
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 05.03.2019 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.03.2019 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. Mgr. Daniela Kontinová, p. Jaroslav Bača 

 
Zapisovateľ: p. Ing. Nina Masárová 

Program OZ 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 
4. Správa o  plnení uznesení  
5. Žiadosť o odkúpenie obecnej parcely – HUFI s.r.o. 
6. Žiadosť o odpustenie poplatku za sálu KD  
7. Správa o zasadnutí finančnej a sociálnej komisie 
8. Správa o zasadnutí kultúrnej komisie 
9. Správa o zbere odpadu v obci za rok 2018 
10. Rôzne 

 

K bodu č. 1 

Starostka obce privítala všetkých prítomných a zahájila riadne zasadnutie OZ. 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. Mgr. Danielu Kontinovú a p. Jaroslava Baču. 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 sa opýtala poslancov, či súhlasia s bodmi programu zasadnutia OZ ako na pozvánke, 
ktorú obdržali a či podľa nich môžu pokračovať.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by chceli zaradiť do bodov programu zimnú techniku 
a inventarizáciu.  
P. starostka pridané body odsúhlasila a o súhlase dala hlasovať aj prítomných poslancov. Poslanci 
pridané body 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 
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K bodu č. 4 

P. starostka predniesla správu o plnení uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ 
a poslanci ju zobrali na vedomie.  
 

K bodu č. 5  
Ďalším bodom rokovania bola žiadosť o odkúpenie obecnej parcely firme HUFI s.r.o., ktorá sa nachádza 
v areáli podniku. Starostka navrhuje riešenia a to: spraviť obhliadku pozemku alebo priame 
odsúhlasenie, či zamietnutie žiadosti predaja pozemku.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či je firma naďalej vedená v zozname dlžníkov.  
P. starostka povedala, že mala firma nejaké finančné problémy ale majiteľka firmy p. Húsková jej 
prisľúbila, že dlh vyplatí.  
P. Jaroslav Bača povedal, že by sa mala žiadosť o odkúpenie riešiť až po vyriešení tejto záležitosti 
s dlhom firmy.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je obdobie platenia nových daní, preto by to riešila až potom ak 
by zaplatili aj tento rok, ale môže postačovať aj obhliadka stavebnej komisie. 
Po diskusii poslancov s p. starostkou dohodli predbežný termín obhliadky na 8.3.2019 (piatok). 
V prípade zmien sa náhradný termín znovu dohodne.  
p. Ing. Peter Dinga sa opýtal, keď je podielovým vlastníctvom tam tá súkromná osoba, či nemajú 
predkupné právo.  
P. starostka odpovedala, že to odkúpila od nich a že už to má podané na  katastrálnom úrade s kúpnou 
zmluvou.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, za koľko to pani predávala, či to smú vedieť. 
P. starostka povedala, že to nevie.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či bol doposiaľ firmou pozemok využívaný pomocou nájomnej zmluvy. 
P. starostka povedala, že nie, že na pozemku obecný úrad parkoval traktor.  
P. Miroslav Bača sa opýtal, či by sa vlečka nemohla dať za OcÚ. 
P. starostka povedala, že zatiaľ to obec má tam lebo je objekt strážený s SBS službou a je to 
bezpečnejšie. 
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či s p. Húskovou nebola uzavretá žiadna zmluva o nájme.  
P. starostka povedala, že nie lebo je to pozemok obce. 
 
Po diskusii dala starostka obce hlasovať za obhliadku pozemku a k téme odpredaja pozemku sa vrátiť 
až po zaplatení dlhu firmy a po zaplatení daní za rok 2018.  
 
 
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 zasadnutia OZ je žiadosť od Združenia rodičov a priateľov školy pri MŠ a ZŠ Vaďovce 
na zapožičanie sály KD Vaďovce a odpustenie poplatku za jej prenájom. Sálu využili 23.2.2019 na 
uskutočnenie „Rozprávkovej párty“, ktorej výťažok bol po vyúčtovaní a dohode s rodičmi použitý 
v prospech MŠ a ZŠ Vaďovce.  
Po hlasovaní poslanci žiadosť 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 
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K bodu č. 7 

Ďalej starostka obce požiadala predsedníčku Finančnej a sociálnej komisie p. Dagmar Ďurišovú 
o správu o zasadnutí tejto komisie.  
 
P. Dagmar Ďurišová povedala, že bola 28.2.2019 (štvrtok) zvolaná Finančná a sociálna komisia, na 
ktorej  bolo pojednávané o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Opýtala sa 
prítomných na názor na zmeny v dokumente.  
p. Miroslav Stančík povedal, že dokument neobdržal.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, nech predsedníčka komisie predstaví prítomným zmeny, ktoré sa na 
zasadnutí komisie vytvorili.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že sa v článku 2, bod 2 zmenil schvaľovateľ OZ na schvaľovateľ starosta 
a v bode 3 na zmenil schvaľovateľ starosta na schvaľovateľ Obecné zastupiteľstvo.  
V bode 2 písmená a,b,c sa zabudli presunúť do bodu 3. Túto informáciu potvrdila aj p. Mgr. Daniela 
Kontinová.  
Komisia ďalej odsúhlasila sumu 500€ - prevody vlastníctva hnuteľného majetku. 
P. Dagmar Ďurišová povedala, že niektoré body pospájali dokopy. Povedala, že zmeny nastali aj v bode 
4, bod a – zmluvy o nájme a prenájme budov a miestností zariadenia a o nájme a prenájme priľahlých 
priestorov zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, pokiaľ trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 
90 dní v kalendárnom roku, bod b – darovaciu zmluvu, ktorou darca daruje správcovi ako obdarovanému 
finančné prostriedky alebo inú vec v hodnote do 500€, bod. c – dohodou o splátkach alebo o odklade 
plnenia do 700€ po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu, bod d – trvalé upustenie od 
vymáhania pohľadávky do 0€ po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že tam bod d nemá zmysel a povedala, že by miesto toho malo 
byť, že úkony neuvedené v predchádzajúcich bodoch schvaľuje zastupiteľstvo po správcovi majetku.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že správca majetku takú funkciu ani nemá, a preto by bod 4 
v dokumente ani nemusel byť. Povedala, že správcu majetku obec ani nemá a v takom prípade funkcia 
správcu majetku spadá pod kompetenciu starostu a zastupiteľstva. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že to môže byť bez problémov vyškrknuté.  
P. Ľubomíra Naďová navrhla, že by sa tam pridala poznámka, že v prípade, že by obec mala správcu 
majetku tak áno, ale ak nemá, tak všetky kompetencie podliehajú starostovi obce a poprípade 
zastupiteľstvu.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že ide o to, že v bode 4 prímeno c je napísané, že správca majetku 
schvaľuje dohodu o splátkach alebo o odklade plnenia do 700€ po predchádzajúcom písomnom 
súhlase starostu. Povedala, že p. Ing. Alena Hrušová – účtovníčka obce Vaďovce im to na zasadnutí 
komisie vysvetlila tak, že na bytovke platia nájom obci a ak by oni nezaplatili tri splátky, tak v tom prípade 
by mal ostať odstavec celý.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že správcov majetku nemáme.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že áno a preto by sa musel potom celý presunúť do kompetencií 
starostky. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, aby to nechali tak s tým, že ak nemá obec správcu majetku, 
kompetencie preberá starosta a OZ.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že p. Ing. Alena Hrušová im povedala, že ak by náhodou nastal 
prípad, že sa nejaký majetok dá do správy niekoho obci, keby sa uzavrela zmluva.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že tam bod 4 môže ostať ale s poznámkou, že ak nemáme správcu 
majetku, kompetencie preberá starosta s OZ, aby bolo pochopiteľné, kto je správca majetku. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je v dokumente pochopiteľné, že je správcom majetku obec, 
lebo to v predchádzajúcich bodoch je a že tam išlo o tých 90 dní a 700€, že sa to tam vložilo, lebo tam 
musel byť uvedený čas a suma.     
 
Ďalej p. Dagmar Ďurišová pokračovala a povedala, že článok 6 – nakladanie s nadbytočným 
a neupotrebiteľným majetkom – sa celý vyhodil.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že sa ešte dorieši smernica o verejnom obstarávaní.  
P. starostka povedala, že smernicu o verejnom obstarávaní schvaľuje ona, dala ju zastupiteľstvu 
k oboznámeniu sa s ňou. Povedala, že sa dostala do kontaktu s jednou firmou, ktorá robí VO, že by 
mali prísť a dať jej praktickú ukážku a dali jej aj dobrú zrozumiteľnú smernicu a pravdepodobne zvolí 
tento variant smernice.  
Po diskusii poslancov sa zhodli, že bude dokument Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
obce prepracovaný Finančnou a sociálnou komisiou a následne poslaný všetkým členom OZ.  
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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 

K bodu č. 8 

Starostka obce poprosila p. Mgr. Danielu Kontinovú o správe zasadnutia Kultúrnej komisie. 
Predsedníčka komisie p. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že 27.2.2019 (streda) zasadala Kultúrna 
komisia v zložení s p. Gajdošovou, p. Masárovou a p. Schneebergerovou. Komisia komunikovala 
o Vaďovských novinkách, o tom, ako ich graficky upraviť, zmeniť ich podobu, obsahovú stránku, dať 
viac priestoru na podnety občanom, aby aj oni mohli prispievať do novín. Uvažovalo sa taktiež 
o anonymnom dotazníku, kde by občania vyjadrili svoj názor, aké aktivity by v obci chceli mať. Komisia 
ďalej diskutovala o využití priestorov knižnice, že by sa mohlo viac propagovať čítanie s deťmi, rodičia 
by mohli chodiť s deťmi do knižnice a tráviť tam čas s nimi. Osloviť napríklad aj učiteľky škôlky a školy 
prípadne tam robiť iné záujmové činnosti s deťmi.  
Ďalej bol návrh na využívanie multifunkčného ihriska, že by sa počas leta mohol usporiadať nejaký 
turnaj po dohode so športovou komisiou, napr. turnaj vo futbale alebo vo volejbale (vytvorili by sa 3-4 
družstvá, miniliga). 
Ďalej sa diskutovalo o využívaní obecného múzea, že by sa v areáli múzea mohli usporiadať remeselné 
trhy, viac propagovať múzeum, či už vo Vaďovských novinách alebo aj prostredníctvom okolitých obcí. 
Najdlhšou témou boli aktivity pre dôchodcov. Návrhom bolo vytvorenie jednoty pre dôchodcov prípadne 
spolupracovať s obcou Hrachovište – nadviazať kontakty s nimi, robiť pre dôchodcov rôzne posedenia 
alebo besedy. 
Po diskusii členov komisie dospeli, že počas roka 2019 by sa mohli realizovať nasledovné podujatia: 
- stavanie mája  
- deň matiek  
- váľanie mája 
- koncert hudobnej skupiny Slniečko v mesiaci máj 
- 21.6 Deň rodiny organizovaný školou 
- Vaďovská placka v mesiaci júl-august 
- Letné kino – august  
- Tradičné remeslá v mesiaci september 
- Bálešové hody a záhradkárska výstava 
- Posedenie pre dôchodcov 
- možná realizácia kurzu pečenia 
- urobiť posedenie pre dôchodcov, aj keď v mesiaci október je posedenie pre dôchodcov ale len pre 
jubilantov daného roku, tak toto posedenie by bolo pre všetkých dôchodcov 
- Vianočný koncert, býva v kostole koncert – viac ho spropagovať + vianočný koncert v kultúrnom dome 
Ďalej komisia rozoberala, že by sa mohlo osloviť viac občanov, či chcú pracovať spolu s komisiou, príp. 
požiadať ich o pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí – nemusel by byť členmi komisie ale viac by 
sa angažovali pri podujatiach.  
Ďalej dávať na stránku oveľa viac informácií napr. o firmách, ktoré sa tu nachádzajú, prípadne ponuky 
práce, podnikateľov. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že ona osobne ako kronikárka oslovila miestne firmy a ani jedna firma 
nie je ochotná spolupracovať. Oslovila Oxymat, IPM plasty- jedine oni poskytli informácie, HUFI s.r.o., 
zo stanice firmu p. Radenu a neboli ochotní poskytnúť informácie a spolupracovať.  
Pani starostka navrhuje zobrať túto správu o zasadnutí Kultúrnej komisie na vedomie a doplnila, že 
akcie, v ktorých je ako keby zainteresovaná sa ich samozrejme nezrieka a bude rada, ak budú všetci 
spoločne na nich pracovať. Povedala, že sa už niekoľko krát snažila založiť jednotu dôchodcov ale zo 
strany občanov o to nebol záujem. Pokiaľ by však občania mali záujem, obec s radosťou poskytne 
priestory pre stretávanie sa.  
P. Ľubomíra Naďová doplnila, že dúfa, že sa budú poslanci aktivít zúčastňovať, nie ako na Troch kráľov, 
keď bola „Trojkráľová topenička“ a zúčastnila sa len jedna pani poslankyňa, druhá sa ospravedlnila, že 
sa nemôže zúčastniť a z nových poslancov ani jeden neprišiel, aj keď o tom vedeli.  
Pani starostka poďakovala za správu o zasadnutí Kultúrnej komisie a presúva tému k bodu č.9.  
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K bodu č. 9  
 
Starostka obce predniesla správu o zbere odpadu za rok 2018. Zo správy o zbere odpadu vyplývalo, že 
bude potrebné masívne aktivovať občanov k tomu, aby separovali odpad. Pani starostka plánuje 
kontaktovať odpadovú spoločnosť a požiadať ich o propagačné materiály pre občanov, ako je dôležité 
separovať a ako správne separovať.  
Starostka obce uzavrela tému odpadov a prítomní poslanci zobrali správu o odpadoch na vedomie 
a pokračovalo sa s bodmi pridanými na začiatku stretnutia.  
 

K bodu č. 10 
 
 P. Ing. Peter Dinga začal komunikáciu na tému techniky na odhŕňanie snehu. Povedal, že mu boli 
poskytnuté materiály z OcÚ, faktúry, čo sa týkali údržby a prác s traktorom. Povedal, že k tomu 
pristupoval citlivo, vylúčil veci, ktoré s traktorom nevie spraviť, ako je kosenie, múčovanie, zbery a pod. 
Povedal, že mu to vyšlo, že zimnej údržby nejakých 25 hodín ročne to je posyp, zhŕňanie a práca 
s nakladačom 30 hodín.  Pri tej odhadovanej nejakej cene nákupu tej techniky, radlice a lievikového 
sypača 4 200€ s DPH, mu to odhadom vyšlo 8 rokov a k tomu nakladaču 13 rokov. Povedal, že to 
počítal tak, že vlastne odpočítal nutný náklad, čo je nafta a rozdiel tej hodinovej sadzby 30€, zostáva 
nejakých 20-21€, ak by to robil zamestnanec OcÚ a tým vlastne delil tú návratnosť, koľko hodín by sa 
s tým muselo upratovať, aby sa to vrátilo. Povedal, že je otázka, či to poslanci chcú alebo nechcú.  
Do diskusie sa pridal p. Igor Naď a povedal, že je pekné, že sa tomu venoval a vypočítal návratnosť 
techniky na 8 rokov ale povedal, že za tých 8 rokov tú radlicu zoderie.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, koľko má radlicu on, či ju má 9 rokov.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že za ten čas už majú tretiu radlicu.  
 
P. Igor Naď povedal, že na nej sto krát menil železo, zodral oceľový kryt a pod. Ďalej povedal, že si 
myslí, že 25 000€ bude málo na nákup všetkej techniky, ako si predstavuje.  
Po diskusii p. Ing. Petra Dingu a p. Igora Naďa vstupuje do témy starostka obce a navrhuje nákup 
techniky postupne. Navrhuje začať kúpou zdviháku. P. Ing. Peter Dinga s týmto postupom súhlasí, ak 
budú súhlasiť aj poslanci.  
Po ďalšej diskusii poslancov s p. Igorom Naďom starostka obce povedala, nech sa teda poslanci 
rozhodnú, ako bude obec postupovať.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že je za kúpu techniky. 
P. Miroslav Stančík povedal, že je za preverenie, čo by to oficiálne stálo.  
Starostka obce povedala, že ide o nákup nad 5 000€ a preto bude potrebné vytvorenie verejného 
obstarávania.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či má p. starostka možnosť zasiahnuť tak, že chce fakt ten produkt.  
Pani starostka odpovedala, že obec stanoví presnú špecifikáciu, čo potrebuje a špecifikácia je veľmi 
dôležitá a preto pri takýchto väčších veciach to špecifikuje odborne spôsobilá osoba. P. starostka 
uviedla príklad, že si obec alebo mesto do projektu zadalo lavičku ale nešpecifikovali akú. Vo finále mali 
lavičku, ktorá im vydržala dve sezóny a zničila sa. Preto je dôležité zadať presne, čo je potrebné.  
P. Miroslav Stančík sa pýta, či sa dá po zadaní VO z toho vycúvať.  
P. starostka povedala, že sa dá z toho vycúvať ale to VO bude obec musieť zaplatiť. Ak by celé VO 
prešlo a VO vyhrá nejaká firma, ktorá sa do neho prihlásila, obec už s nimi zmluvu musí spísať, inak by 
obec platila pokutu.  
Po diskusii poslancov starostka obce navrhuje odsúhlasiť, že sa do budúceho zasadnutia OZ informuje 
o výzvach EÚ súvisiacich s technikou na odhŕňanie snehu a prizve na budúce zasadnutie  OZ starostu 
obce Lubina a OZ sa pokúsi túto tému uzavrieť.  
 
 
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 
 
Ďalší pridaný bod je na tému inventarizácia.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa pýtala, či sa neposunú tie limity, lebo si myslí, že nebudú dodržané.  
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P. Ľubomíra Naďová sa opýtala, aké limity nebudú dodržané a povedala, že inventarizácia sa robí k 31. 
marcu a to preto, lebo po voľbách nastúpili do funkcie noví poslanci a poslanci majú na inventarizáciu 
celý marec. Povedala, že nie je toho majetku tak veľa, aby to nezvládli.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je problém v dátume 5.2.2019, čo aj minule avizovala, že 
poslanci neboli k tomuto dátumu poučení a nebolo žiadne sedenie so všetkými členmi komisií.  
P. Janka Masárová povedala, že sa o stretnutí ohľadom inventarizácie bavili už pred dvoma týždňami 
ale p. Jaroslav Bača nemohol.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že nie, že na minulom zastupiteľstve (5.2.2019) povedala, že je 
na papieri napísané, že do 5.2.2019 budú všetci poučení.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to bol deň zasadnutia OZ, kde boli poučení o tom, že budú robiť  
inventarizáciu.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že na papieri nie je napísané poučiť ale oboznámiť všetkých s obsahom 
príkazu.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že všetkých členov, takže podľa nej aj  pani učiteľky v škole, 
škôlke, Milan,... 
P. starostka sa opýtala, čo je také závažné na tom príkaze. 
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, podľa čoho majú postupovať, keď dostali len jeden papier.  
Starostka obce odpovedala, že dostanú súpis majetku a podľa toho odkontrolujú majetok.  
P. Mgr. Daniela Kontinová konštatovala, že bude potrebné spraviť v každej dielčej komisie 
z inventarizácie zápis.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že inventarizačný zápis poslanci dostali a na základe toho spravia 
inventarizačný zápis. Povedala, že ona ako predsedníčka dielčej komisie musí ísť do školy a dohodnúť 
sa, kedy sa inventarizácia vykoná.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že v škole zatiaľ nedostali žiadny príkaz, či poverenie na 
inventarizáciu.  
P. starostka povedala, že o inventarizácii v škole vedia a je na nich, kedy sa spolu stretnú a vykonajú 
inventarizáciu.  
P. Miroslav Stančík sa opýtal, či sa všetci musia zúčastniť všade.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že nie, že sa každý zúčastňuje svojej dielčej  inventarizačnej skupiny.  
P. Miroslav Stančík povedal, že to nevedel.  
P. Mgr. Daniela Kontinová spolu s p. Jaroslavom Bačom povedali,  že pre nedostatok informácii treba 
zvolať stretnutie ohľadom inventarizácie.  
p. Janka Masárová povedala, že sa stretnutie plánovalo, ale p. Jaroslav Bača dva týždne nemohol. 
P. Ing. Peter Dinga mal dotaz, povedal, že si prešiel tie veci na Hasičskej zbrojnici a kusy mu ako tak 
sedeli ale ceny sú tam úplne bludy napr. 120€ košeľa, tričká za 2 400€, a pod.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že si myslí, že sú tam chyby v nulách a čiarkach. 
Občianka p. Bačová povedala, že po jej skúsenostiach s inventarizáciou vie, o čo p. Mgr. Daniele 
Kontinovej ide, aby vedeli ten postup a že to by si teda mali pozrieť, aby sa nestali nepríjemnosti 
a nerobili sa chyby.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že sa inventarizácia robí tak, že príde do miestnosti a píše napr. DHM 
135,136 a pod. a potom tie zoznamy sú na to, aby sa to skontrolovalo.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že to vie.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, čo v situácii, ak je niečo nové.  
p. Ľubomíra Naďová povedala, že v takom prípade sa to poznačí a opýta sa na to.  
Občianka p. Bačová povedala, že naozaj inventúra spočíva v tom, že sa zapisuje reálne, čo sa tam 
nájde na danom mieste a že si to nevie predstaviť za takú krátku dobu všetko to tam popísať a potom 
s tým stavom, ktorý je evidovaný v účtovníctve porovnávať. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že nie je problém sa dohodnúť na posunutí termínov. Povedala, že 
uvidíme, koľko sa dielčím komisiám podarí do konca marca spraviť a podľa toho sa môže termín konca 
inventarizácie posunúť.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že práve preto navrhovala zmenu.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že s tým nebudú problémy a všetko bude v poriadku, že sa robievajú 
inventarizácie k 31. decembru.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sa vždy robia inventarizácie k 31. decembru a preto sa pýtala, 
kedy bola posledná inventarizácia, že jej nevedela ani Lenka (pracovníčka úradu) povedať a že jej 
povedala na stretnutí Finančnej a sociálnej komisie, že posledná fyzická inventarizácia podľa nej bola 
pravdepodobne naposledy v roku 2015. Povedala, že sa v zápisniciach snažila dohľadať, kedy bola 
posledná inventarizácia a nič nenašla.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že určite nie, že bola inventarizácia skorej a že nemusí byť z pravidla 
inventarizácia vykonaná k 31. decembru.  
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Po diskusii starostka obce spolu s p. Jankou Masárovou a ostatnými poslancami navrhli, že sa poslanci 
stretnú ohľadom inventarizácie 13.3.2019 (streda) o 18:00 hod. a na uvedenom stretnutí sa poslanci 
dohodnú o posunutí dátumu konca inventarizácie.  
 
 
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 predstavila prítomným vyhodnotenie prieskumu obcí a miest od Slovenskej informačnej 
marketingovej spoločnosti pod registrovanou ochrannou značkou NIS SR. Obec Vaďovce získala 
hodnotenie BB+ zo škály A až G a tým je obec nad hranicou 5% nad mediánom z celkového počtu 
hodnotených obcí a miest. Za rok 2018 bola obci udelená pečať rozvoja obcí a miest.  
 
Ďalej starostka obce navrhla udelenie ceny starostu obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech 
obce p. Ladislavovi Baranovičovi, ako bývalému zástupcovi starostu a dlhoročnému poslancovi obce 
Vaďovce, ktorý tento rok oslávil 55 rokov a p. Ing. Hane Naďovej, ako bývalej starostke obce Vaďovce, 
ktorá oslávila tento rok 70 rokov. Starostka obce ďalej oznamuje, že OZ z pravidla na návrh starostu 
obce môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary alebo odmeny, a to najmä poslancom a iným 
obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na 
rozvoji obce. Starostka obce navrhuje poslancom schváliť čiastku odmeny v hodnote 100€.  
 
 
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 sa opýtala poslancov, či súhlasia s realizáciou opráv cesty cca v hodnote 1 000€. 
Opravu by vykonal p. Skála z Technických služieb Stará Turá.  
Poslanci s opravami ciest súhlasili.  
  
P. starostka povedala, že z jej strany je to všetko a dala priestor poslancom a prítomným občanom.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či by bola možnosť poukliesňovať kopu konárov, ktoré trčia do cesty 
v úseku, ako sa ide z hlavnej cesty do jazera.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by bola potrebná oprava plevovského mostu – zábradlie.  
p. Dagmar Ďurišová povedala, že by bolo dobré prelepiť sumu pokuty z SVK na € na tabuli o zákaze 
vývozu smeti v časti jazero.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či je kamerový systém za OcÚ, prípadne pri zbernom dvore. Povedal, že 
by bolo dobré osvetliť a zabezpečiť kamerový systém za OcÚ.  
Starostka obce odpovedala, že nie je lebo na zbernom dvore nie je elektrika. Povedala, že skúsi vyriešiť 
nejaké fotopasce. 
 
Občan p. Mikláš povedal, že dúfa, že sa bude opravovať aj celá cesta, nie len výtlky, a to cesta do 
Kostolného. Ďalej konštatoval plné stojisko pri firme Oxymat a nepríjemnosti s ním spojené. Povedal, 
že by bolo vhodné vypracovať nejaký letáčik, kde sa bude hovoriť o separovaní a zbere odpadov, 
ktorému budú občania rozumieť. Povedal, že by bolo dobré občanom pripomenúť pokuty, ktoré im 
s nedodržiavaním pravidiel spojených s odpadom vyplývajú. P. Mikláš ďalej upozorňuje na voľne 
pobehujúcich psov po dedine a nebezpečie s tým spojené. Ďalej upozorňuje na púšťanie pyrotechniky 
mimo štátom povolených dní.  
 
P. Jaroslav Bača sa pýta na mail, ktorý prišiel niektorým poslancom so žiadosťou príspevku na Deň 
rodiny ZŠMŠ. Škola žiada príspevok v hodnote 300€. P. Bača navrhol, či by sa nespravil priestor pre 
psov na venčenie, kde by si ten priestor pre psov občania prispôsobili a pod.  
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Starostka po diskusii prítomných uzavrela rokovanie a poďakovala prítomným za plodnú účasť.  
 
 
 
 
 
Zástupca starostu : p. Janka Masárová 
Overovateľ     : p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Jaroslav Bača                       
Zapisovateľ     : p. Ing. Nina Masárová 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alžbeta Tuková 
        starostka obce Vaďovce  


