
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 17.12.2018 
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.12.2018 

Prítomní:  

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

  
Overovatelia: p. Jaroslav Bača, p. Dagmar Ďurišová 
 

Zapisovateľ: p. Ing. Nina Masárová 

Program OZ 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 
4. Plat starostu obce 
5. Určenie termínov konania OZ v roku 2019 
6. Rôzne  
7. Záver 

 
 
 

K bodu č. 1 

Starostka obce zahájila mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvolané podľa paragrafu 12 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 

K bodu č. 2 

Starostka obce navrhla za zapisovateľa p. Ing. Ninu Masárovú. Za overovateľov starostka obce navrhla 
p. Jaroslava Baču a p. Dagmar Ďurišovú. Poslanci návrh na zapisovateľa a overovateľov odsúhlasili. 
 

K bodu č. 3 

Starostka obce prítomným navrhla program Obecného zastupiteľstva. Poslanci návrh programu OZ 
odsúhlasili. 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov 
Za: 7 poslancov 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Po odsúhlasení programu OZ vystúpil p. Ľubomír Tuka st., ktorý slovne atakoval poslancov p. Jaroslava 
Baču, p. Ing. Petra Dingu a p. Mgr. Danielu Kontinovú ohľadom zvolaného mimoriadneho zasadnutia 
OZ k prerokovaniu platu starostu obce. Ľ. Tuka st. povedal p. Jaroslavovi Bačovi : „Môžeš byť rád, že 
tvoja žena robí v škole, nakoľko nebyť mojej ženy (starostky), tvoja žena nemá prácu.“  
Ďalej p. Ľ. Tuka st. povedal p. Ing. Petrovi Dingovi: „Odkedy nehráš futbal, si iný človek. Ja ťa 
nespoznávam. Koľkokrát si u nás sedel v obývačke, keď si niečo potreboval a toto má byť tvoja vďaka?“ 
P. Ľ. Tuka st. povedal p. Mgr. Daniele Kontinovej: „Stále ste (hasiči) nespokojní s rekonštrukciou 
požiarnej zbrojnice, prečo ste doteraz nepodali trestné oznámenie? Koľko zbrojníc je už hotových?“  
P. Mgr. Daniela Kontinová mu odpovedala: „Ešte zatiaľ málo lebo postupujú podľa zákona.“ 
Na konci monológu stihol zareagovať len p. Jaroslav Bača a povedal: „Načo sem pletieš moju ženu? Ak 
by nemala prácu v škole, robila by niečo iné.“  
Následne p. Ľubomír Tuka st. odišiel zo zasadnutia OZ. 
Starostka obce sa za vystúpenie Ľubomíra Tuku st. ospravedlnila a pokračovala  v programe OZ.  
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K bodu č. 4 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že na základe predloženého návrhu na zvolanie 
zastupiteľstva, ktorú podpísali 4 poslanci, preskúmala ich návrh na zvolanie OZ, ako aj priebeh 
rokovania ustanovujúceho zastupiteľstva, ktorý sa týkal schválenia platu pre starostku obce 
a konštatuje, že chválenie platu na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 7.12.2018 nebolo v súlade so 
zákonom. Z toho dôvodu starostka obce vetovala uznesenie č. 7/2018 z ustanovujúceho zasadnutia OZ 
a toto nepodpísala, čím uznesenie 7/2018 nenadobudlo platnosť. Z toho dôvodu poslanci OZ podľa 
bodu 4 tohto zasadnutia OZ prerokujú plat starostky odznova tak, aby schválenie bolo v súlade so 
zákonom.  Poslanec OZ p. Ing. Peter Dinga po diskusii k tejto téme navrhuje zníženie odmien starostke 
obce na hodnotu 0%. K návrhu sa pripája p. Mgr. Daniela Kontinová a p. Jaroslav Bača. Poslankyňa p. 
Katarína Gajdošová navrhuje výšku odmien starostu obce na hodnotu 30%. Rovnakú hodnotu navrhol 
p. Miroslav Stančík, p. Janka Masárová, p. Dagmar Ďurišová. Starostka obce vyzvala poslancov OZ 
o hlasovanie o výške odmien s navýšením o 0%. 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov 
Za: 3 poslanci 
Proti: 4 poslanci 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
Druhým návrhom bola hodnota výšky odmien v hodnote 30%. Starostka opätovne vyzvala poslancov 
OZ k hlasovaniu. 
 
 
Hlasovanie: 
prítomných: 7 poslancov 
Za: 4 poslanci 
Proti: 3 poslanci 
Zdržal sa: 0 
 
Po hlasovaní je schválená výška odmien starostu obce na 30%. Plat starostky obce je 2 269,57€ hrubej 
mzdy.  

 

K bodu č. 5  
Starostka obce navrhuje diskusiu na tému určenia termínov konania OZ v roku 2019 a ich periodicitu. 
Poslanec p. Jaroslav Bača navrhuje pravidelnosť stretnutí na jedno riadne zasadnutie OZ za miesiac 
(každý prvý utorok v mesiaci). Po diskusii starostky obce s poslancami je dohodnutý dátum 
nasledovného konania OZ na mesiac január. Predbežný dátum zasadnutia OZ je naplánovaný na 15. 
januára 2019 o 19:00 hod. V prípade problémov poslancov s prítomnosťou na zasadnutí OZ je dohoda 
zmeny dátumu alebo času možná.  
 
Občania:  
p. Hana Naďová súhlasí s navrhnutou periodicitou stretnutí OZ a pripomína, aby bol harmonogram 
zasadnutí OZ zverejnený s dostatočným predstihom ( zverejnený harmonogram stretnutí OZ na celý 
rok). 
 

K bodu č. 6 

Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe nákupu pluhu k traktoru na údržbu pozemných 
komunikácií.  Predložila poslancom OZ cenovú ponuku s rozmetadlom a pluhom v približnej hodnote 
3 000€. Cenovú ponuku ponechala poslancom OZ a po diskusii sa zhodli na prediskutovaní tohto 
nákupu na nasledujúcom zasadnutí OZ po preskúmaní ďalších cenových ponúk. 
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Starostka obce informovala poslancov OZ o predchádzajúcom zakúpení prístroja na miešanie do 
školskej jedálne v hodnote cca 1 600€. Po diskusii sa poslanci OZ zhodli so starostkou obce, že bude 
potrebné dovybaviť školskú jedáleň a zrealizovať rekonštrukciu kuchyne na Obecnom úrade. 
 
 
Starostka obce navrhuje počas budúceho stretnutia OZ prerokovať hodnotu odmien pre poslancov. 
S návrhom poslanci OZ súhlasili.  
 
 
Starostka obce predkladá poslancom OZ návrh na plánovanú spoločenskú akciu s názvom „Vaďovská 
topenička“, ktorá by sa mala konať 6. januára v priestoroch Obecného úradu. Poslanci po diskusii návrh 
starostky obce schvaľujú a navrhujú čas konania akcie na 15:00 hod. Po dohode sa akcia bude konať 
6. januára o 15:00 hod. v priestoroch Obecného úradu vo Vaďovciach.  
 
 
Starostka obce predkladá návrh na poskytnutie finančného príspevku Evanjelickej cirkvi v obci Kostolné 
v hodnote 100€. Finančný príspevok je určený pre balíčky sladkostí pre deti na Vianoce. Po diskusii je 
návrh poslancami OZ zamietnutý.  
 
Hlasovanie: 
prítomných: 7 poslancov, 
Za: 0 poslancov 
Proti: 7 poslancov 
Zdržal sa: 0 
 
 
Starostka obce predkladá návrh na zrealizovanie spoločenskej akcie s názvom „Zabíjačka“. Navrhuje, 
aby pri tej príležitosti DHZ uvaril guláš. Po diskusii starostky obce a poslancov OZ je predbežný termín 
určený na mesiac február v roku 2019, bližšie sa dohodnú na nasledujúcom stretnutí OZ.  
 
 
Starostka obce predkladá členom OZ anonymný list, ktorý bol adresovaný Obecnému zastupiteľstvu 
a starostke obce. Predmetom anonymného listu je problematika klimatických zmien a kúrenia drevom 
v domácnostiach. Vyzýva členov OZ, hlavne členov Komisie stavebnej a pre ochranu životného 
prostredia k preskúmaniu anonymného listu a návrhom riešenia problematiky riešenej v liste.  
 
Starostka obce oboznamuje poslancov OZ s problematikou, ktorá sa týka p. Piláta. Ide o odpad, ktorý 
sa nachádza pri jeho dome a esteticky škodí okoliu v obci. Po diskusii sa na danej problematike prítomní 
zhodujú a navrhujú, aby problematiku riešila členov Komisie stavebnej a pre ochranu životného 
prostredia. 
 
 
Starostka oboznamuje poslancov OZ o prebiehajúcom programe s názvom „Kompostéry pre Združenie 
obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové“ s cieľom udržateľného využitia prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej štruktúry – zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 
Občania: 
p. Rudolf Naď sa informuje ohľadom kompostérov do domácností. Na tému diskutujú aj členovia OZ. P. 
Rudolf Naď sa pýta situáciu, ak kompostéry ukončia svoju životnosť („doslúžia“). Starostka obce na 
otázku reaguje a oboznamuje občana, že kompostéry po ich životnosti budú určené na recykláciu. 
 
 
P. Jaroslav Bača hovorí o dôvere a zlepšenie komunikácie v rámci Obecného úradu, ako aj 
komunikáciu s občanmi. Poslanec navrhuje založiť obecnú schránku na listy od občanov. 
P. Ľubomíra Naďová poslancom navrhuje, aby navštevovali občanov a komunikovali s nimi.  
 
P. Mgr. Daniela Kontinová navrhla zakúpenie digitálneho prístroja pre záznam zvuku. Poslanci 
s návrhom súhlasili.  
P. starostka s návrhom taktiež súhlasí a zariadenie zabezpečí.  
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Občania: 
p. Ing. Jaroslav Baranovič spomína porušené zvodidlo v obecnej časti „jazero“, ktoré sa nahýba a žiada 
o jeho opravu. Starostka obce súhlasí s potrebou opravy porušeného zvodidla a sľubuje realizáciu jej 
nápravy.  
p. Rudolf Naď upozorňuje na schátranú budovu v obci a žiada riešenie situácie. Starostka obce 
vysvetľuje občanovi ako aj poslancom OZ aktuálnu situáciu ohľadom stavby a jej problematiku 
zneškodnenia. Hovorí o postupe riešenia situácie a o problematike škodlivosti a recyklácie odpadu 
a plastov v priestoroch budovy.  
p. Jaroslav Baranovič upozorňuje na problematiku s občanom p. Orsághom ohľadom zničeného 
komína, agresívnych psov a pod. Starostka obce navrhuje riešenie prostredníctvom stavebného úradu 
ohľadom poškodeného komína.  

 

K bodu č. 7 

Starostka obce vyhlasuje zasadnutie OZ za ukončené a ďakuje všetkým za účasť na Obecnom 
zastupiteľstve.  
 
Zástupca starostu: p. Janka Masárová 
Overovateľ    : p. Jaroslav Bača, p. Dagmar Ďurišová                             
Zapisovateľ    : p. Ing. Nina Masárová 
 
 
 

 
 
Alžbeta Tuková 

        starostka obce  Vaďovce  


