
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 05.02.2019 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.02.2019 o 19:00 hod. 

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. Miroslav Stančík, p. Katarína Gajdošová 

 
Zapisovateľ: p. Ing. Nina Masárová 

Program OZ 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 
4. Zásady odmeňovania poslancov OZ 
5. Informácia o kontrole platenia poplatkov za dane z nehnuteľností, smeti a psa 
6. Inventarizácia  
7. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska-žiadosť o príspevok na spolkovú činnosť 
8. Rôzne – informácia o termíne dodania kompostérov 
9. Záver 

 
 

K bodu č. 1 

Starostka obce privítala prítomných poslancov ako aj prítomných občanov. Konštatovala, že sú prítomní 
všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ďalej p. starostka oznámila poslancom 
a prítomným, že bude z rokovania vyhotovený zvukový záznam.  

K bodu č. 2 

Starostka obce navrhla za zapisovateľa p. Ing. Ninu Masárovú. Za overovateľov starostka obce navrhla 
p. Miroslava Stančíka a p. Katarínu Gajdošovú. Poslanci návrh na zapisovateľa a overovateľov 
odsúhlasili. 
 
 
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. 3 

Starostka obce prítomným navrhla schválenie programu obecného zastupiteľstva. Poslanci návrh 
programu OZ odsúhlasili. 
 
 
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 po odsúhlasení programu predniesla správu o plnení uznesení OZ z minulého 
zastupiteľstva, ktoré sú plnené priebežne.  
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K bodu č. 4 

P. starostka požiadala predsedníčku Finančnej a sociálnej komisie p. Dagmar Ďurišovú, aby 
informovala prítomných o zasadnutí komisie a predniesla návrh.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že zvolala Finančnú a sociálnu komisiu 30.1.2019, kde prvým bodom 
bolo riešenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Tieto zásady upravujú 
odmeňovanie za výkon činnosti poslanca  
a) na rokovaní zastupiteľstva, 
b) na rokovaní stálej komisie obecného zastupiteľstva 
Zásady zároveň upravujú odmeňovanie neposlancov za ich prácu v stálych komisiách obecného 
zastupiteľstva. 
p. Dagmar Ďurišová povedala, že po diskusii členov komisie sa dohodli na nasledovných sumách: 
- za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške 15€/zasadnutie, 
- za prácu poslancov v komisii patrí odmena 10€/zasadnutie, predsedovi komisie 12€/zasadnutie, 
- za prácu neposlancov v komisii 10€/zasadnutie uznášaniaschopnej komisie, 
- za prácu neposlanca – zapisovateľa komisie 12€/zasadnutie uznášaniaschopnej komisie. 
Ďalej sa členovia komisie zhodli, že na uzavretie zásad odmeňovania je potrebný podrobný rozpočet 
obce Vaďovce na rok 2019. Taktiež sa zhodli na skutočnosti, že je potrebná prítomnosť pracovníčky 
úradu, vzhľadom na jej znalosť vo finančných záležitostiach obce. Ide o p. Ing. Alenu Hrušovú – 
účtovníčku obce Vaďovce. 
Starostka obce dala hlasovať poslancom za návrh Finančnej a sociálnej komisie. 
 
 
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  
Ďalším bodom rokovania bola informácia o kontrole platenia poplatkov za dane z nehnuteľností, smeti 
a psa. Pani starostka dala slovo hlavnej kontrolórke obce p. Ľubomíre Naďovej, ktorá vykonala celkovú 
previerku.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že podľa právno-kontrolnej  činnosti na rok 2019 previedla kontrolu 
platenia poplatkov na daniach, poplatkov za psov a komunálny odpad. Kontrolou zistila, že na dani 
z nehnuteľnosti má obec nedoplatky vo výške 7 799,16€. Presný zoznam dlžníkov bol poslancom 
odoslaný v materiáloch na OZ. V zozname sú mená dlžných občanov, ako aj firiem. Najväčší problém 
má obec s firmou RADE-COM s.r.o., ktorá aktuálne dlží 4 661 €. Na dani za psa je nedoplatok vo výške 
73,85€ a na dani za smeti je dlh vo výške 894€. Za týchto skutočností p. Ľubomíra Naďová navrhla, aby 
obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné stanovisko: vyvesiť zoznam neplatičov na úradnej tabuli obce, 
zverejniť tento zoznam neplatičov na internetovej stránke obce a taktiež ich vyhlásiť v miestnom 
rozhlase. Ak by tieto kroky nepomohli, odoslala by sa neplatičom posledná (tretia) upomienka, posledná 
výzva pred exekúciou. P. Ľubomíra Naďová poprosila poslancov, aby starostke obce spolu 
s pracovníčkou p. Lenkou Hučkovou schválili prerokovanie návrhu na exekúciu s exekútorom, aby 
mohlo dôjsť k vymáhaniu. Ak by dali do exekučného procesu občanov samostatne, je to finančne 
náročnejšie ako zaplatiť exekútora pre súhrnný návrh na exekúciu. Hlavná kontrolórka obce dala 
priestor poslancom k vyjadreniu sa.  
P. poslanec Ing. Peter Dinga sa opýtal, čo s dlžníkmi, ktorí majú dlh okolo 4€.  
P. Ľubomíra Naďová odpovedala, že je v možnostiach poslancov dlh občanov vo výške do 10€ 
odpustiť/anulovať.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, čo s dlžníkmi, ktorí majú dlh napríklad 10,19€. Či ich to potom môže stáť 
aj 40€. 
P. Ľubomíra Naďová odpovedala, že to dlžníka môže vyjsť 40€ ale aj 100€, pretože ak sa do toho 
započíta súdny poplatok, súdne trovy, exekučné trovy, tak z 10€ môže mať aj 150€. P. Ľubomíra 
Naďová povedala, že majú možnosť dlh do 10€ odpustiť a je to na ich rozhodnutiu.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či im výzvy chodia do vlastných rúk.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že im boli výzvy odoslané do vlastných rúk a konštatuje, že ide prevažne 
o permanentne sa opakujúce mená dlžníkov.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či z ich strany nebola žiadna reakcia.  
P. starostka odpovedala, že mnohí na to zareagovali, ale mnohí nie.  
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P. Ľubomíra Naďová dodala, že posledná (druhá) výzva im bola doručená v januári tohto roku 2019.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či to bola výzva už s návrhom na exekúciu.  
P. Ľubomíra Naďová odpovedala, že im bola odoslaná výzva na zaplatenie a to druhá v poradí. Tretia 
výzva by mohla obsahovať návrh na exekúciu, ak sa OZ o tom rozhodne. Ďalej dodala, že je možné, že 
po spomínaných krokoch o zverejnení mien neplatičov sa počet dlžníkov zníži. Spomenula na minulý 
rok, kedy to aspoň čiastočne pomohlo a dlžníci prišli zaplatiť.  
P. starostka po diskusii navrhuje, aby sa zverejnili mená dlžníkov.  
P. Mgr. Daniela Kontinová ju doplnila a povedala, že uvidíme, ako na to zareagujú a až potom by riešili 
návrh na exekúciu. 
Poslanci súhlasili s návrhom zverejnenia mien dlžníkov na úradnej tabuli, internetovej stránke 
a miestnom rozhlase. 
 
 
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 

Ďalším bodom programu OZ bola inventarizácia. P. starostka informuje prítomných poslancov 
o vydanom príkaze na vykonanie riadnej fyzickej inventarizácie majetku v roku 2019. Inventarizácia je 
vhodným spôsobom oboznámenia sa poslancov OZ so stavom fyzického majetku obce. Za predsedu 
ústrednej inventarizačnej komisie zvolila p. Janku Masárovú – zástupkyňu starostky a za členov p. 
Katarínu Gajdošovú a p. Lenku Hučkovú – pracovníčku OcÚ, ktorá spracováva záležitosti ohľadom 
majetku. Ústredná inventarizačná komisia bude spracovávať výsledky dielčích inventarizačných komisií. 
Starostka obce ďalej navrhla nasledovné dielčie inventarizačné komisie a ich členov. 
1. Prvá dielčia inventarizačná komisia (DIK) bude za školu. Za jej predsedníčku starostka obce zvolila 
p. Mgr. Danielu Kontinovú a za členov p. riaditeľku školy p. Mgr. Annu Zemanovičovú a p. Mgr. Zlaticu 
Novomestskú.  
2. Druhou DIK bude škôlka, kde sa predsedu starostka obce zvolila p. Jaroslava Baču a za členov p. 
Líviu Čerešňovú – riaditeľku škôlky a p. Slávku Valenčíkovú.  
3. Predsedom DIK za školskú jedáleň starostka obce zvolila p. Mgr. Danielu Kontinovú a za členov p. 
Zuzanu Trebatickú – vedúcu školskej jedálne a p. Lukáša Baranoviča.  
4. DIK - Hasičská zbrojnica, Dom smútku, Komunitné centrum, Multifunkčné ihrisko, predsedom bol 
zvolený p. Ing. Peter Dinga a za členov  p. Erik Scharbert a p. Jaroslav Bača.  
5. DIK - Fitness centrum, Miestna ľudová knižnica, Kabíny na TJ, predsedom bol zvolený p. Miroslav 
Stančík a za členov p. Milan Macejka a p. Mgr. Edita Klandúchová. 
6. DIK - OcÚ, Kultúrny dom, zasadačka, kancelárie, peklo, archív, predsedom bola zvolená p. Ing. Alena 
Hrušová, za členov p. Dagmar Ďurišová, p. Eva Petrovičová, p. Igor Naď, p. Ing. Nina Masárová. 
 
Čiastkové fyzické inventarizačné komisie sa vytvorili podľa miesta uloženia majetku. Menované 
čiastkové inventarizačné komisie zodpovedajú za uskutočnenie inventúr podľa prideleného miesta 
hmotného majetku.  
 
p. Ing. Peter Dinga vyslovil obavy, že by mohol byť z niečoho obvinený, že by vykonával inventúru 
s dlhoročným kamarátom a ešte s predsedom DHZ. Navrhol, aby bol do komisie doplnený nezávislý 
človek, ktorý bude s papierom.  
Po diskusii s p. Miroslavom Stančíkom a starostkou obce sa dohodli, že do DIK - Hasičská zbrojnica, 
Dom smútku, Komunitné centrum, Multifunkčné ihrisko bude pridaný člen, a to p. Miroslav Stančík a do 
DIK - Fitness centrum, Miestna ľudová knižnica, Kabíny na TJ bude pridaný p. Ing. Peter Dinga.  
 
Vykonanie inventarizácie, spolu s komisiami a pridanými členmi v dvoch dielčích inventarizačných 
komisiách poslanci odsúhlasili.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
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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 oboznamuje poslancov o žiadosti od Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
Žiadajú o príspevok na ich činnosť. Starostka obce povedala, že minulý rok im obec prispela vo výške 
50€.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že si myslí, že by sa im mohol odsúhlasiť príspevok.  
Starostka obce vyzvala poslancov k hlasovaniu o poskytnutí príspevku pre Úniu nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska v hodnote 50€. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 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: 1 poslanec: p. Jaroslav Bača 

K bodu č. 8 

Pani starostka informovala poslancov o termíne dodania kompostérov. Povedala, že dodávateľ nestíha 
s výrobou kompostérov a termín dodania sa posúva najneskôr do 31.05.2019. Za nedodržanie predtým 
stanoveného termínu bude pravdepodobne dodávateľ vyplácať obci penále. Následne p. starostka 
plánuje  podať návrh na využitie týchto peňazí na administratívne poplatky spojené s týmto projektom. 
Išlo by o poplatky monitoringu tohto projektu počas 5 rokov, ktoré budú pravdepodobne v hodnote 400€ 
ročne.  
P. Miroslav Stančík sa opýtal, či ten projekt príde niekto v rámci toho monitoringu fyzicky kontrolovať.  
P. starostka odpovedala, že budú pravdepodobne sledovať pokles hmotnosti uložených odpadov, či už 
objemného odpadu alebo komunálneho odpadu. Projektom by mali občania predchádzať vzniku 
biologického, biologicky rozložiteľného odpadu a  nedávať zložky VRO do malých a veľkých 
kontajnerov. 
P. Ing. Peter Dinga sa pýtal na možnú výšku penalizácie zo strany dodávateľa.  
P. starostka odpovedala, že presnú sumu penalizácie nevie ale sú to určité percentá z ceny 
kompostérov.  
 
Starostka obce oboznámila poslancov, že na OcÚ prišiel občan p. Pavlech, ktorému bola poslaná výzva 
k zaplateniu nedoplatku za odpad. Povedala, že p. Pavlech prišiel s tým, že má veľa žetónov a že viac 
nepotrebuje a preto ich nebude platiť. P. starostka mu vysvetlila, že to musí zaplatiť, aj keď situáciu 
chápe. Starostka obce poprosila poslancov, aby rozhodli, ako v takomto prípade postupovať.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že by smeti mal platiť, že ide aj o poplatky spojené s vývozom.  
P. starostka povedala, že nabudúce zasadnutie OZ poskytne poslancom analýzu odpadov spolu 
s komentármi.  
Občan p. Mudraninec povedal príklad, že on na Starej Turej nebýval trištvrte roka a smeti musel platiť.  
Poslanci v diskusii súhlasili, že aj oni mávajú prebytky žetónov na smeti a pokiaľ separujú odpad, tak 
nemajú toľko odpadu a žetóny im ostávajú.  
Pani starostka súhlasila s problematikou žetónového systému vývozu odpadov a aj s tým, že pre 
niektorých občanov môže byť tento systém neobjektívny. Pani starostka vyjadrila obavy, že ak nebude 
fungovať žetónový systém, ľudia nebudú platiť a ani separovať odpad. Starostka obce spomenula 
nariadenia EÚ a nutnosť separovať, taktiež možné zvýšené náklady na poplatky v prípade 
neseparovania. Spomenula, že bude potrebné na 100kg odpadu dať 60 kg separátov. V prípade, že by 
sme dali na 100kg odpadu len 30kg separátov, poplatky stúpnu. 
Občianka p. J. Hučková povedala, že videla stojiská pri firme Oxymat a sú preplnené odpadom 
a povedala, že tí, čo smeti neplatia, budú odpad vhadzovať tam.  
P. starostka vysvetlila, že ak je odpad separovaný, tak je to dobre a preplnené sú z dôvodu, že cez zimu 
nebolo možné vyviesť papier z dôvodu nepriaznivého počasia.    
Po diskusii sa poslanci rozhodli, že poplatok p. Pavlech musí zaplatiť.  
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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 oboznámila poslancov s pokračujúcou rekonštrukciou Evanjelickej zvonice. Požiadala 
poslancov, či by sme im na opravu neprispeli sumou aspoň 500€. P. starostka povedala, že im zohnala 
6 400€ od iných sponzorov, oni majú 1 200€ a mali by dostať peniaze aj od Biskupského úradu.  
P. Miroslav Stančík konštatoval, že je to aj tak na druhú fázu rekonštrukcie málo peňazí. 
P. starostka povedala, že má ešte pre nich pomoc zo strany jej známeho, ktorý by im požičal s tým, že 
by mu splácali 150€ mesačne. Taktiež pripomenula, že je zvonica v strede obce a jej výzor momentálne 
nie je pekný. 
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, dokedy na to potrebujú rozhodnutie, vyjadrenie a kedy by s prácami chceli 
začať. 
P. starostka odpovedala, že na jar tohto roku.  
P. Miroslav Stančík dodal, že okná už dali vymeniť. 
P. Katarína Gajdošová povedala, že by bola za poskytnutie príspevku. Povedala, že je zvonica ozdobou 
dediny a mali by sme podporovať takéto pamiatky.   
P. starostka povedala, že si myslí, že by sa malo pomáhať vtedy, keď sa prosí, lebo vtedy si človek 
nevie poradiť. 
P. Jaroslav Bača sa pýtal, či nie je niečo prioritnejšie v obci, čo si žiada financie a rekonštrukciu, avšak 
netvrdí, že to nie je treba. Povedal, že nie je proti, ale uprednostnil by radšej niečo, čo to potrebuje viac. 
Občianka p. Viera Biesiková st. povedala, že by bola za poskytnutie pomoci a že je len na poslancoch 
akú veľkú finančnú pomoc poskytnú. Povedala, že je zvonica v dedine pre všetkých, bez rozdielu, komu 
to patrí a bolo by dobré tomu dopomôcť.  
P. Janka Masárová povedala, že je zvonica momentálne urobená len na polovicu. Hotová je strecha 
a ostatné by sa malo dorobiť.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že aj tá strecha sa urobila len tak na polovičku. Povedal, že sa tam nič 
nemenilo a že je nová len pokrývka, prípadne podbitie, záklopy. 
P. Mgr. Daniela Kontinová s tvrdením p. Ing. Petra Dingu súhlasila a dodala, že je drevo pod strechou 
hnilé.  
Občan p. Igor Naď povedal, že jeho názor je, že tam natieklo už dosť peňazí. Povedal, že jeho otec, 
ktorý je nebohý 13 rokov a vtedy dával 500 korún na zvonicu a poukázal na to, že sa doteraz nič so 
zvonicou nerobilo.  
P. Viera Bačová st. dodala, že je to aj pre budúce generácie.  
P. Janka Masárová navrhla, že by si to nechali poslanci rozležať v hlave a dohodli by sa na budúcom 
zasadnutí OZ. S návrhom poslanci súhlasili.  
 
Starostka obce poslancom oznámila, že v návrhu rozpočtu, ktorý má obec schválený, je suma 233 565€ 
v položke podielové dane od štátu, ale dostala informáciu a tabuľku, že dostaneme sumu 248 673€, 
čiže plusový rozdiel je 15 108€. Povedala, že v tomto prípade môžeme v kľude navýšiť položku 
odmeňovania poslancov tak, ako bolo rozhodnuté finančnou komisiou.   
 
P. starostka sa opýtala poslancov, aké by mali ambície, aby sa spravilo v obci. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že od pár ľudí má informáciu, že by bolo potrebné zlepšiť stav mostov cez 
potok. Poukazoval na plevovský most, čo sa týka čistenia a priechodnosti.  
Občan p. Ing. Holota sa pýta na most nad železnicou. Povedal, že je tam v zlom stave zábradlie. 
P. starostka povedala, že most patrí železniciam a že s nimi aj komunikovala ale nemali záujem 
o zlepšenie stavu mostu.  
Občan p. Ing. Holota povedal, že by po rozprave s ľuďmi rád navrhol vyriešiť situáciu s vývozom žúmp 
motiváciou občanov na to, aby si ľudia dávali vyvážať žumpy a nevpúšťali to do potoka.  
P. starostka navrhla riešenie prostredníctvom kontrol.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že sa na finančnej komisii o tom bavili, že by sa situácia riešila 
prostredníctvom príspevku na vývoz žúmp. Povedal, že by to spravilo zároveň obraz o ľuďoch, ktorí si 
dávajú čerpať a ktorí nie. Príspevok by bol napríklad obmedzený na dva vývozy ročne, aby sa to 
nejakým spôsobom nevyhrotilo neudržateľným tempom.  
P. starostka povedala, že si to nevie predstaviť a nemyslí si, že by sa tým niečo vylepšilo.  
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p. Ing. Peter Dinga povedal, že tým nemyslí každému zaplatiť vývoz v hodnote 60€, ale že sa baví 
o príspevku 5-10€ na vývoz, či na dva ročne. 
P. Ing. Holota – člen finančnej komisie dodal, že ten, kto by predložil oficiálnu faktúru o vývoze, obec by 
mu mohla časť nákladov na vývoz refundovať. Povedal, že si myslí, že je lepšia cesta motivácie ako 
vyhrážania.  
P. starostka povedala, že sa informuje v iných obciach, či takýto systém využívajú a či je to v súlade 
s predpismi, a pod.  
P. Ing. Peter Dinga dodal, že je to kvázi suplovanie, keď obec má vlastnú čističku a napríklad je zber 
obecným traktorom, tak majú zvýhodnenú cenu. Príkladom uviedol obec Beckov, kde vývoz funguje tak, 
že občanov vývoz stojí 35€ - 8 kubíkovým fekálom/traktorom, udržujú si techniku okolo toho, a pod. Pre 
nás by boli motiváciou tie náklady, ktoré by boli určite zlomkové, ako napríklad náklady Krajného, ktoré 
doplácalo za podkapacitu, čo ich stojí až 30 000€, že to nemajú využité. Obec by si to vedela nadstaviť 
naraz, využili by sme to, na čo sa prispeje. Povedal, že by to bolo 200-300 domácností, po 20€ je 
4 500€-5 000€. Je to 20% z tých 30 000€, čo dopláca obec Krajné. 
Starostka sa opýtala, čo z toho obec bude mať.  
P. Ing. Peter Dinga odpovedal, že obec bude mať zoznam ľudí, ktorí si čerpajú aspoň 2x za rok, budú 
motivovaní čerpať na papiere a pri tom ušetria 20€, ak bude obviňovať sused suseda, že nevyváža, 
bude obec vedieť predložiť, že si žumpu vyváža.   
Občan p. Igor Naď sa opýtal, ako by to riešili pri domácnostiach, ktoré majú čističky.  
P. Ing. Peter Dinga odpovedal, že to rozoberali na zasadnutí Finančnej a sociálnej komisie s p. Ing. 
Holotom, že by im tie peniaze boli poskytnuté ako dotáciu na náklady na čističku.  
Po diskusii sa poslanci dohodli, že sa k tejto problematike ešte budú venovať na budúcich 
zastupiteľstvách.  
 
P. starostka podala návrh, čomu by sa obec mohla v najbližšom čase venovať. Ide o Oddychové 
centrum a projekt pre zvýšenie energetickej účinnosti budovy-zateplenie, novú fasádu a strechu školy. 
Výzva na tento projekt by mala začať v marci a preto starostka obce navrhuje prepracovať projekt 
s novými parametrami a ísť do tohto projektu lebo by ho vykonávala firma ako v predošlom projekte 
opravy školy a bolo by to zadarmo. Ďalším projektom, ktorý je už schválený predošlým zastupiteľstvom 
je výstavba autobusovej zastávky na hornom konci. Pani starostka poprosila poslancov, aby taktiež 
uvažovali nad údržbou Domu smútku, kde by sa spravila fasáda bočnej steny ako aj Projekt 
rekonštrukcie chodníkov. Starostka obce povedala, že je možnosť zapojenia do projektu zameraného 
na bezpečnosť na cestách. Projekt by spočíval v rekonštrukcii prechodov pre chodcov so svetelnými 
prvkami ( prechod pri zastávke, prechod pod železničnou stanicou, pri radare). Podmienkou zapojenia 
sa do výzvy je vytvorenie tohto projektu, vybavenie stavebných povolení, a pod.  
P. Jaroslav Bača a p. Miroslav Stančík podotkli, že by prechody boli efektívnejšie, ak by boli z vrchu 
osvietené, ako so svetelnými prvkami zakomponovanými v zemi. 
Pani starostka uviedla orientačnú cenu 400€ na vypracovanie potrebnej dokumentácie k projektu. Toľko 
stála dokumentácia k podobnému projektu bezpečnosti na miestnych komunikáciách, keby išlo 
o spomaľovače so značkami na cesty od plevovského mostu po Šindlerov. Dôvodom projektu bola 
sťažnosť občanov, že po danom úseku jazdia autá neprimeranou rýchlosťou a preto vyžadovali  na 
ceste maximálnu povolenú rýchlosť 30. Projekt zatiaľ nebol schválený povereným inžinierom.  
p. Ľubomíra Naďová upozornila na problematiku úseku cesty pred školou. Povedala, že je cesta zúžená 
a mala by byť v danom úseku osadené značky upozorňujúce na blízkosť školy, znížená rýchlosť, 
poprípade svetelné značky. 
P. Jaroslav Bača povedal, že by bolo účinné dať z oboch strán cesty spomaľovače.  
P. starostka odpovedala, že je to štátna cesta a spomaľovače by nepovolili.  
P. Miroslav Stančík sa opýtal na orientačnú cenu realizácie projektu. 
Starostka obce povedala, že sa na cenu opýta. Povedala, ak sa projekt vypracuje a podala by sa 
žiadosť, že by obci realizáciu projektu preplatili.  
 
Starostka obce sa opýtala prítomných, či má niekto ešte nejaké otázky alebo návrhy.  
O slovo požiadal p. Ing. Peter Dinga, ktorý by sa chcel vrátiť k téme nákupu zimnej techniky na 
odhŕňanie snehu. Povedal, že skúšobná jazda sa nedala zrealizovať z dôvodu kompatibility 
s komponentom.   
Po diskusii s p. Igorom Naďom navrhol p. Ing. Peter Dinga zvážiť okrem radlice aj kúpu čelného 
nakladača, ktorý zvýši jeho užitočné zaťaženie o 900 kg, nakoľko p. Igor Naď povedal, že problémom 
techniky je aj váha. Povedal, že je to lepšie riešenie, ako investovať peniaze do závaží.  
P. Igor Naď povedal, že s tým niektoré dediny nemajú dobrú skúsenosť a ak chce, môže sa o tom u nich 
informovať.  
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P. Ing. Peter Dinga predložil mailovú komunikáciu s výrobcami radlíc a aj s firmou Zetor, s ktorými 
o problematike a kompatibilite radlice s obecným traktorom komunikoval.  
Po diskusii sa p. starostka opýtala na cenu návrhu p. Ing. Petra Dingu k nákupu potrebnej techniky.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že navrhuje zakúpiť radlicu, pri ktorej sú dve varianty. Prvý variant  je pevná 
radlica v hodnote cca 800€ bez DPH a druhý variant je hydraulicky natáčaná radlica v hodnote cca 
2 000€ bez DPH. Ďalej navrhol nákup čelného nakladača v hodnote 6 500€ bez DPH s dvoma 
náradiami, ako sú paletizačné vidly a väčšia varecha.  
Po diskusii sa pýta p. starostka na posýpač, ktorý tam nie je zahrnutý.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že cena posýpača môže byť 9 000€ s nastaviteľnou šírkou posypu.  
P. Miroslav Stančík navrhol variantu, že by sa posýpalo len soľou.   
P. Igor Naď s návrhom nesúhlasil a povedal, že by to zničilo cesty.  
P. Ing. Peter Dinga sa ujal slova a presunul diskusiu ohľadom radlice a čelného nakladača ako k dvom 
separátnym strojom k posýpaču. Povedal, že je hodnota posýpača cca 9 000€.  
P. Igor Naď sa opýtal, koľko by to celé obec stálo.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že by to mohlo vyjsť 17 000€ až 18 000€ bez DPH.  
Po diskusii poslancov, p. starostky a p. Igora Naďa navrhol p. Ing. Peter Dinga pozrieť sa na návratnosť, 
za koľko by sa vrátilo aspoň za zhŕňač.  
P. Igor Naď konštatoval, že do ceny nie sú započítané náklady na naftu, oleje, pneumatiky a hlavne 
zaplatiť pracovníka. Konštatoval, že sú vždy lacnejšie služby ako si držať takúto techniku.    
P. Ing. Peter Dinga povedal, že v tom prípade by traktor čo máme nemal byť.  
P. Igor Naď povedal, že je traktor určený na zvážanie komunálneho odpadu, separovaný odpad.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že stačí začať malými krôčikmi. 
Po diskusii povedal, že čelný nakladač sa dá využiť nie len v zime ale aj v lete, mohol by pomôcť na 
zbernom dvore. 
P. starostka sa opýtala, či sa nebude traktor preklopovať, ak tam bude ťažká radlica.  
P Ing. Peter Dinga odpovedal, že určite nie, traktor je vždy zaťažený, váha na stred traktora.  
P. Igor Naď povedal, že musíme počítať s tým, že sa môže pokaziť ale aj nemusí a vyjadril obavy 
z obvinení, že techniku zničil a budú vznikať otázky, prečo sa to pokazilo.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že sa musí všetko raz pokaziť, čo sa používa.  
Občan Rudolf Škriečka povedal, že na zastupiteľstvo prišiel z dôvodu témy odhŕňania snehu v obci, 
hlavne chodníkov, nakoľko je to zo zákona povinnosťou obce chodníky udržiavať. Poukazoval potrebu 
techniky aj na odhŕňanie chodníkov, ako aj pri bytovkách.  
P. Igor Naď povedal, že by nestíhal odhŕňať veľkým traktorom cesty a zároveň malým traktorom 
chodníky.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal na frézu, či je funkčná.  
P. Igor Naď povedal, že áno a aj s ňou počas zimy pracoval. 
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či by obsluhu frézy nezvládol aj p. Zámek – pracovník obecného úradu.  
P. Igor Naď povedal, že p. Zámek má veľa práce a taktiež by sa to s jeho pomocou nezvládlo. 
P. Mgr. Daniela Kontinová navrhla prijať nového pracovníka.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, ak by obec hľadala nového zamestnanca, mal by sa začať hľadať hneď. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by zamestnanec mohol byť aj z okolitých dedín a že obec bude 
zamestnanca v blízkej dobe potrebovať lebo p. Zámek pôjde do dôchodku.  
P. Starostka navrhla, že môže byť nový človek zamestnaný alebo aj ako brigádnik v prípade potreby.  
Po diskusii občan p. Rudolf Škriečka poprosil poslancov, aby zaujali stanovisko ohľadom problematiky 
odhŕňania snehu na obecných chodníkoch, hlavne pri bytových domoch. 
Poslanci diskutovali s p. Škriečkom ohľadom odhŕňania snehu pri bytových domoch.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že nebol problém len v okolí bytových domov ale aj na hlavnej ulici 
od OcÚ ku základnej škole. Povedala, že bola odhrnutá len jedna strana a aj tak tam stoja autá a ľudia 
musia chodiť po ceste.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že všetky chodníky boli odhrnuté, ale cestári to vždy nahrnú na chodníky 
naspäť. 
Poslanci opäť diskutovali o odhŕňaní chodníkov v obci.  
p. Rudolf Škriečka povedal, že v období, kedy bol napadaný sneh išiel na poštu do vedľajšej obce 
Kostolné a tam mali chodníky aj cestu odhrnutú. Vyzval poslancov, že sa môžu pozrieť na fotky, ktoré 
vyhotovil. Ďalej konštatoval, že v našej obci sú chodníky upravené až teraz, kedy sneh sám ustúpil. 
Povedal, že sa chce so zastupiteľstvom dohodnúť a že je ochotný pomáhať pri údržbe chodníkov pri 
bytových domoch.  
P. Igor Naď povedal, že je rozdiel medzi Kostolným a našou obcou taký, že v Kostolnom odhŕňajú 
cestári, ktorí patria pod Myjavu a sú ohľaduplnejší a vo Vaďovciach odhŕňajú cestári z Krajného, ktorí 
chodia cez dedinu rýchlo a sneh z ciest nafŕkajú späť na chodníky.  



Zápisnica OZ Vaďovce          

           Strana 8 z 8 

Podpisy overovateľov:      

Po diskusii poslancov na túto tému sa zhodli, že bude potrebné sa s cestármi dohodnúť o rýchlosti pri 
odhŕňaní snehu v obci a v prípade škôd budú musieť zabezpečiť nápravu.  
 
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, kedy budú oboznámení ohľadom inventarizácie, nakoľko je 
v dokumente, ktorí poslanci dostali, napísaný dátum 5.2.2019. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že sa nestihli pripraviť všetky papiere a že bude ohľadom inventarizácie 
zvolané stretnutie, kde sa všetci oboznámia so všetkými náležitosťami inventarizácie a dostanú 
potrebné dokumenty. 
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, kedy bola vykonaná posledná inventarizácia.  
P. Ľubomíra Naďová odpovedala, že posledná vykonaná inventarizácia bola v roku 2017. 
 
P. Dagmar Ďurišová požiadala starostku obce, aby sa zúčastnila budúceho zasadnutia Finančnej 
a sociálnej komisie a oboznámila členov komisie ohľadom Smernice obce o verejnom obstarávaní.  
Starostka obce povedala, že ak majú členovia komisie záujem, môžu zostať po zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v zasadačke a ona im smernicu môže vysvetliť a zodpovedať ich otázky. Taktiež 
povedala, že ak budú chcieť tak sa zúčastní aj zasadnutia komisie spolu s účtovníčkou obce p. Ing. 
Alenou Hrušovou a aj s hlavnou kontrolórkou obce p. Ľubomírou Naďovou.  
 
Občan p. Rudolf Škriečka povedal, že nájomníkom bytových domov chýbajú spravované všeobecné 
zásady pre využívanie verejných priestorov, akým spôsobom udržiavať čistotu bytového domu a jeho 
okolia. Ďalej povedal, že si myslí, že v bytových domoch chýba protipožiarny poriadok, požiarne 
a únikové smernice a bolo by potrebné uviesť nejaké riešenie v prípade, ak obyvatelia bytoviek 
odmietajú priestory upratovať. P. Rudolf Škriečka ďalej riešil situáciu riešenú na minulom zastupiteľstve 
s dverami bytového domu.  
P. starostka povedala, že poslala údržbára, aby dvere obhliadol a konštatoval, že s otváracím 
systémom bolo manipulované a možno aj vykopnuté a preto sú problémy s dovieraním dverí. 
p. Rudolf Naď pokračuje a vymenováva ďalšie problémy ohľadom bytových domov ako napríklad 
opadaná omietka.  
P. starostka povedala, že by mali obyvatelia bytoviek nedostatky hlásiť a upozorniť ju na to, aby vedela 
nedostatky napraviť.  
Občan p. Michal Držík povedal, že obyvatelia bytoviek sa hanbia prísť na OcÚ a niečo povedať, ale 
v pohostinstve o tom rozprávajú. Povedal, že mohli prísť na zastupiteľstvo a o probléme povedať tak, 
ako prítomný obyvateľ bytovky p. Rudolf Škriečka.   
 

K bodu č. 9 
Po skončení diskusie poslancov a prítomných občanov starostka obce poďakovala všetkým prítomným 
za účasť a plodnú debatu. Konštatovala, že sa niečo odhlasovalo a niečo preložilo na ďalšie zasadnutie. 
Opýtala sa p. Mgr. Daniely Kontinovej, či sa bude môcť zúčastniť na budúcom zasadnutí OZ.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sa ešte dohodnú s p. Dagmar Ďurišovou a zasadnutie OZ by 
bolo buď 4.3 (pondelok) alebo 5.3 (utorok) a dajú vedieť p. starostke.  
P. starostka na záver ešte raz všetkým poďakovala a popriala im pekný zvyšok večera. 
 
 
 
 
Zástupca starostu : p. Janka Masárová 
Overovateľ     : p. Katarína Gajdošová, p. Miroslav Stančík                       
Zapisovateľ     : p. Ing. Nina Masárová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alžbeta Tuková 
        starostka obce  Vaďovce  


