej na FK zaoberali opätovne odpredajom pozemku p. 
Slávikovi, keďže má p. Slávik záujem iba o predzáhradku pred svojim domom, takže bolo požadované 
predmetný pozemok vymerať a doložiť geometrický plán, aby bolo zrejmé, pokiaľ má majiteľ svoj 
pozemok. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že v ďalšom bode sa komisia zaoberala kúpou serveru na 
obecný úrad. Keďže na komisii 3.3.2021 bola predložená len jedna cenová ponuka, komisia 
odporučila starostke obce predložiť ďalšie cenové ponuky, aby sa dalo rokovať o ďalšom postupe a 
vybrať najlacnejšiu ponuku. Napriek tomuto odporúčaniu neboli predložené minimálne tri cenové 
ponuky. K nákupu serveru sa vyjadril Ing. Peter Dinga, nakoľko predložil cenovú ponuku od firmy 
COMTEC. Firma COMTEC bola jediná firma od ktorej FK obdržala cenovú ponuku. Povedala, že p. 
Ing. Peter Dinga komentoval túto ponuku, keďže ju konzultoval priamo s obchodným zástupcom. Na 
začiatok povedal, že predmetom konzultácie bol nákup čisto komponentov, výpočtový výkon a funkcie 
servera. Vôbec nebola predmetom konzultácie cena práce pri inštalácii, kopírovaní a iných súvisiacich 
operácií. Peter Dinga vychádzal z prvotnej ponuky predloženej FK v sume cca 2500€. Pri overení 
parametrov komponentov a ich cien z internetu a zaslaní týchto pripomienok a linkov na konkrétne 
ceny obchodnému zástupcovi došlo k preceneniu zo strany COMTEC-u a dostali sme sa na cenu cca 
1600€, nakoľko sme ale boli upozornení, že server pôvodnej ponuky by nezvládol virtualizáciu kvôli 
jeho nízkemu výpočtovému výkonu a pomalým diskom. Odôvodnenie výraznej zmeny cien spôsobil 
časový posun medzi ponukami cca 7 týždňov. Takže vlastne aby sme sa aj investíciou posunuli, 
oslovil COMTEC o ponuku servera, ktorý by zvládol pôvodne ponúkanú virtualizáciu a zároveň sa 
výrazne zvýšila rýchlosť práce na serveri. Po tejto požiadavke prišla ponuka na sumu okolo 3500€, čo 
bolo už značne dosť. Po odkonzultovaní nových pripomienok k tejto ponuke ako napríklad výpočtový 
výkon, licencia software-u a v neposlednom rade finančné prostriedky obce, firma COMTEC poslala 
dve finálne varianty, z ktorých prvá bola odporučená ako firmou COMTEC, tak aj nezávislým 
odporúčaním kolegu Petra Dingu v sume 2670€. Navýšenie je oproti pôvodnému rozpočtu 170€, ale 
parametre servera ako rýchle disky, veľkosť pamätí RAM robia 3-krát výkonnejším a spoľahlivejším. 
Peter Dinga podotkol, že v celej e-mail-ovej komunikácii je obec v kópii. Ďalej pripomenul, aby táto 
ponuka bola predložená obecnému zastupiteľstvu ako alternatíva k výberu servera. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že posledným bodom rokovania FK v bode rôzne pracovníčka 
OcÚ p. Hučková predložila zoznam neplatičov za smeti k 31.12.2020. FK sa po diskusii zhodla, že 
neplatičom bude doručená výzva na zaplatenie a v prípade, že neplatiči túto výzvu nebudú 
akceptovať, navrhol p. Ing. Holota, aby obecný úrad kontaktoval Sociálnu poisťovňu, ktorá im dodá 
podklady k preberaniu ich dávok, z ktorých je následne možné vymáhať nedoplatky a na základe 
týchto podkladov je možná exekúcia. Povedala, že o ďalšom postupe sa FK bude zaoberať na 
nasledujúcom zasadnutí. Povedala, že ekonómka obce p. Hrušová predložila komisii výpis zostatkov 
na bankových účtoch a v pokladni a informovala o odpredaji pozemku p. Húskovej, ktorý je zahrnutý 
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v zmene rozpočtu. Povedala, že p. Ing. Jaroslav Holota požadoval od ekonómky obce p. Hrušovej 
predloženie výpisu celkového hospodárenia k 31.12.2020 a taktiež p. predsedníčka komisie 
požadovala od ekonómky predloženie vyúčtovania poskytnutej návratnej finančnej výpomoci v sume 
13 302€. Povedala, že taktiež komisia diskutovala o pozemkoch pod cintorínom, parc.č. 634,  ktorého 
vlastníkom je p. JUDr. Michal Sokol a o pozemku p. Júlie Miklášovej parc.č. 635, keďže obec mala 
zámer na týchto pozemkoch vytvoriť obecné parkovisko. Povedala, že starostka obce informovala 
prítomných o novej audítorke p. Zuzane Vavrovej a taktiež aj o realizácii projektu Amfiteáter, ktorého 
spoluúčasť obce je 5%, čo predstavuje sumu 1281,42€ a komisia diskutovala aj o nedoplatku p. 
Radenu. 
Starostka obce poďakovala p. predsedníčke FK a poprosila poslancov o odhlasovanie uznesenia č. 
13/2021, že obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce berie na vedomie správu z Finančných komisií.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 6  
Starostka obce pokračovala bodom programu s číslom 6, ktorý pojednáva o schválení činnosti hlavnej 
kontrolórky na obdobie január- jún 2021. Povedala, že tento materiál dostali spolu s pozvánkou a mali 
možnosť sa s daným materiálom oboznámiť a opýtala sa, či k tomu majú nejaké dodatky alebo 
pripomienky.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by k tomu mala pripomienku, že tam asi chýba vypracovanie 
stanoviska k rozpočtu, vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu a vypracovanie návrhu plánu 
kontrolnej činnosti na druhý polrok a vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021 lebo tam 
nie je uvádzaný daný paragraf. 
P. Ing. Mgr. Renáta Saková povedala, že čo sa týka toho plánu, že s p. starostkou konzultovali 
obdobie január–jún s tým, aby bolo korektné ukončenie pol roka, nakoľko ona nastúpila k prvému 
marcu a to znamená, že jej pracovný pomer je k 1. marcu a toto sa rieši v podstate prvý polrok, čo sa 
týka záverečného účtu, tak by mal byť v pôvodnom znení ešte skontrolovaný pôvodnou p. hlavnou 
kontrolórkou, ktorá odstupovala k 31.12.2020. Povedala, že tieto informácie nemala, že by mala 
kontrolovať Záverečný účet za nový rok. Povedala, že v budúcom pláne na júl-december bude 
ukončenie 2021, ale ak sa mýli, nech ju opravia. Povedala, že vypracovanie plánu na ďalší polrok je 
v podstate v zákone a má byť do konca mája, aby s ním aj poslancov nejak v predstihu oboznámila.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by to vlastne malo byť v tomto pláne napísané.  
P. Ing. Mgr. Renáta Saková povedala, že v celoročnom pláne by to malo byť, že aj prvý aj druhý 
polrok a toto má vypracovaný prvý polrok a nie na celý rok.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že tomu rozumie, len hovorí, že v tomto pláne, k jeho koncu už 
musí robiť plán činnosti na ďalší polrok a malo by to tam byť lebo k 30. júnu by mal byť už vyparovaný.  
P. Ing. Mgr. Renáta Saková to potvrdila.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je tam teda potrebné pridať tie tri body okrem toho jedného, 
čo spomínala.  
Starostka obce sa opýtala poslancov, či ešte niečo k tomu majú a následne im dala hlasovať 
o uznesení, že OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na obdobie január-jún roku 2021 s tromi 
pripomienkami p. poslankyne Kontinovej. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 7  
Starostka obce pokračovala bodom rokovania zaoberajúcim sa rozpočtom obce Vaďovce - jeho I. 
úpravou a požiadala p. Mgr. Danielu Kontinovú, ako predsedníčku FK o slovo.  



Zápisnica OZ Vaďovce          
           Strana 5 z 10 

Podpisy overovateľov:      

P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že úprava rozpočtu spočíva v tom, že v bežných príjmoch sa 
zmenila suma zo 457 237,48€ na 484 755,08€, v kapitálových príjmoch je zmena z 1 000€ na 
10 320,00€ a pri prevode prostriedkov z RF obce na kapitálové výdavky je rozdiel z 22 000,00 na 
27 208,55€ a v celkových rozpočtových príjmoch je zmena zo 480 237,48€ na 522 283,63€. Povedala, 
že vo výdavkovej časti sa mení suma rozpočtových výdavkov zo sumy 476 866,90€ na 509 968,56€. 
Povedala, že je to v podstate len hrubý rozpočet, ktorý schvaľuje OZ. Povedala, že okrem zmien, 
ktoré im ekonómka na FK vysvetlila, sa nemení nič, len po FK sa ešte zmenili sumy za screeningové 
testovanie a suma za odpredaj pozemku p. Húskovej a ostatné sumy boli vysvetlené na FK, ktoré 
sa menili.  
Starostka obce sa opýtala poslancov, či všetkému porozumeli a či k tomu niečo majú, nejaké 
pripomienky alebo otázky. Ďalej dala starostka obce poslancov hlasovať za uznesenie schválenia I. 
úpravy rozpočtu obce Vaďovce za rok 2021. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 8  
Starostka obce povedala, že by pristúpila k bodu rokovania ohľadom odpredaja pozemkov vo 
vlastníctve obce a znovu požiadala p. Mgr. Danielu Kontinovú o predloženie/definovanie odpredaja 
pozemkov z posledného zasadnutia FK.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala na p. Slávika, či stihol doložiť nejaké materiály k pozemku, 
o ktorý má záujem.  
Starostka obce povedala, že nestihli spraviť žiadny geometrický plán lebo je tam zrejmé, že tam majú 
niečo prihradené z obecného, ale to im ten geodet nestihol urobiť.  
P. Mgr. Daniela Kontinová pokračovala odpredajom pozemku p. Šumichrastovej, povedala, že oni 
predložili dva varianty, s ktorými komisia nesúhlasila a že potom poslanci dohľadali ďalší pozemok – 
parcelu č. 995, čo je vedľa bytoviek a mysleli si, že by pripadala do úvahy výmena toho pozemku + 
prípadný doplatok alebo ak by neboli za výmenu, tak navrhovali 4€/m2. 
Starostka obce povedala, že by do tohto prípadu chcela poslancov oboznámiť, že dnes obdržali 
žiadosť p. JUDr. Michala Sokola, ktorý má tiež o pozemok záujem. Povedala, že to zistil z nášho 
zámeru, ktorý bol zverejnený. Povedala, že nám p. JUDr. Sokol navrhuje 11,71€ za 1m2 a mal by 
záujem o odkúpenie celého pozemku, nie len tú jednu časť.  
Prítomná občianka p. Hučková do toho vstúpila a opýtala sa, či budú na svoj pozemok potom chodiť 
cez Sokolov.  
P. Šumichrastová povedala, že dúfa, že sa budú brať do úvahy okolnosti hodné osobitného zreteľa, 
nakoľko o tento pozemok, odkedy sa sem nasťahovali, žiadajú zastupiteľstvo o odpredaj.  
Starostka obce povedala, že osobitný zreteľ chceli použiť, ale je veľmi diskutabilný. Povedala, že to 
konzultovala s právnikmi a dá sa napadnúť ešte rok po prevode a v tomto prípade by sa ťažko tento 
osobitný zreteľ dokazoval, keby sa to prešetrovalo, ak by to niekto dal na prokuratúru. Povedala, že aj 
ju táto situácia prekvapila, nakoľko sa to tiež len dnes dozvedela. Povedala, že to je právnicky 
zamotané, že ak by im to „odklepli“ za tie 4€/m2 + ten pozemok, tak by vlastne obec ukrátili o nejakú 
sumu a nevie, kto by túto sumu potom obci spätne uhradil. Povedala, že to preverovala, a dostala 
radu, že môžu spraviť dve veci: pozemok predať normálne súťažou alebo ponechať zmluvu 
o prenájme pozemku, ktorá je v tomto prípade ešte stále uzavretá do 31.12.2023 a počkať, či si to pán 
Sokol dovtedy nerozmyslí.  
P. Šumichrastová povedala, že si to p. Sokol nerozmyslí a to všetci dobre vedia, o čo mu idea 
povedala, že je zaujímavé, že nesúťažil susedov pozemok, ktorý sa im predával po 2€ a je to podľa 
nej viditeľný osobný boj.  
P. Hučková povedala,  že keď od nich obec chcela ich časť pozemku pod bytovkou, bez problémov ju 
predali a povedala, že keď to prerátala, keď znova otvárali dedičské konanie, tak ich vyšiel 1m2 na 
1,06€, a to bol stavebný pozemok. Opýtala sa, či oni za to budú úradovať so Sokolom a povedala, že 
počíta, že toto bude koniec, ako aj z manželovej strany.  
Starostka obce zopakovala, že to p. Sokol doniesol dnes. 
P. Šumichrastová povedala, že nevie, prečo má on záujem o pozemok, ktorý je vyslovene súčasťou 
ich celého domu a je to v podstate aj ich príjazdová cesta.  
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P. Hučková dodala, že sa o pozemok roky starajú, že ho kosia a hrabú. 
P. Jana Schneebergerová dodala, že má aj pani starostka oplotený cirkevný pozemok a že je to vec 
osobná.   
P. Hučková povedala, že je to vec osobná a že p. Sokolová ich nenávidí a potom takto robí.  
P. Šumichrastová povedala, že pri stavebnom konaní, čo sa týka tohto pozemku, boli prizvané Lesy 
Slovenska a obec tam nefigurovala. Povedala, že je jej záhadou, že odrazu, keď žiadala lesy 
o odpredaj toho pozemku v čase, keď sa tam nasťahovali a skolaudovali, tak jej bolo povedané, že už 
pozemok nepatrí lesom, ale patrí obci, tak oni od toho roku 2012 bojujú za odkúpenie toho pozemku. 
Povedala, že sa to dlhé roky ťahá a ich susedom sa to predalo a im nie a teraz do toho p. Sokol, čo aj 
stále tvrdila, že aj kvôli tomu ten pozemok chcú odkúpiť, aby im neodkúpil pozemok ozaj za domom 
pár metrov. Povedala, že oni teraz s ním budú o pozemok súťažiť, ktorý nie je ani stavebný.  
P. Jana Schneebergerová sa opýtala, či ide tadiaľ ich prístupová cesta.  
P. Šumichrastová odpovedala, že zozadu je prístupová cesta, ktorá je pôvodná, poľná. 
P. Hučková dodala, že je to cesta na pešo.  
Starostka obce povedala, že oni majú k domu prístup spredu.  
P. Šumichrastová povedala, že ona tade chodieva a pozemok chce, nakoľko ten prístup využíva. 
P. Hučková povedala, že ak bude potrebné, obráti sa na nejaké médiá, že to nenechajú tak.  
Starostka obce požiadala poslancov o vyjadrenie.  
P. Šumichrastová povedala, že nájomná zmluva na pozemok do roku 2023 nič nevyrieši, nakoľko je 
rok 2023 za rohom a potom príde p. Sokol a pozemok spoza ich domu odkúpi aj za 20€ za m2.  
Bývala poslankyňa p. Viera Bačová povedala, že to, čo tu hovoria je pravda, že o pozemok mali vždy 
záujem a povedalo sa im, aby pozemok užívali a nevie, či tam náhodou nebola aj poznámka, že by 
mali predkupné právo na pozemok a je potrebné pozrieť do tých zápisníc, či tam také niečo nespravili.  
Starostka obce povedala, že to v nájomnej zmluve nie je. Povedala, že ani obec a ani oni zatiaľ 
zmluvu nevypovedali, takže zatiaľ platí a obec nemá dôvod to aj urobiť lebo sa o parcelu riadne 
starajú.  
P. Šumichrastová povedala, že tu nemôže jeden človek poskupovať všetky pozemky, povedala, že 
ako keby nestačilo, že má po dedine všade svoje smerovky a ešte tu bude za chvíľu nejaký 
„oligarcha“ a poskupuje nám všetky pozemky spoza domov. 
P. Ing. Holota povedal, že nie je poslanec, ale rád by pripomenul jednu zásadu, ktorú si stanovili hneď 
na začiatku, ako začalo fungovať toto zastupiteľstvo a to, že všetko, čo bude mať vplyv na financie 
obce, má najskôr prejsť Finančnou komisiou, takže ak aj dnes poslal p. Sokol žiadosť, tak by to malo 
najprv prejsť FK.  
Starostka obce to odsúhlasila a opýtala sa poslancov, či s tým súhlasia, že to prerokujú na FK.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že ak si p. Sokol podal riadnu žiadosť, mal by na ňu dostať relevantnú 
odpoveď po tom, ako sa k tomu všetci vyjadria a zhodnotia sa tie peniaze a potom by sa mu na 
zastupiteľstve posunulo už nejaké oficiálne vyrozumenie. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je to opäť tak, že to musí 15 dní visieť na úradnej tabuli a je to 
v podstate nový bod programu a je to ako keby nová žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. 
P. Viera Bačová sa opýtala, že čo tam p. Sokol chce v podstate robiť.  
Starostka obce odpovedala, že to v žiadosti neuvádza.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, že keby išlo o prípad výmeny pozemkov a neprišlo by 
k odpredaju, či by s tým súhlasili. 
P. Hučková povedala, že súhlasia aj s výmenou, aj s odpredajom.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sa pýta len z toho dôvodu, že zaznela veta, že sa nebudú 
predávať obecné pozemky, čo im raz už bolo povedané, že to tak za minulého zastupiteľstva riešili. 
Povedala, že napriek tomu sa obecné pozemky idú rozpredávať a preto sa pýta, keby prišlo čisto 
k zámene a či sú z ich strany možné nejaké iné alternatívne pozemky k výmene lebo oni dali len dva 
varianty. Povedala, že si súkromne zistili, že majú aj iné pozemky a či by bola možnosť výmeny aj za 
iný pozemok.  
P. Hučková povedala, že áno, že dali možnosti výmeny pozemkov, ale ak o tie nemajú záujem, tak 
nevie, ešte za aké by to chcela obec vymeniť.  
P. Miroslav Stančík spomenul pozemok pri bytovke.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sa o tom pozemku síce bavili, ale tam zistili, že sú ďalší traja 
vlastníci mŕtvi a s tým by bol problém lebo je treba vyjadrenie vlastníkov od nich, čiže predkupné právo 
a je tým pádom ten pozemok trošku problém.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že sú to všetko nové informácie a pripomenul p. Mgr. Daniele Kontinovej 
pozemok na horných lúkach.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala p. Hučkovej na pozemok na horných lúkach, či tam majú 
pozemok.  
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P. Hučková povedala, že na horných lúkach majú pozemok. Povedala, že tam má jej muž pozemok, 
ako je firma Klimstahl, ale aj ona s neterou. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sa pýtala konkrétne na ten, ktorý vlastní s neterou, ale 
samozrejme záleží na nich, či by s tým súhlasili. Povedala, že je to pozemok ktorý si ona dnes 
vyhľadala a tento návrh neprešiel ani FK, ale vyhľadala ho vzhľadom na informácie, ktoré prišli 
k rokovaniu.  
P. Hučková povedala, že by súhlasili so zámenou aj tohto pozemku.  
P. Ing. Peter Dinga dodal, že tam sú len dvaja majitelia. Povedal, že sa bavia o horných lúkach za 
Ľubom Kmeťom, nie za firmou Klimstahl. Povedal, že tam majú podiel 600 m2 a je pozemok 
v intraviláne obce. Povedal, že tam má iba jedného spoluvlastníka, ktorý sa dá dohľadať. 
P. Šumichrastová povedala, že by so zámenou súhlasili a opýtala, sa, či by bola táto zámena 
prechodnejšia. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že teraz pôjde o to, to právne dotiahnuť, že si musia Šumichrastovci 
ukončiť nájom, spísať zámennú zmluvu, ku ktorej sa musí vyjadriť ich neter. 
P. Mgr. Daniela Kontinová dodala, že by nešlo vlastne o žiadny odpredaj, len o zámenu pozemku.  
Starostka obce navrhla, aby si to všetko ešte poslanci prelúskali a schválili vo FK a potom by to na 
budúcom zastupiteľstve takouto formou schválili. Opýtala sa, či môžu takéto uznesenie prijať.     
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starostka obce povedala, že majú ešte jednu žiadosť o odpredaj, a to p. Podoliako. Povedala, že si 
dala p. Podoliako dnes žiadosť a podľa geometrického plánu, ktorý mali na zastupiteľstve, žiada 
o predaj cca 110 m2. Opýtala sa, či k tomu p. Mgr. Daniela Kontinová chce niečo povedať, nakoľko 
o tom rokovali na FK.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že FK od p. Podoliako požadovala reálnu žiadosť, ktorú treba 
riadne na 15 dní vyvesiť na úradnú tabuľu za účelom pripomienkovania aj napriek tomu, že táto 
žiadosť, ktorú poslala, ktorá je v mailovej forme. Povedala, že má podľa žiadosti p. Podoliako záujem 
o 110 m2 z parcely 17482/4, čo je parcela pred jej domom a z toho je zrejmé, že ide o celý pozemok 
až po okraj asfaltu.  
Starostka obce povedala, že áno. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že podľa nej je tých 74 m2 tá zastavaná plocha, a to je všetko to, 
čo má, čo ona zastavila už na obecnom pozemku, čo je nová skutočnosť a oproti tej obhliadke, čo 
tvrdila, že má len schody na obecnom pozemku, tak tam má aj bránku a celý svah má na obecnom 
pozemku. Povedala, že podľa toho plánu je zrejmé, že si tam v úvodzovkách na čierno stavala na 
obecnom pozemku a teraz to musí celé vysporiadať, odkúpiť a zároveň to odkúpiť až po okraj asfaltu, 
čiže aj s tým zeleným pásom, čo je cca 110 m2.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že sa o tom bavili na FK, ale predsa si svoj názor neodpustí, že si myslí, 
že k tomu asfaltu by tam mal zostať minimálne ten zelený pás do budúcna. Povedal, že ak by si tam 
ona chcela robiť parkovisko a spevniť plochy, išlo by len o súhlas starostu a poslancov, s čím by 
nemal byť problém, ale do budúcna, ak by sa tam niečo robilo, bolo by s tým menej problémov. Dodal, 
že je to jeho názor a samozrejme ho má každý svoj. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by rada pripomenula, že p. Podoliako stále nedoriešila 
uznesenie, ktoré schválili, že jej odpredávajú prístupovú cestu a do dnešného dňa sa to reálne 
nedoriešilo, je z toho len uznesenie, a ona obec zatiaľ nevyplatila a ani ďalej nepostúpila. Povedala, 
že nevie, či je reálne zase odpredávať ďalší pozemok, keď henten obci stále nevysporiadala. 
Povedala, že by jej zase niečo odsúhlasili, keď ešte stále nevyplatila prístupovú cestu, ktorá sa 
nedotiahla dokonca.  
P. Katarína Gajdošová súhlasila.  
Starostka obce povedala, že by p. Podoliako chcela vyplatiť v prvom rade túto časť a že až potom by 
si vysporiadala ostatné lebo je jej muž na Ukrajine a vráti sa za dva mesiace.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že tú cestu riešila minulý rok a bolo to vtedy veľmi „horúce“, 
nakoľko chcela veľmi rýchlo prístupovú cestu a do dnešného dňa nezaplatila ani cent, takže nevie, či 
je reálne jej zase ísť niečo rýchlo predávať a zase niečo nedotiahnuť do konca. 
Poslanci súhlasili, že by si p. Podoliako mala najprv vysporiadať prvý pozemok, o ktorý mala záujem.  
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P. Miroslav Stančík povedal, že žiadosť p. Podoliako bola taká, že ona tú cestu kúpi vtedy, ak jej obec 
dá ostatné pozemky k tomu.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že o tom vie, že taká žiadosť od nej bola, že to bolo za 13€/m2 
a ona chcela ostatné k tomu zadarmo.  
Starostka obce povedala, že to p. Podoliako nechcela zadarmo.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že pôvodné veta bola, že to chcela pričleniť a tak to bolo od nej 
prezentované.  
P. Jaroslav Bača povedal, že sa ešte o tom bavili, že nie, že každé bude zvlášť.  
Starostka obce povedala poslancom, nech teda nevrhnú uznesenie, aby jej vedela dať odpoveď. 
Povedala, že to bolo tak, že najprv chcela prístupovú cestu a potom k tomu začala pozemky pridávať, 
ale poslanci sa uzniesli zatiaľ len o odpredaji prístupovej cesty, čiže je jedno uzavreté a teraz by sa 
malo rokovať o ostatných pozemkoch o ktoré žiada.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že aj tak v takejto mailovej podobe žiadosť p. Podoliako 
nemôžeme vyvesiť.  
Starostka obce súhlasila a povedala, že tam bude musieť ísť oficiálny zámer odpredaja pozemku. 
P. Jaroslav Bača povedal, že by mala p. Podoliako dostať informáciu, že nie, že to dostane k tej ceste 
a myslí si, že by malo byť asi prvé, aby o tom vedela.  
Starostka obce povedala, že to p. Podoliako hovorila, že jedno má schválené a s tým sa nič nemení, 
že tam je suma stanovená a ohľadom ostatných pozemkov sa bude ďalej postupovať.  
P. Jaroslav Bača povedal, že ide len o to, že ona o tom takto rozprávala.       
Poslanci diskutovali o možnostiach odpredaja pozemkov p. Podoliako.  
Starostka obce požiadala o návrhy na uznesenie, aby mohlo rokovanie pokročiť.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že jej návrh bol taký, aby si p. Podoliako najprv vysporiadala 
prvý pozemok, o ktorý žiadala.  
P. Dagmar Ďurišová s týmto návrhom súhlasila.  
Starostka obce povedala, že by dala teda také uznesenie, že OZ schvaľuje odpredaj obecného 
pozemku, toto všetko by použili a pridali by, že pokiaľ sa nevysporiada pozemok podľa uznesenia 
100/2019. 
P. Ing. Holota dodal, aby v uznesení boli slová, že za podmienky. 
P. Mgr. Daniela Kontinová dodala, že musí doložiť oficiálnu žiadosť, ktorá sa musí vyvesiť.   
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 9  
Starostka obce pokračovala bodom o schválení Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva, ktorý 
tak isto dostali poslanci v materiáloch na zasadnutie OZ. Povedala, že červeným je vyznačené, čo sa 
pridávalo alebo čo sa pozmenilo. Povedala, že ak by k tomu niečo mali, môžu sa poslanci vyjadriť 
alebo dodať, i keď povedala p. Mgr. Daniela Kontinová, že sa na zasadnutí FK prítomní uzniesli, že je 
materiál v poriadku.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal na §14, kde je napísané, že zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, 
zástupca starostu a určení overovatelia. Opýtal sa, či je to tak, že to podpisuje starosta a keď on 
nemôže, tak to podpisuje zástupca. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že na niektorých zápisniciach bol aj podpis zástupcu starostu.  
Starostka obce dala hlasovať za uznesenie, že OZ schvaľuje Rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva vo Vaďovciach zo dňa 6.4.2021. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 10  
Starostka sa v bode rôzne opýtala poslancov, či majú nejakú interpeláciu. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že by mal jednu technickú vec, možno aj dve, že na strane za potokom, 
ako sa ide na smer Kostolné, ako je stĺp verejného rozhlasu, je diera. Povedal, že je asi 70 cm priemer 
a hlboká 1-1,5 metra, aby tam niekto nepadol. Povedal, že to vyzerá tak, že ten kanál, čo ide popod 
cestu, čo odvodňuje druhú stranu cesty, tak je to pravdepodobne vymyté, podmyté alebo sa to 
prepadlo, tá rúra, čo ústi do potoka a je tam neskutočná diera. Pokračoval čističkou pri nových 
bytovkách, že je tam kaluž alebo tam sadla voda, či náhodou nie je upchatá.  
Starostka obce povedala, že neprepúšťa a že to pozerali. Povedala, že ide o povrchovú vodu a nie je 
to z čističky. Dodala, že to boli z Prevaku pozerať 2x.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že len aby tam nebolo niečo upchaté a napríklad nezhorelo čerpadlo.  
Starostka obce informovala poslancov o tom, že na Zbernom dvore vyhorel kontajnér na Veľký piatok. 
Kto ho zapálil, je v šetrení polície a povedala, že zatiaľ podala podnet na neznámeho páchateľa. 
O slovo požiadal p. Ing. Holota a povedal, že na poslednej Finančnej komisii sa bavili o pozemku pri 
cintoríne. Povedal, že mu to nedalo, a začal loviť v pamäti, rozprával sa aj so susedmi a našiel aj 
jeden dokument, kde aj tam je napísané, že im vždy tvrdila pri tejto téme, že pozemok pod tou 
stodolou je obecný. Povedal, že si dal tú námahu a vytlačil si z katastra mapu, kde tá bližšia časť 
pozemku k cintorínu je majiteľom p. Sokol. Opýtal sa, ako sa stal majiteľom toho pozemku.  
Starostka obce povedala, že sa stal majiteľom pozemku tak, že pozemok nebol obecný, ale bol 
nejakej firmy, ktorá bola skrachovaná a bol to majetok, ktorý ostal na tú firmu. Povedala, že p. Sokol 
sa toho nejak chytil, že on to vysporiada na seba a že až nejaká právna firma z Košíc sa do toho 
pustila, ktorú 2 roky musel za to platiť, kým to vysporiadala.  
P. Viera Bačová dodala poznámku, že p. starostka povedala, že to je obecný pozemok. 
Starostka sa ospravedlnila, ak to niekedy tvrdila, ale nie je to obecný pozemok a ani nebol. 
P. Viera Bačová povedala, že si to starostka obce dala aj do volebného programu a ešte sa jej na to 
pýtala lebo s tým roky zápasila, aby ten pozemok kúpili. Povedala, že to má starostka vo volebnom 
programe a opýtala sa jej, ako to teraz chce urobiť. Povedala, že jej vždy na to povedala, že tá stodola 
za chvíľku zletí, že tak jej pomôžeme, že je pozemok náš.  
Starostka obce sa ospravedlnila a povedala, že pozemok nie je skutočne obecný. 
P. Ing. Holota sa starostky opýtal, že ako sa to teda spraví, keď bol vždy zámer, že sa tam spraví 
parkovisko, či z toho teda úplne padlo.  
Starostka obce povedala, aby sa nebál, že z toho nepadlo.  
P. Ing. Holota povedal, že mu teda z toho vyplýva, že p. Sokol bude za tento „frcálek“ chcieť obrazne 
povedané 2 hektáre niečoho. 
P. Viera Bačová povedala, že dúfa, že to potom obec neodkúpi a nech si p. Sokol pozemok nechá 
a robí si tam, čo chce.  
Starostka obce povedala, že pokiaľ to poslanci nebudú chcieť kúpiť, tak si to bude musieť p. Sokol 
nechať.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že k tomu môže povedať ako poslanec to, že mu p. Sokol volal a že mu 
povedal svoj názor, že sa cíti byť obídený, keď im to na začiatku ich obdobia bolo povedané, že stačí, 
ak stodola spadne a môže sa začať na tom pracovať. Povedal, že sa človek cíti byť zavedený, že sa 
mohlo inak reagovať a ak má p. Sokol nejaký zámer, tak by s tým zámerom mal osloviť Finančnú 
komisiu a objasniť, o čo ide. Povedal, že nevie, prečo sa o tom človek musí dozvedieť až vtedy, keď 
sa zastaví na mieste určenia, podebatuje s p. Frolom a až potom ho začnú ľudia oslovovať, prečo to 
nemohlo byť 1,5-2 roky dozadu.  
P. Ing. Ľubomír Tuka, MBA sa opýtal p. Ing. Petra Dingu, o ktorých ľudí konkrétne ide, ktorí ho 
zastavujú. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že mu volal Mišo.  
P. Ing. Ľubomír Tuka, MBA povedal, že to je jeden a povedal mu, nech povie, kto ho ešte zastavuje 
lebo povedal, že ho zastavujú ľudia.  
Starostka obce sa opýtala, či Mišo Sokol.  
Ing. Peter Dinga povedal, že áno, že Mišo Sokol samotný.  
Starostka obce sa opýtala p. Ing. Petra Dingu, či vie, prečo sa mu sám Mišo Sokol ozval. Povedala, že 
preto, lebo dáva ľuďom informácie, že nás bude p. Sokol držať pod krkom a nejaké mafiánske veci.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že so starostkou kráčal po FK. 
Starostka obce sa opýtala p. Ing. Petra Dingu, čomu nerozumie, keď mu to p. Sokol vysvetlil, čo spolu 
hodinu volali.  
Ing. Peter Dinga povedal, že rozmenené na drobné, v konečnom dôsledku, keby má ísť teraz 
zamieňať pozemok v nejakej hodnote za obecný, rozpredáva obecný majetok.  
Starostka obce sa opýtala, či ona.  
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P. Ing. Peter Dinga povedal, že nie, že je to len zmysel tej debaty a jeho zámer, čo ho vedie. Povedal, 
že ten zámer vedie k rozpredaniu obecného majetku. Povedal, že ak nám niekto ponúkne 250 m2 
v nejakom obnose, že mu p. Sokol hovoril do telefónu aj nejaký obnos, čo ale nie je teraz podstatné, 
bude chcieť v nejakom pomere vymieňať. Povedal, že to p. starostke celé aj povedal, ako išli z FK, 
ktorá bola pred 4 týždňami, kedy len videl, že tam stojí báger a pri bránke jej povedal, že by nebol rád, 
keby nás niekto tlačil k stene a že starostka ho teraz označí, že sú to mafiánske reči a že niečo 
rozširuje po Vaďovciach. Povedal, že to je triezvy názor, že to tak môže dopadnúť, a aj to tak vyzerá, 
že to tak dopadne. Povedal, že je rád, že je to aj na nahrávke, že s nikým nespletá žiadne mafiánske 
reči a že to mu starostka zase krivdí.  
Starostka obce povedala, že to povedal Frolo p. Sokolovi.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že tak to ona tak interpretuje a on sa bráni a že to nie sú žiadne 
mafiánske reči, ale triezva argumentácia, ako to môže skončiť, a skončí to tak, ako vidí. Povedal, že 
Mišovi do telefónu absolútne nič nesľúbil, jediné, čo mu povedal bolo to, že sa cíti byť obídený a že to 
malo ísť na Finančnú komisiu už dávno so zámerom na papieri, nie, že sa bavia poza chrbty a potom 
z toho môžu vzniknúť takéto reči, že je z niečoho obvinený.  
Starostka obce povedala, že predpokladá, že p. Sokol na FK nejaký návrh dá.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, že či dnes už p. Sokol nejaký návrh dal.   
Starostka obce to potvrdila, že ho dnes dal, ale že to tu nebudú rozoberať, keď dnes jeho žiadosť 
prijala a samozrejme to dnes nie je predmetom rokovania a dá to na FK. Povedala, nech si zvolajú FK 
aj na ďalší deň a ona im to odovzdá, aby o tom mohli rokovať.  
Prítomní o pozemku pod cintorínom diskutovali.  
Starostka sa opýtala prítomných, čo je to všetko a poďakovala prítomným za účasť a popriala im veľa 
zdravia.  
 
Zástupca starostu : p. Janka Masárová 
Overovateľ     : p. Katarína Gajdošová, p. Ing. Peter Dinga  
Zapisovateľ     : p. Ing. Nina Masárová 
 
 
 

Alžbeta Tuková 
        starostka obce Vaďovce   


