
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 18.06.2019 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2019 o 19:00 hod. 

Prítomní:  

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

 
Zapisovateľ: p. Ing. Nina Masárová 

Program OZ 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 
4. Záverečný účet obce Vaďovce za rok 2018 
5. Úprava rozpočtu  
6. Personálna príprava na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci 
7. Návrh na zaradenie nového člena do DHZO Vaďovce 
8. Rôzne – odvoz bio odpadu v jesenných mesiacoch – dohodnutie postupu 
                - nákup peliet pre zimnú vykurovaciu sezónu v budove základnej školy 
                - iné 

K bodu č. 1 

Starostka obce na úvod privítala všetkých poslancov, hlavnú kontrolórku obce a občanov na 
mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.   

K bodu č. 2 

Starostka obce navrhla za zapisovateľa p. Ing. Ninu Masárovú. Za overovateľov starostka obce navrhla 
p. Janku Masárovú a p. Jaroslava Baču.  
Poslanci návrh na zapisovateľa a overovateľov zobrali na vedomie.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Mgr. Daniela Kontinová, 
p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

K bodu č. 3 

Starostka obce navrhla schválenie programu z pozvánky. Povedala, že pridala pár vecí do bodu 8, 
nakoľko počas letných prázdnin nebude podľa dohodnutého plánu (uznesenie č. 12/2019) riadne 
zasadnutie OZ.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Mgr. Daniela Kontinová, 
p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Po odsúhlasení programu zasadnutia OZ požiadal p. Ing. Peter Dinga o slovo a chcel sa vyjadriť 
k výroku p. Držíka, ktorý zaznel počas minulého zasadnutia OZ a je taktiež v zápisnici. Ide o výrok p. 
Držíka ohľadom platu pani starostky, že p. Ing. Peter Dinga povedal, že p. starostka začína od začiatku 
– že je tu nová. Povedal, že s jeho slovami nesúhlasí a že hovoril o začiatku novej spolupráce. 
 

K bodu č. 4 
Starostka obce prešla k ďalšiemu bodu, ktorý sa týka Záverečného účtu za rok 2018 a dala slovo 
predsedníčke Finančnej komisie p. Dagmar Ďurišovej. 
P. Dagmar Ďurišová povedala, že 11.6 zasadala Finančná komisia, kde sa zhodli na odporučení 
schválenia Záverečného účtu za rok 2018 bez výhrad. Povedala, že nezrovnalosti boli všetky 
objasnené.  
 
Starostka obce sa opýtala, či sa chce niekto niečo opýtať a následne navrhla hlasovať za schválenie 
Záverečného účtu za rok 2018 bez  výhrad.  
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Mgr. Daniela Kontinová, 
p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starostka obce poslancom poďakovala za hlasovanie a povedala, že prebytok svedčí o dobrej práci 
odvedenej predošlým zastupiteľstvom a peniaze sú na použitie pre ďalší rozvoj našej obce, za čo im 
ďakuje.  

K bodu č. 5 

Bod 5 sa týka úpravy rozpočtu na rok 2019, kde p. starostka opäť vyzvala predsedníčku Finančnej 
komisie p. Dagmar Ďurišovú, aby sa vyjadrila k návrhu komisie.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že Finančná komisia odporúča schválenie návrhu úpravy rozpočtu 
s nasledovnými pripomienkami:  
Kapitálové výdavky 
1. Zrušenie rekonštrukcie okien na budove Fitness centra – 30 000€ (peniaze budú prerozdelené do 
nasledovných projektov:  

➢ rekonštr. rozhlasu ............................................... 558,00 €  
➢ dopravný projekt (značky a retardéry) ............. 1 655,82 € 
➢ zástavka - horný koniec ................................... 1 678,00 € 
➢ rekonštr. elektriky ZŠ ......................................10 000,00 € 
➢ kamerový systém na OcU ................................ 3 500,00 € 
➢ havarijný stav - elektrický stĺp .......................... 3 000,00 € 

 
SPOLU ........................................................................ 20 391,82 € 
 
2. Zmena v príjmoch- finančné operácie 

➢ projekt detské ihrisko – doplatok 5%.................... 507,85€ 
(zmena je zo sumy 450,00€ na sumu 507,85€) 

 
Starostka obce povedala, že je možná úprava rozpočtu aj počas roka, ak to bude potrebné a účelné. 
Opýtala sa, či má niekto otázky. Starostka obce dala hlasovať za schválenie úpravy Rozpočtu obce 
Vaďovce na rok 2019 so spomínanými pripomienkami.  
 
 
Hlasovanie  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Mgr. Daniela Kontinová, 
p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 6 

Ďalej starostka obce otvorila tému na personálnu prípravu na zimnú údržbu miestnych komunikácií 
v obci. Povedala, že p. Ing. Peter Dinga chcel túto tému rozoberať a p. starostka si myslí, že je to dobrý 
nápad, aby bola obec pripravená na zimnú sezónu a vyhli sa časovému stresu a pod.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že je potrebné o tejto téme včas diskutovať, nakoľko OZ chválil nákup 
čelného nakladača a stretnutie OZ bude pravdepodobne až v septembri, aby bola obec pripravená. P. 
Ing. Peter Dinga sa opýtal p. starostky a prítomného p. Igora Naďa – zamestnanca OcÚ, ktorý 
zabezpečuje údržbu chodníkov cez zimu, či by to spolu s druhým zamestnancom nezvládli v rámci ich 
pracovnej doby ( odhŕňanie ciest aj chodníkov).  
P. starostka navrhuje, aby odhŕňanie chodníkov zabezpečovala obec prostredníctvom svojich 
zamestnancov a na odhŕňanie ciest by sa vytvorila verejná výzva. 
P. Igor Naď sa vyjadril, že nie sú schopní stíhať spolu s kolegom odhŕňať cesty aj chodníky. 
P. Ing. Peter Dinga prišiel s návrhom zamestnania nového zamestnanca napr. na dohodu.  
P. Igor Naď vysvetlil, že nie je dobré, ak by viacerí ľudia používali jeden traktor. Povedal, že má za 
traktor hmotnú zodpovednosť a ak by prišiel niekto odhŕňať s obecným traktorom, hmotnú 
zodpovednosť by zrušil a s traktorom by už nejazdil.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že by bol najradšej, keby to robil p. Igor Naď.  
Občan p. Škriečka povedal, že on spolu s jedným obyvateľom bytového domu si budú odhŕňať popri 
bytových domoch sneh sami, len nemajú freźu.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či by p. Škriečka nemal záujem odhŕňať aj obecné chodníky na 
dohodu.  
P. Škriečka povedal, že je ochotný pomôcť v rámci verbálnej dohody s odhŕňaním okolia bytových 
domov.  
P. Ing. Peter Dinga je za podanie výziev aj na údržbu ciest a na údržbu chodníkov. Povedal, že aj vo 
firmách, ak majú traktor, hmotnú zodpovednosť má vedúci.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že si p. starostka nezoberie na seba hmotnú zodpovednosť za traktor 
a že by ju mala mať tá osoba, ktorá s traktorom jazdí.  
Po diskusii dala starostka obce hlasovať za návrh, že sa podá výzva na údržbu chodníkov zvlášť 
a údržbu ciest zvlášť. Povedala, že najprv spíše výzvy a po vzájomnej dohode poslancov sa zverejnia 
vo Vaďovských novinkách, obecnom rozhlase, úradnej tabuli, internetovej stránke obce a sociálnych 
sieťach.  
 
 
Hlasovanie  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Mgr. Daniela Kontinová, 
p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

K bodu č. 7 

Siedmy bod programu zasadnutia OZ sa týkal žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru Vaďovce 
o schválenie návrhu na zaradenie člena DHZ Vaďovce do Dobrovoľnej hasičskej jednotky Vaďovce. 
Navrhovaným členom je Ing. Peter Dinga, ktorý absolvoval základnú prípravu členov hasičských 
jednotiek a vykonal skúšky na základe ktorých získal osvedčenie o absolvovaní základnej prípravy 
členov hasičských jednotiek.  
Starostka obce dala hlasovať za zaradenie člena  - p. Ing. Petra Dingu do jednotky DHZ Vaďovce.  
 
 
Hlasovanie  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 5 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Dagmar Ďurišová, p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, 
p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 poslanec: p. Ing. Peter Dinga 

 
 
K bodu č. 8  
Starostka obce prešla k dobu rôzne, kde sa nachádza:  
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- odvoz bio odpadu v jesenných mesiacoch – dohodnutie postupu. Povedala, že plánuje poslancom 
poskytnúť vypracovanú analýzu odpadov spolu s cenami. Povedala, že momentálne často riešia 
situáciu (každý 1 až 2 týždne), kedy je na zbernom dvore plný kontajner veľkého odpadu. Starostka 
obce povedala, že by rada vyriešila situáciu ohľadom zberu konárov. Povedala, že momentálne zvoz 
konárov platí obec ale v iných obciach je to aspoň symbolicky platené. Taktiež povedala, že má naša 
obec jeden z najnižších poplatkov za komunálny odpad. Povedala, že v rámci EÚ zvyšujú nároky na 
separovaný odpad. Starostka obce povedala, ak nebude mať obec vyseparovaných 50% odpadov, 
môže obec platiť cca 46€ za uloženie tony odpadu. Momentálne máme 20,03%. Ak by sme mali tieto 
percentá vyseparovaného odpadu v roku 2023-2030, poplatok za komunálny odpad bude pre občanov 
z 10€/osoba na 36€/osoba.  
P. Ing. Peter Dinga navrhol spraviť prieskum, kde by sa zistilo, či by boli občania ochotní si za to priplatiť.  
P. starostka navrhla, aby sa konáre dávali na určené miesta, aby zber nebol tak časovo náročný alebo 
spracovať konáre špalikovačom a občania to môžu ešte využiť.  
P. Škriečka navrhol, aby sa susedia medzi sebou dohodli (2-3 osoby) a zavolali si vlečku a odnieslo by 
sa to spolu.  
Starostka obce povedala, že momentálne vývoz odpadov nie je objektívny, ale mala by nastať zmena 
(cca rok 2023), kedy budú zvozové autá povinné vážiť odpad. Podľa toho budú jednotlivý ľudia platiť za 
odpad. Pravdepodobne pôjde o čipy, ktoré budú zaznamenávať množstvo odpadu v kilách.  
Poslanci diskutovali o potrebnej osvete o triedení odpadu pomocou noviniek a pod.  
Po diskusii starostka obce navrhuje, aby poslanci porozmýšľali, či by obec zvýšila poplatky za odpad, 
za likvidáciu konárov a motivovať ľudí separovať alebo vymyslieť iné spôsoby riešenia situácie.  
 
- nákup peliet pre zimnú vykurovaciu sezónu v budove základnej školy. Starostka povedala, že poslala 
do materiálov na zasadnutie OZ jednu ponuku a má na porovnanie u seba aj dve iné ponuky.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či je ponuka, ktorú mali v materiáloch, je od dodávateľa, ktorého mali aj 
minulý rok.  
Starostka povedala, že už od tohto dodávateľa berú pelety asi 3 roky a dali aj preto dobrú cenu. 
P. Igor Naď, ktorý počas zimy peletami v škole kúri povedal, že sú kvalitou dobré a vhodné aj pre kotol. 
Starostka obce povedala, že sa pelety dovážajú na 2x a to v mechoch ale aj v „bigbagoch“.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či nie je problém s vlhnutím peliet v bigbagoch.  
P. Igor Naď povedal, že sa kľudne môže  nechať vonku, samozrejme pod prístreškom.  
P. Miroslav Stančík povedal, že je zbytočné sa baviť o iných ponukách, pokiaľ tieto pelety vyhovujú aj 
cenovo aj kúrenárovi. 
Starostka obce dala po diskusii hlasovať za nákup peliet od dodávateľa ECPU, s.r.o. 
 
Hlasovanie  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Mgr. Daniela Kontinová, 
p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
- nákup elektrickej trúby do školskej jedálne. Starostka obce povedala, že vedúca jedálne mala 
požiadavku nákupu tanierov, šálok a elektrickej trúby do školskej kuchyne na základe inventarizácie, 
ktorú vykonala p. Mgr. Daniela Kontinová. Ďalej povedala, že požiadala p. Vydareného, ktorý bude 
realizovať rekonštrukciu elektriky, aby sa na starú trúbu pozrel a konštatoval, že či je možné ju opraviť. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala,  že sa rozprávala s  vedúcou jedálne a trúba bola už niekoľkokrát 
opravovaná a už sa do jej opravy investovalo veľa peňazí.  
Starostka obce povedala, že s nákupom novej trúby nemá problém a nech si p. Trebatická – vedúca 
jedálne vyberie tú najvhodnejšiu. Taktiež sa opýtala poslancov, akú navrhujú hraničnú sumu za nákup. 
Po diskusii poslanci navrhujú 2 000€.  
Starostka obce dala hlasovať za nákup elektrickej trúby do školskej jedálne do 2 000€. 
 
 
Hlasovanie  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Mgr. Daniela Kontinová, 
p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
 
- vytvorenie pracovného miesta. Starostka obce požiadala poslancov, aby sa doriešila téma o vytvorení 
pracovného miesta pre p. Ing. Ninu Masárovú, nakoľko má zmluvu do 2.9.2019 a ak by sa náhodou 
nestretlo OZ, aby to bolo doriešené. Ďalej povedala, že po komunikácii s p. Ing. Alenou Hrušovou – 
účtovníčkou obce Vaďovce sa jej prijatie nedotkne navýšenia miezd a na ďalší rok by sa s tým už rátalo. 
Povedala, že pracovné miesto je potrebné, nakoľko sa zvýšili požiadavky na administratívu úradov. 
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal na vytvorenie agendy o náplni práce zamestnankýň. 
Starostka obce povedala, že mala jedna z pracovníčok úradu dovolenku a musia sa najprv dohodnúť 
o prerozdelení práce.  
P. Ing. Holota sa opýtal, či by sa potom riešili aj pracovné priestory pre novú zamestnankyňu. 
Starostka obce povedala, že už oslovila dvoch architektov a je to v procese riešenia.  
P. Ing. Holota podotkol, že pri nákupe vyššie predtým spomínanej rúry by bolo potrebné určiť, odkiaľ 
budú peniaze čerpané a malo by sa to zahrnúť do úpravy rozpočtu.  
P. Ing. Alena Hrušová povedala, že budú peniaze čerpané z rezervného fondu, nakoľko sa to dá 
považovať za nákup v havarijnej situácii.  
Poslanci sa dohodli, že do úpravy rozpočtu pridajú položku nákupu elektrickej trúby vo výške 2 000€ 
a do uznesenia o nákupe trúby zahrnú, odkiaľ budú peniaze čerpané – rezervný fond.  
P. Škriečka sa pýta na prevádzkový poriadok obecného cintorína.  
Starostka obce povedala, že sa na to pozrie.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa informovala ohľadom aktualizácie orientačnej tabule.  
Starostka obce povedala, že sa z predchádzajúcim zastupiteľstvom dohodli o aktualizácii každých 10 
rokov, nakoľko sú aj poplatky za 10 rokov.  
 
Starostka obce sa vrátila k téme vytvorenia pracovného miesta pre p. Ing. Ninu Masárovú.  
P. Ing. Peter Dinga sa popredu vyjadril, že sa zdrží hlasovania, nakoľko by si počkal na požadovanú 
agendu náplne práce p. Ing. Niny Masárovej.  
P. Ing. Alena Hrušová povedala, že ju treba najprv na pozíciu pripraviť ako aj dohodnúť sa 
o prerozdelení práce po schválení jej pracovného miesta.  
Starostka obce povedala, že ju chce zapojiť do projektu MAS, ktorý sa bude týkať vytvorenia Komunitnej 
školy a ona by predstavovala jej koordinátorku. Povedala, že aj priestory resp. môže riešiť až po 
schválení jej pracovného miesta.  
P. Viera Biesiková povedala, že ak má p. Ing. Nina Masárová aj teraz čo robiť 8 hodín, tak aj po 2. 
septembri bude mať čo robiť a podľa nej nie je o čom rozmýšľať.  
 
Starostka obce dala hlasovať, kto súhlasí s vytvorením pracovného miesta od 2. septembra 2019.  
P. Miroslav Stančík dodal, že poslanci hlasujú za vytvorenie pracovného miesta, ale nie za konkrétu 
osobu, ktorá miesto obsadí.  
Starostka obce jeho dodatok potvrdila.  
 
Hlasovanie  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 5 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Dagmar Ďurišová, p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, 
p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 poslanec: Ing. Peter Dinga 
 
- súhlas s uložením inžinierskych sietí – Starostka obce predložila poslancom žiadosť o súhlas 
s uložením inžinierských sietí na pozemku obecného chodníka podľa priloženej mapy, ktorú p. 
Mikešková doniesla 18.6.2019.  
Všetci prítomní komunikovali ohľadom polohy chodníka podľa priloženej kópie katastrálnej mapy. 
Poslanci po diskusii konštatovali, že priložená kópia katastrálnej mapy z roku 2002 nie je zhodná 
z aktuálnou katastrálnou mapou, ako aj skutočnosť, že podľa aktuálnej katastrálnej mapy chodník 
zasahuje do vedľajšej budovy. Poslanci sa dohodli, že p. Mikešková bude musieť znova preveriť situáciu 
a podať aktuálne informácie.  
 
Starostka obce sa opýtala, či má niekto s prítomných ešte nejaké otázky.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal na stav znaleckého posudku, ktorý sa mal vyhotoviť ohľadom predaja 
obecného pozemku firme HUFI s.r.o. a taktiež ako je na tom odpredaj obecného pozemku p. Maňovi.  
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Starostka obce povedala, že oslovila jednu pani, ktorý znalecký posudok vyhotoví, ale nevie presne 
kedy. Ohľadom p. Maňa povedala, že si vyhotoví geometrický plán.    
P. Dagmar Ďurišová sa opýtala, či by nebolo možné dať ku autobusovým zastávkam smetné koše.  
Starostka obce povedala, že sa odstránili preto, lebo občania do nich hádzali rôzny odpad aj 
z domácností a kradli smetné nádoby. Povedala, že sa tam koše dajú.  
P. Škriečka požiadal o slovo s niekoľkými otázkami ohľadom bytových domov v obci. Povedal, že otázky 
sú ohľadom vyúčtovania. Hovoril o vysokej spotrebe za prevádzku čističky odpadových vôd.  
Ing. Alena Hrušová povedala, že mu môže ukázať všetky faktúry od PREVAKu.  
Starostka obce mu vysvetlila, že čistička musí byť práceschopná a obyvatelia bytovky jej účinnosť 
znižujú olejmi, chemikáliami, hygienickými potrebami vhadzovanými do toalety a pod.  
P. Škriečka povedal, že je potrebné aj o tomto hovoriť s občanmi bytoviek. Ako ďalší problém uviedol 
deravú strechu na 2 bytovkách.  
Starostka obce povedala, že na to sú bytoví domovníci, ktorí by mali poruchy nahlásiť, aby sa mohli 
začať riešiť.  
P. Škirečka ďalej hovoril o zvýšenej spotrebe osvetlenia verejných priestorov. Povedal, že vie 
zabezpečiť úsporné LED svietidlá a či by mu to obec preplatila.  
Starostka mu nákup svietidiel povolila.  
 
Starostka obce oboznámila poslancov so spísanou petíciou od obyvateľov Zádvorskej ulice, ktorí 
žiadajú spomaľovacie ostrovčeky na cestu, nakoľko vodiči nerešpektujú dopravné značenie a skracujú 
si cestu vysokou rýchlosťou aj v nočných hodinách.  
P. Jaroslav Bača navrhuje 2 spomaľovače a to na začiatok a koniec ulice.  
Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala na oficiálne otvorenie detského ihriska a aj na plánovanú akciu 
Vaďovská placka.  
Starostka obce povedala, že sa Vaďovská placka ešte dorieši a následne pozvala všetkých poslancov 
na otvorenie detského ihriska pri nových bytovkách, ktoré sa bude konať 28.6.2019 o 18:00.  
 
Starostka po diskusii prítomných uzavrela rokovanie a poďakovala im za účasť a diskusie.  
 
 
Zástupca starostu : p. Janka Masárová 
Overovateľ     : p. Janka Masárová, p. Jaroslav Bača                       
Zapisovateľ     : p. Ing. Nina Masárová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alžbeta Tuková 
        starostka obce Vaďovce  


