
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 1.10.2019 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 1.10.2019 o 19:00 hod. 

Prítomní:  

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

Katarína Gajdošová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 

Neprítomní:  p. Mgr. Daniela Kontinová 

Overovatelia: p. Jaroslav Bača, 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 zasadnutia finančnej komisie 
        6. Analýza odpadového hospodárstva v obci 
        7. Nákup techniky na zimnú údržbu miestnych komunikácií 
        8. Odvoz konárov v jesennom a jarnom období 
        9. Rôzne  

K bodu č. 1 

Starostka obce privítala poslancov, hlavnú kontrolórku a prítomných občanov na riadnom zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva vo Vaďovciach. 

K bodu č. 2 

Starostka obce navrhla za zapisovateľku p. Ing. Ninu Masárovú. Za overovateľov starostka obce určila 
p. Jaroslava Baču a p. Miroslava Stančíka. 
 
Poslanci návrh na zapisovateľa a overovateľov zobrali na vedomie. 

K bodu č. 3 

Starostka obce sa opýtala poslancov, či môže zasadnutie pokračovať podľa bodov programu 
z pozvánky, ktorú obdržali.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 4 

Starostka obce pokračovala kontrolou uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. Povedala, že 
okrem procedurálnych záležitostí, ako určenie zapisovateľa, overovateľov a schválenie programu, 
poslanci schválili Kroniku obce Vaďovce za rok 2018 s požadovanými korektúrami. Ďalej bolo schválené 
prerokovanie ceny pozemku určeného na odpredaj firme HUFI s.r.o. Na účel prerokovania ceny 
pozemku bola zvolaná Finančná komisia spolu s ostatnými poslancami a o výsledku bude neskôr 
informovať predsedníčka komisie p. Dagmar Ďurišová. Schválené bolo zameranie pozemku, ktorý je 
určený na odpredaj a to v lokalite Dubník. Starostka povedala, že žiadateľku kontaktovala a dohodli sa, 
že žiadateľka predloží geometrický plán, kde bude známe, ktoré pozemky patria obci a žiadateľka ich 
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chce odkúpiť. Ďalej bola schválená inštalácia kamery na multifunkčné ihrisko a chválená bola 
rekonštrukcia briežku v rozsahu toho najnutnejšieho. 
 

K bodu č. 5  
Starostka obce požiadala o slovo predsedníčku p. Dagmar Ďurišovú, aby podala správu o zasadnutí 
Finančnej komisie.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že 18. 9. 2019 zvolala Finančnú komisiu spolu s ostatnými poslancami. 
Prvým bodom rokovania bola firma HUFI s.r.o., kde sa poslanci rozhodli ponechať cenu odpredaja 
pozemku firme vo výške 10€ za m2.  
Druhým bodom rokovania bolo určenie ceny mostov v obci Vaďovce. Išlo o most pri Fitness centre 
a most v Jazere. Finančná komisia stanovila cenu mostov na 0,50€ za m2.  
V bode tri boli poskytnuté informácie o čerpaní z Rezervného fondu. Informácie poskytla p. Ing. Alena 
Hrušová.  
Ďalej povedala, že sa poslanci rozhodli o potrebe vypracovania VZN, kde sa určí presná cena pozemku, 
vymedzia sa presné pravidlá pri odpredaji obecného majetku a VZN, ktoré určí kedy a kde sa bude môcť 
parkovať na chodníkoch v obci. Ďalšie body, ktoré boli navrhnuté komisiou sú zahrnuté v dnešnom 
programe OZ.  
Hlavná kontrolórka obce p. Ľubomíra Naďová požiadala o slovo a povedala, že v zápisnici Finančnej 
komisie sa uvádza, že obec vychádzala firme HUFI s.r.o. v ústrety. Povedala že nevie o tom, že by im 
obec vychádzala v ústrety, pretože sa tam píše, že firma neplatila za roky nájom pozemkov, ale to bolo 
dohodnuté už s predchádzajúcim zastupiteľstvom. Ďalej sa píše, že nezaplatili daň a že sa im nedala 
daň z ubytovania. Povedala, že oni jediní poctivo dane platia a daň z ubytovania obec stanovenú 
nemala. 
Starostka obce povedala, že má obec stanovenú cenu a povedala, že dvakrát platil a to vždy, keď tam 
mali niekoho ubytovaného.  
P. Naďová povedala, že vtedy daň za ubytovanie nebola stanovená a teraz už je a nechápe, aké úľavy 
obec poskytla firme HUFI.  Spomenula aj poplatky za odpad. Povedala, že si platia všetko. Povedala, 
nech si na to poslanci dajú pozor  a aj na to, čo im chcú písomne odpovedať.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že sa nič písať nebude. 
P. Jaroslav Bača sa opýtal p. Naďovej, prečo hovorí, že mali všetko poctivo vyplatené, keď boli vedení 
ako dlžníci.    
P. Ľubomíra Naďová povedala, že ich nie, že to firmu Radekom.  
P. Jaroslav Bača povedal, že aj firmu HUFI a to vo výške  približne 2 800€. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že firma HUFI má zaplatené všetko. 
P. Jaroslav Bača povedal, že teraz už áno. Povedal, že sa rozprávali s poslancami o tom, že sa 
o odpredaji pozemku budú baviť, až keď si vyplatia dlžoby.  
P. starostka povedala, že už to nebudú rozmazávať. Skonštatovala, že poslanci trvajú na cene tak, ako 
sa stanovila.   
P. Jaroslav Bača dodal, že 5.3.2019 to preberali a jasne bolo dohodnuté, že sa najskôr vyplatí dlh 
a potom riešiť odpredaj.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že áno, ale z roku 2018 boli dlžní veľmi málo. Povedala, že firma 
nedostala stavebné povolenie kvôli tomu, že ten pozemok nie je odpredaný. Povedala, že si myslí, ak 
by to dala firma HUFI na súd, tak by na to obec doplatila.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, akým spôsobom.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že nakoniec budú musieť zaplatiť obci sumu určenú súdom, ak nie aj 
súdne poplatky. Povedala, že žiadosť o stavebné povolenie si podali už dávno a odkupujú všetky 
pozemky a myslí na to, aby z toho neboli problémy. Povedala, ak bude obec platiť súdne poplatky, tak 
nevie, komu sa zosobnia, ale bude trvať na tom, aby sa zosobnili.  
P. Jaroslav Bača povedal, že sa kľudne môžu, ale potom by bolo dobré aj spätne všetky zlé rozhodnutia 
zosobniť.  
P. Ľubomíra povedala, že jakživ nikto neplatil za pozemok 10€.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že Peter Oleš platil viac ako 10€. Povedal, že kupoval stavebný pozemok 
vedľa Šimovičov.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to nekupoval od obce a nech neporovnáva odpredaj obce 
a súkromnej osoby. Povedala, že ak niekto bude predávať za 100€ tak dostane za pozemok 100€. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že ani nechcú toľko, koľko chce súkromník a že si myslí, že ani jedna 
strana nechce ísť s týmto na súd.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že si myslí, že na súd s tým pôjdu. Povedala, že o cenách pozemkov 
nemá žiadne VZN.  
P. Ing. Dinga sa informoval o tom, či o VZN rozhodujú poslanci.  
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P. Ľubomíra Naďová povedala, že o VZN rozhodujú poslanci a čo si stanovia, to bude platiť a nikto to 
nebude môcť napadnúť.  
Starostka obce povedala, že je možné spraviť požadované VZN, ale bude na to potrebné vytvoriť 
materiály, ktoré určujú, aké pozemky má obec v intraviláne. Povedala, že ich moc nie je, čiže skoro 
žiadne a aj podľa toho v spolupráci s nejakým odborníkom na oceňovanie by sa nejaké materiály 
vytvorili napr. predbežné ocenenie každého pozemku, čo by obec stálo veľa peňazí. Ďalej hovorí 
o vymedzení presných pravidiel pre odpredaj obecného majetku, ktoré poslanci požadujú vo VZN. 
Povedala, že tieto pravidlá sú dané zákonom a podľa nich sa postupuje a nemôžeme si to sami 
vymedzovať. Povedala, že my môžeme určiť len cenu.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že väčšina predajov skĺzne k osobnému zreteľu a už sme na nejakých 
pravidlách, lebo obchádzame verejné súťaže a nejaké zákonitosti a vždy sa to hodí na týchto ľudí.  
Starostka obce mu vysvetlila, že obec nepredáva voľné pozemky a ani nepredávala a len tie, ktoré boli 
pri konkrétnom kupujúcom, napríklad pri vchode na pozemok a vždy sa o tom rokovalo. Povedala, že 
ani v lokalite Dubník nepredávali pozemky, len tie, ktoré mali majitelia pri chatách, aby si mohli napr. 
požiadať o povolenia, pretože sú limitovaní vlastníctvom toho pozemku. Povedala, že môžeme spraviť 
VZN vychádzajúce zo zákona a nie nad rámec zákona, nakoľko by to mohol prokurátor zrušiť 
a napadnúť.  
Ohľadom VZN o určení, kedy a kde sa bude parkovať na chodníkoch v obci Vaďovce sa starostka obce 
vyjadrila, že parkovanie upravuje vyhláška, takže tam sa nič robiť nedá. Povedala, že 8. októbra zvolala 
rokovanie na prehodnotenie dopravnej bezpečnostnej situácie na zákrute pri Kubrických, nakoľko tam 
bola v sobotu znova dopravná nehoda. Na rokovaní bude dopravný inžinier, z okresného dopravného 
odboru, z Trenčianskeho samosprávneho kraja – odbor dopravy a správa ciest a vtedy by mohla s nimi 
prerokovať prípadnú značku státia alebo zastavenia.  
P. Ľubomíra Naďová dodala, že vo veľkých mestách majú taktiež zákaz parkovať na chodníku a autá 
musia parkovať pred chodníkom na ceste. Povedala, že ak autá parkujú na ceste a bude to 
protizákonné, nech to riešia kompetentní.  
Poslanci a prítomní diskutovali o majiteľoch áut, ktoré najčastejšie parkujú na chodníkoch. 
Poslanci zobrali správu z Finančnej komisie na vedomie a starostka obce poďakovala za informáciu, 
prisľúbila prediskutovanie dopravnej situácie ohľadom parkovania na chodníkoch na plánovanom 
rokovaní a oboznámi poslancov s možným riešením situácie.  
 

K bodu č. 6 

Starostka obce začala hovoriť o analýze odpadového hospodárstva, ktorá bola poslancom zaslaná na 
porovnanie rokov 2018 a k 20. 9. 2019. Povedala, že bola obec za minulý rok v mínuse cca 560€, čo by 
nemalo byť, nakoľko by mali byť občania schopní si vykryť svoj odvoz smetí. Ďalej hovorila o sume 
2019, ktorá je v pluse cca 1 000€, lenže ide o sumu k 20. 9. 2019. Povedala, že nás ešte čakajú 3x 
vývoz veľkokapacitného odpadu, 2x kontajner na cintoríne + 400€ za zapožičanie vlečky, keď sa 
vyvážali konáre. Starostka obce navrhuje zvýšenie poplatkov, nakoľko najväčší príjem za odpad už bol 
a teraz obec skôr čakajú výdaje.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že súhlasí so zdvihnutím poplatkov za odpad a taktiež zdôraznila 
potrebu doriešenia neplatičov, nakoľko budú doplácať len tí, ktorí si smeti platia.  
Starostka obce povedala, že je teraz systém exekúcii veľmi zložitý, ale bude obec do toho musieť ísť. 
Povedala, že aktuálne p. Hučková opäť rozosiela upomienky neplatičom a konštatovala, že je to pre 
obec nákladné, nakoľko jedna doporučená obálka stojí 1,50€.  
Hlavná kontrolórka obce p. Ľubomíra Naďová povedala, že má obec 15 000€ v nedoplatkoch a z toho 
je 7 000€ dlžná firma p. Radenu, ktorý opätovne neplatí.  
Starostka obce povedala, že máme doklad o tom, že p. Radena si upomienky preberá a nevypláca ich.  
P. Ľubomíra Naďová hovorila o spôsobe priamej exekúcie a starostka obce povedala, že sa na takúto 
možnosť môžu pozrieť.  
Starostka sa opýtala na návrh poslancov o sume poplatku za odpad. Povedala, že bude potrebné 
vytvorenie dodatku k VZN, ktoré tento poplatok obsahuje.  
P. Jaroslav Bača povedal, že súhlasí so zvýšením poplatku za odpady, nakoľko mal nedávno 
nepríjemnú skúsenosť s kontajnerom na papier, do ktorého niekto vysypal komunálny odpad a sústredil 
sa v ňom roj ôs.  
P. Dagmar Ďurišová hovorila o možnosti, že ten odpad tam vhodil niekto, kto nie je miestny.  
P. Jaroslav Bača povedal, že by bolo najlepšie riešenie umiestniť na stojiská kamery.  
Starostka sa znova opýtala na návrh sumy poplatku.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či sa ešte bude Finančná komisia do konca roka.  
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P. Dagmar Ďurišová povedala, že podľa potreby, ale nevidí dôvod, prečo by sa to nemohlo rozhodnúť 
teraz.  
Starostka obce spolu s hlavnou kontrolórkou obce povedali, že by to bolo dobré hneď, nakoľko je 
potrebné dodatok vypracovať, na 15 dní pred schválením zverejniť na úradnej tabuli a po schválení 
zastupiteľstvom znova 15 dní visieť.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že je za to, aby to išlo na Finančnú komisiu.  
P. Janka Masárová sa ho opýtala, čo chce na tej Finančnej komisii robiť a že sú na zastupiteľstve všetci. 
P. Dagmar Ďurišová povedala, že prečo by sa to malo preťahovať.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že sa tak dohodli, že ak ide o peniaze, že by sa to malo predebatovať 
najprv na Finančnej komisii.  
Starostka obce vyzvala poslancov, aby uviedli návrhy na poplatok.  
P. Jaroslav Bača navrhol poplatok vo výške 18€. 
Ostatní prítomní poslanci navrhli 15€.  
 
Starostka obce dala hlasovať za zvýšenie poplatku za smeti na 18€ za rok.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 1 poslanec: p. Jaroslav Bača 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 poslancov: p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. Janka 
Masárová, p. Miroslav Stančík 
 
Starostka obce dala hlasovať za zvýšenie poplatku za smeti na 15€ za rok.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 5 poslancov: p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. Janka Masárová, 
p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: p. Jaroslav Bača  
 
Starostka obce konštatovala, že bola schválená suma 15€ na rok za osobu a povedala, ak by obec bola 
ohľadom odpadov v plusových číslach, ostávajúce peniaze musia byť určené na odpadové 
hospodárstvo.  
P. Jaroslav Bača navrhoval, aby sa v prípade prebytku financií zafinancoval kamerový systém na 
stojiskách.  
Starostka povedala, že peniaze môžu byť použité na kamerový systém stojísk.   
Prítomná občianka p. Viera Bačová sa opýtala, ako bude obec penalizovať ľudí, ktorí nie sú občanmi 
Vaďoviec.  
Starostka obce povedala, že sa v takom prípade bude snažiť vypátrať, kto to bol.  
Prítomný občan p. Gajdoš povedal, že kamerový systém môže zachytiť poznávaciu značku vozidla.  
Starostka sa ešte opýtala na cenu žetónu na vývoz odpadu tzv. na drobno.  
P. Dagmar Ďurišová navrhla sumu 3€. 
P. Jaroslav Bača povedal, že by sumu žetónu nechal na sume 2,50€ a hlavné bude, aby si zaplatili to, 
čo majú.  
P. Gajdoš navrhol, že by kontajnery mohli mať otvor určený len na to, čo do neho patrí.  
P. Igor Naď povedal, že by ľudia nechávali odpad mimo odpadových kontajnerov.  
Starostka požiadala p. Ing. Petra Dingu, či by sa neopýtal vo firme OXYMAT, v ktorej pracuje, či by 
nesúhlasili s namontovaním kamery na ich budovu, ktorá by bola nasmerovaná na neďaleké stojisko.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že sa môže opýtať.  

K bodu č. 7 

Starostka obce požiadala hlavne pánsku časť poslancov, aby sa dohodli o postupe pri nákupe zimnej 
techniky na zimnú údržbu. Povedala, že potrebuje presne vedieť, čo je potrebné zakúpiť.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že pluh nie je potrebné kupovať. Povedal, že ako doplatok za jeho pozemok 
je pluh na firme OXYMAT a p. Igor Naď pre neho môže zajtra dobehnúť. Povedal, že neskôr príde spísať 
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darovaciu zmluvu. Povedal, že to sľúbil a že tak bude približne na tých 4,50€ za m2 pozemku, ktorý 
odkupoval.  
P. Igor Naď sa opýtal, či p. Ing. Peter Dinga myslí ten pluh, čo je na OXYMATe. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že áno.  
P. Igor Naď sa ho opýtal, či chce s obecným traktorom ťahať ten pluh, čo v tej firme je.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že to mal prekonzultované aj s dodávateľom aj s výrobcom traktoru. 
P. Igor Naď povedal, že to je taký pluh ako má on, ale on ho ťahal s traktorom, ktorý má 135 koní a „má 
ho plné gate“, keď napadal sneh a povedal, že nevie, o čom hovorí. Povedal, že teraz niečo kúpil, spravil 
sa zlatým človekom. Povedal, že aj jeho rodina darovala obci pozemok a on teraz pluh. Povedal, že 
s našim traktorom môže ten pluh ťahať len Mozola.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že to nie je dar, ale doplatok za to, čo je dlžný.  
P. Igor Naď sa ho opýtal, či sa výrobcu aj opýtal, že pluh bude ťahať s traktorom, ktorý má 46 koní.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že mu to písal a je to aj v mailovej komunikácii, ktorú dal pani starostke.   
P. Igor Naď sa opýtal, či aj vedia, čo bude ten pluh odhŕňať vo Vaďovciach. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že mu povedal, že cesty a opýtal sa, čo mu mal iné povedať.  
P. Igor Naď povedal, že sa na to teší. 
Prítomný občan p. Škriečka povedal p. Igorovi Naďovi, aby sa nepozeral darovanému koňovi na zuby.  
P. Igor Naď povedal, že pluh má 3 metre a že sa bavili o dĺžke pluhu 1,85m pre obecný traktor. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že to má pracovný záber 2,5 metra. Povedal, že z každej strany traktora 
bude vytŕčať 40 cm.  
P. Igor Naď sa ho opýtal, či si vie predstaviť, ak s tým niekam zaprie.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že to vyskúšame a uvidíme.  
P. Igor Naď sa opýtal, či sú k tomu aj gule s čapmi. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že je to k pluhu.  
P. starostka povedala, že sa to bude musieť vyskúšať, ale jediné, čo by nebola rada je, aby sa zničil 
málo používaný obecný traktor len tak, nakoľko nevie, kde by obec získala peniaze na nový. Ďalej 
povedala, že ak to bude v poriadku tak nie je o čom.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či by bola teba možnosť prísť do firmy OXYMAT pre pluh zajtra ráno.  
P. Igor Naď povedal, že pre neho ráno príde.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že by bolo potrebné ešte dokúpiť rozmetadlo na posyp štrku, keď je 
poľadovica.    
Starostka sa opýtala, kto jej dá parametre toho rozmetadla, ktorý je potrebný kúpiť.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či má p. starostka kontakt na niekoho z Albery.  
Starostka obce sa opýtala, či sú to tí z Moravy.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že nevie, ale kopu vecí je z Albery, podľa toho,  čo videl faktúry. Povedal, 
že by mohli dať nejaké portfólio toho, čo majú a z toho by sa vybralo alebo im povedať, aký máme 
traktor.  
Starostka povedala, že ich osloví. 
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či máme teda nejakého ďalšieho traktoristu. 
Starostka obce povedala, že sa prihlásil jedine p. Mozola. 
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či by sa mu mohlo dať vyrozumenie, nakoľko má ešte nejaké pohľadávky 
voči zamestnávateľovi, aby si to vedel ukončiť, ak to bude on.  
Starostka obce povedala, že si myslela, že je dôchodca a už nepracuje a že stále vedela, že chce, aby 
to robil p. Mozola.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že p. Mozola čaká na vyjadrenie.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že je dôchodca, ale ešte pracuje.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že p. Mozola si potrebuje vybaviť nejaké papiere a že stále chodí do práce.  
Starostka obce sa opýtala, že ak nebude celú zimu padať sneh, tak či bude doma.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že p. Mozola povedal, že aby sa mu dalo vedieť, či ho obec berie alebo 
nie, aby si vedel nejaké veci podľa toho povybavovať. Povedal, že to má informáciu od neho a nech mu 
dá starostka vedieť, či áno alebo nie, aby sa vedel nadstaviť. 
Starostka obce povedala, že čakala ešte do konca mesiaca, či jej dá ešte niekto vedieť. Povedala, že 
mali byť spolu s p. Mozolom traja uchádzači, ale ostatní dvaja si nepodali žiadosť.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, kto to mal byť.  
Starostka obce odpovedala, že p. Rudolf Naď a p. Milan Dlhý. 

K bodu č. 8 

Starostka obce pokračovala bodom navrhnutým v správe Finančnej komisie. Opýtala sa na ich zámer 
navrhovanej témy.  
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P. Ing. Peter Dinga povedal, že si myslí, že sa na Finančnej komisii dostali k tomu, čo s tou kopou haluzí 
na Kamenci.  
Starostka povedala, že zatiaľ nič, že zháňala niekoho, kto by o to mal záujem, ale že teraz veľmi zlacnela 
štiepka a povedali jej, že by to nevzali, aj keby za to obec zaplatila. Oslovila aj pána, ktorý chodil po 
Starej Turej a haluze štiepkoval. Ten sa na to prišiel pozrieť a povedal, že sú málo hrubé a o také nemá 
záujem. Bývalý poslanec p. Ladislav Baranovič oslovil aj Lesy SR, či by o to nemali záujem a dodnes 
sa neozvali. Starostka povedala, že sa len obáva, že by to mohol niekto zapáliť.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či funguje obecný štiepkovač, ktorý je pripnutý k traktoru.  
Starostka odpovedala, že funguje.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či aj bolo plánované s tým niečo robiť.  
Starostka odpovedala, že je možné štiepkovať občanom, ak by mali záujem, ale tú kopu na Kamenci 
štiepkovať nebudú, nakoľko je na to potreba veľa pracovnej sily a aj tak o tú štiepku nemá nikto záujem.  
Občan p. Rudolf Škriečka povedal, že je potrebné niekoho nájsť, kto by o to mal záujem a povedal, že 
sa popýta, či by to niekto nechcel.  
P. Ing. Peter Dinga sa znovu opýtal, či je štiepkovač plne funkčný.  
Starostka obce znovu odpovedala, že štiepkovač je plne funkčný. Informáciu si overila ešte u pracovníka 
obecného úradu, ktorý so štiepkovačom pracuje.  
P. Igor Naď povedal, že áno.  
Prítomný p. Gajdoš povedal, že železnice štiepku fŕkajú na svahy, kde to zhnije.  
Starostka obce povedala, že sú tam veľké náklady na prácu, pracovníci by potom nemohli robiť nič iné 
v dedine a je to zbytočné lebo my tam nepotrebujeme mať štiepku. Hovorila aj o spotrebe nafty pri 
štiepkovaní. Povedala, že by bolo najlepšie, keby niekto prišiel a zobral si to.  
Starostka obce povedala, nejak od stredu októbra sa občanom začne vyhlasovať, že od 4.11.2019 bude 
obec zberať konáre. Starostka povedala, že požiada občanov, aby ľudia z jednej ulice dávali haluze na 
jednu kopu alebo poprípade, ak by mal niekto záujem, tak by mu to pred domom naštiepkovali.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, aby to tak vyskúšala, či by ľudia nechceli štiepku.  
Starostka obce spolu s poslancami diskutovali o poplatku za šitepkovanie, poprípade zahrnúť 
štiepkovanie do zvýšenej sumy za odpady.  
P. Ľubomíra Naďová povedala spolu s p. Miroslavom Stančíkom, že v takom prípade je poplatok nízky.  
P. Igor Naď povedal, že je potrebné pri tom štiepkovaní rátať pracovnú silu, naftu, amortizáciu stroja. 
Starostka navrhla, že si bude platiť štiepkovanie občan, ktorý o to bude mať záujem. Opýtala sa 
poslancov, aby navrhli sumu za štiepkovanie.  
P. Miroslav Stančík povedal, že by to malo byť podľa objemu. 
Starostka obce uviedla príklad z inej obce, kde si občan zaplatí 5 € za jednu multikáru.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že ak by obec vyhlásila, že vývoz je zadarmo a štiepkovanie sa platí 5€, 
každý by si dal odviesť. Povedal, že to nikam nenasmeruje to, čo s tým treba spraviť.  
Prítomní diskutovali o možnostiach ohľadom štiepkovania.  
Starostka následne navrhla, že to spravia tak, že haluze odvezú na Kamenec a nech sa ohlási občan, 
ktorý by mal záujem o štiepku.  
 
Starostka obce privítala prítomného p. Miroslava Gajdoša, ktorý obci pomohol s vyriešením situácie na 
Dolnom konci a pomohol priviesť do obce pána, ktorý tam má na starosti priepusty. Následne mu 
odovzdala slovo. 
P. Miroslav Gajdoš povedal, že sa stretli p. starostka, on a jeden správca, ktorý má na starosti mosty, 
priepusty. Povedal, že boli na viacerých miestach a zhodli sa, že problém tej vody nevzniká na pozemku 
ŽSR, ale železnica nemá námietky, keby sa to nejak vyriešilo a tá voda by sa nahnala do fungujúceho 
priepustu. Povedal, že chyba je to, že cesta je nižšia, ako okolitý terén, čiže cesta tvorí koryto tej vody, 
ktorá, keď je intenzívny dážď, to tam všetko melie s tými kamienkami. Povedal, že ak by sa v budúcnosti 
prejavil problém s tým nefunkčným priepustom, budú potrebovať oficiálne oslovenie na adresu 
riaditeľstva ŽSR, kde by sa potom riešilo, aby sa ten priepust spojazdnil. Povedal, že tam ten priepust 
je, ale nie je funkčný. Povedal, že tých priepustov je zanesených viacej, ale nestíhajú to. Povedal, že 
dávnejšie existovali mostné obvody, ktoré sa starali, aby všetky priepusty a tunely fungovali. Teraz je 
na cca 600 mostov jeden človek, ktorý to nemá šancu stíhať.  
Starostka obce povedala, že sa s p. Miroslavom Stančíkom dohodli, že by to tam išiel pozrieť a na druhý 
rok to tam budú sledovať a s tým, že by hore dali ešte „remízku“. Starostka dodala, že jej predseda 
družstva v Podolí sľúbil pomoc pri „remízkach“, ktorá by sa dala vyššie a aj nižšie.  
P. Gajdoš povedal, že najdôležitejšie je, aby sa pred mostom odrazilo čo najviac vody a aby od mosta 
šla voda len z časti most, smerom dole.  
P. Ing. Peter Dinga dodal, že čistá a bez blata.    
 



Zápisnica OZ Vaďovce          
           Strana 7 z 9 

Podpisy overovateľov:      

K bodu č. 9  
Po diskusii prítomných, starostka obce pokračovala s cenovou ponukou od p. Vidu na kamerový systém 
multifunkčného ihriska. Ponuka je v sume 574€. Starostka vysvetľovala plánovanú polohu kamier.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či by sa dali využiť svetlá ihriska a tam to upevniť.  
P. Ing. Nina Masárová povedala, že sú kamery prepojené signálom a tie signály sa musia vidieť. Lampy 
sú nízko, ako aj položenie knižnice. Ak by sa tam dala kamera, bolo by to drahšie. Povedala, že je 
umiestnená kamera na ZŠ, ktorá smeruje na ihrisko, ale je to ďaleko a kamera zachytáva ihrisko na 
široko a nie je možné rozoznať detaily napr. tváre. Povedala, že p. Vido hovoril o kamere, ktorá má 
vysokú svietivosť v noci a aj na diaľku, a ak by bola táto nová kamera na ZŠ, bolo by to lepšie. Povedala, 
že p. Vido hovoril, že by sa spomínaná nová kamera dala na školu a tá, ktorá tam je teraz by sa 
umiestnila na knižnicu.  
P. Dagmar Ďurišová sa opýtala, či sa dá kamera priblížiť.  
P. Ing. Nina Masárová odpovedala, že ako je kamera nadstavená, tak nahráva a ak sa približuje 
záznam, tak sa obraz rozostruje a je horšia kvalita.  
P. Gajdoš hovoril o kamerách na Myjavskej vlakovej stanici, na ktorých sú vidieť len machule.  
Starostka obce sa opýtala poslancov, či súhlasia s cenovou ponukou od p. Vidu v hodnote 574€.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Starostka obce pokračovala s informáciou ohľadom petície podanej občanmi na Zádvorskej ulici. 
Povedala, že dopravnú situáciu bola pozrieť dopravná projektantka, ktorá povedala, že kým by sme sa 
dopracovali k nejakému povoleniu, obec by to stálo najmenej 700€. Povedala, že sú teraz nové 
vyhlášky, ktoré hovoria, že spomaľovače musia byť dostatočne osvetlené. Starostka povedala, že ak by 
sme to chceli dať pod lampu, ktorú na ulici máme, aj tak je potrebné zmerať svietivosť lampy a dať  
vypracovať posudok v hodnote cca 250€. Starostka obce povedala, že by odporúčala, aby sa to 
nerobilo.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či dopravná projektantka odporučila nejaký návrh.  
Starostka povedala, že by dopravná projektantka musela spracovať projekt osadenia, ktorý by následne 
musel schváliť dopravný inžinier, potrebuje geometrické zameranie, ktoré by stálo asi 300€, za posudok 
osvetlenia miesta osadenia cca 250€. Starostka povedala, že nevie, či ísť do toho projektu, nakoľko 
poslanci požadujú na hlavnej ceste značku zákazu státia a to bude stáť peniaze. Povedala, že sa na to 
opýta 8.10. Ďalej povedala, že na Zádvorskej ulici je z každej strany značka prejazd zakázaný. Opýtala 
sa poslancov, či má pokračovať v tom projekte osadenia spomaľovača.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či má niekde na papieri konkrétne sumy, čo by to stálo.  
Starostka obce povedala, že ich má a že to vychádza okolo 700€ + samotné spomaľovače.  
Poslanci ďalej komunikovali aj o iných úsekoch v obci, kde by bolo potrebné riešenie dopravnej situácie. 
Spomínali cestu pri škole, kde by bolo vhodné dať upozornenia o škole, prípadne znížiť rýchlosť.  
Starostka povedala, že cesta pred školou je štátnou cestou.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či sa uvažovalo iba o osadení jedného spomaľovača a či od strany od 
Kubrických.  
Starostka obce povedala, že zatiaľ uvažovala len o jednom spomaľovači. 
P. Janka Masárová povedala, že je na Zádvorskej ešte jedna lampa.  
P. Miroslav Stančík navrhol vypracovať posudok osvetlenia a podľa neho by sa postupovalo.  
Starostka obce spolu s poslancami s návrhom súhlasili.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že podľa neho by mal byť spomaľovač na začiatku ulice.  
P. Miroslav Stančík povedal, že na začiatku ulice ide človek práveže najpomalšie, nakoľko sa len 
rozbieha. 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Starostka pokračovala v téme opravy briežku. Konštatovala, že sa jej nedarilo nikoho na opravu zohnať, 
nakoľko sú všetci už obsadení až do konca roka. Nakoniec oslovila jednu firmu z ktorej by to jeden pán 
prišiel pozrieť a následne nacenil. Povedala, že p. Naď však navrhuje, aby sa oprava briežku uskutočnila 
až na budúci rok, nakoľko by už nedozrel betón.  
P. Jaroslav Bača povedal, že by tam nesmel byť obyčajný betón.  
P. Miroslav Stančík povedal, že by sa to mohlo spraviť na jar už celé.  
Poslanci diskutovali o možnostiach opravy briežku.  
Starostka obce povedala, že pánovi z firmy povie, nech nacení opravu celého briežku a spraví si na 
obec na jar čas.  
 
Starostka obce oboznámila poslancom, že sa bude konať prijatie jubilantov, kde sú aj osoby, ktoré majú 
okrúhle výročia a zaslúžili sa prínosom o rozvoj obce. Povedala, že rozmýšľala, že by im dala cenu 
starostky. Ďalej vymenovala mená, ktorým by cenu starostu chcela odovzdať.  
Opýtala sa poslancov, či súhlasia s odovzdaním cien spomínaným osobám.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, aká je výška odmeny.  
Starostka povedala, že ide o 100€. 
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal na plakety, ktoré mala p. starostka odovzdať p. Ing. Hane Naďovej a p. 
Ladislavovi Baranovičovi.  
Starostka obce povedala, že zatiaľ na to nebol čas. Povedala, že p. Naďovej ju odovzdá na stretnutí 
jubilantov, ktorého sa zúčastní. Povedala, že p. Naďová to tak chcela. Ďalej povedala, že p. 
Baranovičovi chcela plaketu odovzdať na akcii Majáles, ale p. Baranovič to odmietol. Povedala, že by 
ešte mohla plakety odovzdať na Bálešových hodoch, ktoré sa budú konať.  
Starostka obce poďakovala za odsúhlasenie ocenenia starostom.  
 
Starostka obce oboznámila poslancov, že obec má v pláne zorganizovať brigádu na obecnom cintoríne 
12.10.2019. Povedala, že ak by poslanci mohli, tak by ich chcela poprosiť, aby sa zúčastnili.  
 
Prítomná p. Bačová sa opýtala, či je v súlade s cintorínskym poriadkom, ak si niekto pri hrobovom 
mieste z jednej aj druhej strany vybetónuje cca 50-60cm plochu.  
Starostka obce sa opýtala, či ide o Bačovcov. 
P. Bačová povedala, že to starostke povie medzi 4 očami.  
Starostka obce povedala, že ak ide o Bačovcov, tak tí to majú zaplatené.  
P. Bačová povedala, že o nich nejde. Hovorila o niekom, kto si tam spravil schod a nie je priechod medzi 
hrobmi.  
Starostka obce povedala, že to prešetrí.  
 
P. Gajdoš povedal, že ako ŽSR tiež používajú krovinorez na kosenie určitých plôch. Povedal, že sa im 
stalo, že keď kosili, odfrkol kamienok do chodca alebo do auta. Povedal, že tých ľudí vždy musia 
odškodniť a že to hovorí preto, aby kosec, aj keď idú ľudia z vlaku, na chvíľu prestal kosiť, aby sa niečo 
nestalo. Ďalej hovoril o drevených smerovacích tabuliach, ktoré by mali byť podľa noriem 2,1 metra nad 
povrchom zeme, ako aj kamery.  
 
P. Jaroslav Bača sa opýtal na toalety v ZŠ, prečo nie sú po 6 týždňoch v prevádzke.  
Starostka obce povedala, že sa ešte stále maľujú a ten, kto ich maľuje, chodí po pracovnej dobe.   
P. Jaroslav Bača sa opýtal, koľko je to metrov štvorcových.  
Starostka obce povedala, že prvého človeka, ktorý tam maľoval musela vyhodiť a momentálne tam 
maľuje niekto, koho poznala p. riaditeľka. Povedala, že musíme mať strpenie.  
P. Jaroslav Bača povedal, že už je to asi divné. Ďalej sa opýtal, či už sa vyriešila zmluva s firmou, ktorá 
toalety rekonštruovala.  
Starostka povedala, že pán z firmy príde budúci týždeň.  
P. Igor Naď sa opýtal, či sa niekto v škole na toalety bol pozrieť. Povedal, že ak dieťa poletí z vrchu dole 
na záchod, v prvom rade sa potkne o schod, potom nabúra do dverí, od tých sa odrazí do radiátora 
a ostane tam ležať. Opýtal sa, komu potom budú dávať vinu.  
Starostka obce povedala, že budú dávať vinu potom jej. Povedala, že deti nepôjdu rýchlo, ale pôjdu 
pomaly, otvoria si dvere a v kľude sa vycikajú. 
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či sa na ihrisko budú dávať drevené latky lebo za ním deti prišli, že si zničili 
loptu na šróbe. 
Starostka obce povedala, že sa tam dajú. Pripomenula, že sa obec zapojila do výzvy o nové plné 
mantinely, výmenu sietí a opravu terénu ihriska. Povedala, že obec zaplatí 25% z celkovej sumy 
rekonštrukcie. 
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P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či je tam niekde špecifikácia toho, z čoho bude ten mantinel. 
Starostka obce povedala, že to mu teraz nevie povedať.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že či by sa to potom dalo pozrieť.  
Starostka obce povedala, že áno a že to je podľa nejakého návrhu. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že aj toto súčasné ihrisko bolo navrhované a je to drevená doska, ktorú je 
možné prevaliť.  
Starostka obce povedala, že rovnaké ihrisko je aj v Bzinciach.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že Bzince majú dve ihriská a to hlavné vypadá už úplne inak. Povedal, že 
v Hrušovom išli na úkor peňazí.  
P. Jaroslav Bača povedal, že aj v Kostolnom sú tie mantinely v pohode a majú problém len s nitmi po 
zime, ktoré musia meniť. 
Starostka obce povedala, že to boli ihriská za úplne inú cenu a z iného projektu. Povedala, že to ihrisko 
vtedy stálo milión korún a muselo sa doplácať a toto bolo celé zhruba za 56 tisíc a platili sme cca 6 tisíc 
slovenských korún. Povedala, že si myslí, že nám to ihrisko poslúžilo a deti sú tam stále. 
P. Jaroslav Bača povedal, že na druhej strane nemajú kam ísť.  
Starostka povedala, že napríklad v Hrachovišti nám to ihrisko závidia lebo u nich je betónová plocha 
a za ihrisko dali tiež zhruba toľko, čo my. Povedala, že zo začiatku sem chodili aj deti z Hrachovišťa.  
 
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie.  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Zástupca starostu : p. Janka Masárová 
Overovateľ     : p. Jaroslav Bača, p. Miroslav Stančík 
Zapisovateľ     : p. Ing. Nina Masárová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alžbeta Tuková 
        starostka obce Vaďovce   


