
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 12.8.2019 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.8.2019 o 19:00 hod. 

Prítomní:  

Poslanci, starostka: p. Tuková, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík  
Neprítomní: p. Jaroslav Bača 
 
Overovatelia: p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Dagmar Ďurišová 

 
Zapisovateľ: p. Ing. Nina Masárová 

Program OZ 

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

        4. VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku   
            na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného  
            zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady  
            v školskej jedálni obce Vaďovce 
         5. Odpredaj nehnuteľností v majetku obce 
         6. Rôzne  - informácia o postupe pri distribúcii kompostérov 
                         - vyčistenie nánosov pod mostom „Na Píle“, odvodnenie cesty „Dolný konec“ 

                - iné 

K bodu č. 1 

Starostka obce na úvod privítala všetkých poslancov, hlavnú kontrolórku obce a občanov na 
mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Skonštatovala, že bude zo zasadnutia vyhotovený 
zvukový záznam.  

K bodu č. 2 

Starostka obce navrhla za zapisovateľa p. Ing. Ninu Masárovú. Za overovateľov starostka obce navrhla 
p. Mgr. Danielu Kontinovú, p. Dagmar Ďurišovú. 
Poslanci návrh na zapisovateľa a overovateľov zobrali na vedomie.  
 

K bodu č. 3 

Starostka obce navrhla schválenie programu z pozvánky, ktorú poslanci obdržali a následne vyzvala 
poslancov k hlasovaniu.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: 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 prešla k bodu 4, ktorý sa týka  Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) č. 1/2008  
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo 
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni obce Vaďovce. 
Starostka povedala, že VZN prešlo poslednou úpravou v roku 2013 a odvtedy sa zvýšili náklady na 
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potraviny a pod. Povedala, že riaditeľka škôlky p. Lívia Čerešňová navrhuje zvýšenie príspevku za pobyt 
dieťaťa v Materskej škole na 10€/mesiac za jedno dieťa.  
Ďalej starostka obce spolu s p. Mgr. Danielou Kontinovou objasnili zmenu cien obedov pre škôlkarov, 
predškolákov a školákov. Starostka povedala, že na finančnej komisii bol dodatok prerokovaný 
a súhlasili s ním všetci členovia komisie. Následne dala hlasovať za schválenie dodatku č. 3 k VZN č. 
1/2008. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: 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 
 
Po hlasovaní poslancov starostka obce konštatovala, že hlasovala 3/5 väčšina poslancov za a preto je 
dodatok č.3 k VZN č. 1/2008 je dňom 12.8.2019 schválený a nadobudne platnosť od 1. septembra 2019.  

K bodu č. 5 

Piaty bod programu je zameraný na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce.  
V prvom rade o odpredaj pozemku žiada p. Maňo, ktorý má záujem o kúpu pozemku v približnej veľkosti 
100m2. P. Maňo sa podľa slov p. starostky vyjadril, ak poslanci stanovia cenu, vypracuje geometrický 
plán.  
P. starostka vyzvala k slovu členov stavebnej komisie, ktorí boli na obhliadke pozemku.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že by p. Maňo na odkúpenom pozemku parkoval autá a tým by sa vytvoril 
väčší priestor pre odhŕňanie snehu v danom úseku.  
P. Igor Naď mu dal da pravdu, že býva problém pri odhŕňaní snehu v danom úseku.  
Starostka obce navrhla odpredaj pozemku za 3€.  
Poslanci s cenou súhlasili a preto dala starostka obce hlasovať za cenu 3€/m2.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: 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 
 
O ďalší odpredaj žiada firma HUFI s.r.o. Starostka obce povedala, že sa dal vytvoriť znalecký posudok 
pozemku. Znalkyňa určila hodnotu pozemku zaokrúhlene 6 000€, presnejšie 5 934,64€ (5,77€/m2). 
Povedala, že znalecký posudok slúži na to, že cena pozemku už nesmie byť nižšia ale môže byť vyššia. 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 6.6.2019 bola navrhovaná cena za m2 v hodnote 10€ a to pred 
vyhotovením znaleckého posudku. Starostka obce sa opýtala poslancov, či súhlasia s cenou uvedenou 
na znaleckom posudku alebo chcú ostať na 10€/m2.  
p. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by trvala na10€ za m2.  
Starostka dala následne hlasovať za odpredaj obecného pozemku firme HUFI s.r.o. vo výmere 1 032m2 
s hodnotou 10€ za m2.   
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: 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 
 
P. Mgr. Daniela Kontinová dodala, aby po oznámení ceny pozemku p. Maňovi bol na úradnú tabuľu 
a internetovú stránku zverejnený zámer odpredaja.  
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K bodu č. 6 

Starostka obce skonštatovala, že na OcÚ dorazili kompostéry. Oboznámila poslancov so situáciou, 
ktorá nastala. Povedala, že v žiadosti, ktorú podala, žiadala o komposéry pre domácnosti a pre bytovky 
a školu žiadala väčšie kompostéry. Veľké kompostéry pre bytové domy neschválili. Povedala, že dodali 
330 kompostérov. V obci je 348 súpisných čísiel domov a z toho sú niektoré budovy neobývané,  firmy, 
obecný úrad, vodáreň a pod. Povedala, že by sa chcela dohodnúť, ako to bude s bytovkami, nakoľko 
niektorí obyvatelia majú o kompostér záujem. Povedala, že by navrhla dať k obecným 1 kompostér pre 
2 domácnosti.  
p. Miroslav Stančík sa opýtal, kto im to bude vyvážať, keď kompostér naplnia. 
Starostka odpovedala, že za kompostér a jeho údržbu si bude zabezpečovať jeho držiteľ. Povedala, že 
kompostér vytvorí kompost, ktorý si môžu dávať napr. do záhradky, kvetináčov a pod. 
Po diskusii prítomných sa poslanci zhodli s návrhom p. Ing. Petra Dingu, že by bolo najlepšie stretnutie 
s domovníkmi bytoviek, ktorým bude vysvetlený princíp a fungovanie kompostérov a aby oni s občanmi 
bytoviek prediskutovali, kto by mal o kompostér záujem, kto bude za kompostér zodpovedať a prípadne 
ho spoločne zdieľať.  
 
Starostka obce pokračovala s objasnením potreby čistenia nánosov pod mostom „Na Píle“. Povedala, 
že po zime a veľkých dažďoch  je pravdepodobnosť upchania priestoru pod mostom. Povedala, že 
oslovila p. Maszticsa, ktorý by potok vedel prečistiť malým strojom ale p. Masztics je momentálne 
pracovne vyťažený. Starostka ďalej povedala, že po most a od mosta patrí  Povodiu Váhu ale priestor 
pod mostom patrí Správe ciest, ktorí majú na to funkciu a to „mostmajster“, ktorý to má na starosti. 
Povedala, že im niekoľkokrát volala ale nepodarilo sa jej s nimi spojiť. Povedala, že by to urobila tak, že 
vyčistenie by dala Správe ciest refundovať.  
P. Miroslav Stančík sa opýtal, kto to teda vyrýpe a či sa to bude ručne vyrypovať.  
Starostka obce povedala, že keď sa to robievalo ručne, dostali pracovníci črevné problémy, nakoľko je 
tam veľa rôzneho odpadu a zdochlín. Povedala, že by bolo najlepšie to urobiť strojom. 
P. Miroslav Stančík sa opýtal, či vodári nebudú čistiť potok, nakoľko by sa výška vody znížila a lepšie 
by sa to vytiahlo.  
Starostka povedala, že to vodári teraz nemajú v pláne. 
P. Igor Naď povedal, že by bolo najlepšie vyčistenie strojom „pavúk“.  
Poslanci p. Naďovi dali za pravdu a navrhujú zistiť cenu zapožičania stroja a stroj zapožičať.  
 
Odvodnenie cesty „Dolný konec“. Starostka obce povedala, že už dlhšie sa strojili odvodniť cestu 
a vytvoriť „na kamenci“ odvodňovací rigol, nakoľko voda sťahuje veľa kameňov a štrku a je to potrebné 
často čistiť.  Povedala, že už zjednala p. Ing. Gúčika – predsedu PD Podolie a p. Dugu, že by s tým 
napomohli. Povedala, že to bude treba prerezať, vyrýpať. Ďalej povedala, že p. Duga povolil, aby sa 
voda pustila na jeho rolu, ktorú užíva.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či má kam pokračovať tá voda, ktorá sa pustí na rolu.  
Starostka obce povedala, že voda ostane na roli.  
P. Igor Naď povedal, že toľká voda sa neudrží na roli a podľa neho sa môže spustiť k bytovým domom.  
Starostka obce povedala, že je to málo pravdepodobné, nakoľko je priepust na inú stranu ako k bytovým 
domom. 
Po diskusii prítomných sa poslanci zhodli, že je potrebné to lepšie pozrieť, nájsť priepusty, poprípade 
ich vyčistiť. Starostka obce povedala, že sa poradí aj s p. Gajdošom. 
 
Starostka obce oboznámila prítomných, že firma Oxymat s.r.o. pošle obci približne 1 450€ cez rybársky 
spolok na Starej Turej, ide o 2% z daní. Povedala, že to bude zhruba 1 200€. Starostka obce navrhuje 
použiť peniaze na rekonštrukciu toaliet v Základnej škole vo Vaďovciach. Rekonštrukcia by zahŕňala 
výmenu pisoárov (3 ks), obklad okolo pisoárov, podlaha.  
Starostka za návrh rekonštrukcie dala hlasovať, kto súhlasí s rekonštrukciou toaliet v ZŠ Vaďovce 
zhruba v hodnote 1 200€.   
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: 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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P. Ing. Peter Dinga povedal, že ak by sa tam aj niečo sekalo, s tým spojiť, keby aj nejaká inštalácia, že 
by sa spravila, aby sa niečo nebúralo, že by nám to zakrývalo. Povedal, že bude tam nejakú elektriku, 
zásuvku vymeniť, že ak by tam išiel robiť kachličky, nech sa už na to pamätá.  
Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala na dotáciu na rekonštrukciu záchodov na ZŠ v hodnote 7 500€.  
Starostka obce povedala, že zatiaľ nevie, či výzva prejde.  
 
Starosta obce ďalej povedala, že dostala mail od riaditeľky školy o potrebe počítačov. Jeden do 
počítačovej učebne, ktorý je repasovaný v približnej hodnote 100€ a druhý do riaditeľne v hodnote 
približne 400€.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či ide o riaditeľku školy. Povedala, že keď robila inventarizáciu, 
dostala informáciu od predchádzajúcej riaditeľky, že je počítač v riaditeľni nový. 
Starostka obce povedala, že jej nová riaditeľka školy povedala, že jej počítač zle funguje a zamŕza.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že potvrdzuje, že  aktuálny počítač v riaditeľni už nie je dobrý 
a nefunguje dobre.  
P. Ing. Peter Dinga s opýtal, ako starý je počítač v zborovni.  
Starostka spolu s hlavnou kontrolórkou obce odpovedali, že nevedia presne ale už je to dávno, kedy sa 
ten počítač kupoval a že určite nie je nový.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že je možno treba počítač len preinštalovať.  
Starostka povedala, že manžel p. riaditeľky rozumie počítačom a pravdepodobne by to vedel opraviť 
alebo preinštalovať, keby sa to dalo.  
Po diskusii p. Ing. Peter Dinga povedal, že je to ešte na zváženie a debatu s ňou, kam to potlačiť, akým 
smerom.  
Starostka spolu s členmi zastupiteľstva súhlasili a navrhli, že môže prísť na zastupiteľstvo a povedať 
presnejšie, o čo ide.  
P. Ľubomíra Naďová sa opýtala, či p. Lívia Čerešňová je naďalej riaditeľkou škôlky. 
Starostka odpovedala, že je momentálne poverená riadením škôlky na pol roka a potom sa bude robiť 
nové výberové konanie.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa informovala o rekonštrukcii elektriky na škole.  
Starostka povedala, že je elektrika hotová v kuchyni a teraz sa musí vykopať prívod z pravej strany do 
ľavej alebo opačne popred budovu, kde je aj betónová plocha, ktorá sa pravdepodobne bude musieť 
podraziť.  
P. Igor Naď povedal, že je plocha z dlaždíc, čiže sa dajú povyberať. Povedal, že je potrebné vyznačiť, 
kadiaľ vedie internet a iné káble.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či nie je iná možnosť, ako elektrinu priviesť.  
Starostka obce povedala, že sa pýtala na verziu, že by elektrinu viedli po stene ale povedali, že ak má 
obec v pláne zatepľovať budovu, že by ten prívod elektriny po stene prevŕtali. 
P. Ing. Peter Dinga pripomenul, že by mal byť na rekonštrukciu elektriny aj podľa dohody vytvorený 
projekt, aby sa to komplexne poriešilo.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je potrebné opraviť elektriku v celej budove, nakoľko na 
vrchnom poschodí im nešli počítače aj kvôli tomu, že vypadávala elektrika.  
P. Miroslav Stančík navrhol, aby sa to pred vchodom vykopalo ručne.   
P. Igor Naď povedal, že niekde v zemi je tam voda a káble.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa pýtala, či je k tomu nejaká dokumentácia.  
 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že boli na Hornom konci a občania mu povedali, že majú problém s 
„Chrastou“ a že ak boli dané nejaké hodiny, termíny a fungovalo to, boli s tým relatívne stotožnení a 
spokojní. Povedal, že hovorili, že to teraz nedodržiavajú a nevedia ani, kto je prevádzkar alebo pod.  
Starostka obce povedala, že ide o Motokrosový klub Vaďovce a boli za tým p. Mudraninec a p. Medveď, 
ale nie je si istá, ako to je v súčasnosti. 
 P. Janka Masárová spolu s ostatnými poslancami povedali, že je počuť motorky po dedine a že sa 
z toho neskutočne práši a že sa aj jej na toto sťažovali.  
Starostka obce povedala, že osloví Motokrosový klub a povie im, aby dodržiavali dohodnuté pravidlá.  
 
P. Mgr. Daniela Kontinová sa pýtala na splácanie dlhu p. Polčana. 
P. starostka povedala, že si myslí, že to spláca. Povedala, že nedávno prišiel podpísať splátkový 
kalendár a povedal, že má na nájom nadstavený trvalý príkaz.   
P. Ľubomíra Naďová povedala, že nájom p. Polčan platí ale dlh si nespláca. Povedala, že si to ešte 
overia u účtovníčky obce.  
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P. Mgr .Daniela Kontinová sa informovala o presklení vchodu do Domu smútku.  
Starostka obce povedala, že má firma momentálne veľa práce ale povedali, že by to do Sviatku všetkých 
svätých malo byť.  
 
P. Ing. Peter Dinga sa informoval o pozemku na Zádvorskej ulici a jeho vykosenie oproti Kubrickým.  
Starostka obce povedala, že už s majiteľom pozemku komunikovala ale majiteľ povedal, že v strede 
pozemku je vlastník Štátny pozemkový fond a on za nich nebude kosiť a to svoje si pokosil už 3krát.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že je tam metrová zelina.  
Starostka obce povedala, že majiteľka pozemku, kde stojí stodola povedala, že ju prepíše na róma 
z východu a nebude sa o to starať.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, koľko si za tú stodolu majiteľka pýta peňazí.  
P. Ľubomíra Naďová sa opýtala, či by nebolo dobré kúpiť stodolu pre obec.  
P. Janka Masárová povedala, že je už škridla rozobratá. 
P. starostka povedala, že o pozemok mal záujem p. Sabršul. Ten nakoniec chcel pozemok odkúpiť ale 
v prípade, že obec predá pozemok tam, kde je vchod na tie pozemky. Starostka povedala, že 
odpredajom by si obec zablokovala cestu ku kanálu.  
Poslanci na túto tému diskutovali a konštatovali, že by pokosenie mal riešiť p. Stančík.  
 
Prítomný občan p. Kanálik sa chcel informovať ohľadom neporiadku okolo domu p. Piláta neďaleko 
bytových domov.  
Starostka obce povedala, že neporiadok s p. Pilátom riešila už niekoľkokrát aj prostredníctvom polície, 
ľudí so životného prostredia, ktorí jej povedali, ak on prehlási, že veci na pozemku on potrebuje, nie sú 
brané ako odpad.  
P. Mgr. Daniela Kontinová spolu s ostatnými poslancami sa pýtali, kadiaľ ide obecný pozemok okolo 
jeho domu, či náhodou neporiadok nepresahuje na obecný pozemok.  
Starostka obce povedala, že na jednom z prvých zasadnutí obecného zastupiteľstva požiadala 
poslancov v stavebnej komisii, či by sa s ním porozprávali a skúsili problém vyriešiť.  
P. Miroslav Stančík povedal, že starostka obce povedala, že tam bola aj s políciou a nepomohlo to.  
Starostka obce povedala, že tam boli ale nech to vyskúšajú aj oni.  
P. Kanálik hovorí, že takmer dennodenne tam chodia vlečky plné odpadu, ktorý tam znášajú.  
P. Mgr. Daniela Kontinová navrhuje preveriť výmeru jeho a obecného pozemku.  
P. Kanálik povedal, že by bolo dobré, ak by si spravil aspoň plot.  
Starostka povedala, že ho o plot už žiadala ale zatiaľ ho nepostavil.  
P. Ing. Jaroslav Holota povedal, že by bola možnosť riešenia problému formou petície. Ďalej navrhuje 
začať tým, aby sa zistila hranica pozemkov.  
Po diskusii sa poslanci zhodli, že sa dá spraviť výmer pozemkov. 
 
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal na možné riešenia so zákrutou pri Kubrických, kde sa stávajú časté 
nehody. 
Starostka obce povedala, že už situáciu prejednala s dopravným úradníkom, ktorý vymyslí nejaké 
možné riešenia nebezpečného úseku.  
 
Starostka poďakovala všetkým prítomným a ukončila stretnutie.   
 
 
 
 
Zástupca starostu : p. Janka Masárová 
Overovateľ     : p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Dagmar Ďurišová 
Zapisovateľ     : p. Ing. Nina Masárová 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alžbeta Tuková 
        starostka obce Vaďovce  


