
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 02.04.2019 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.04.2019 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. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová 
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 – f. HUFI sro., p. Rastislav Maňo 
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
7. Nákup komunálnej techniky 
8. Príspevok na deň rodiny 
9. Informácia o projekte Amfiteáter so zastrešením od MAS 
10. Zvýšenie dopravnej bezpečnosti v časti obce Horný koniec  
11. Rôzne – informácia - podanie žiadosti o dotáciu – Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ  
                                                                                      v obci Vaďovce 
                                      - podanie žiadosti na MF SR – Rekonštrukcia sociálnych zariadení  
                                        v budove ZŠ Vaďovce, Deti a šport v obci, Bálešové hody 2019 

K bodu č. 1 

Starostka obce privítala všetkých prítomných členov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku 
a prítomných spoluobčanov a zahájila riadne zasadnutie OZ. P. starostka oznámila poslancom 
a prítomným, že bude z rokovania vyhotovený zvukový záznam. Starostka obce oznámila, že  by pani 
hlavná kontrolórka pred zahájením rokovania chcela povedať pár slov. 
P. Ľubomíra Naďová – hlavná kontrolórka poďakovala za slovo a povedala, že ju veľmi hnevá, keď 
prišla do jej bývalého zamestnania, čo je Okresný úrad, a jej bývalé kolegyne sa jej pýtali, čo to tu máme 
za zastupiteľstvo, ktoré jedná tak, ako jedná. Povedala, že to nie je prvý krát, čo sa jej niekto pýtal, čo 
sa na stretnutiach obecného zastupiteľstva deje. Povedala, že sa zo zastupiteľstva smeje celý okres 
NMnV. Povedala, že bola zastavená aj u lekára rodáčkou z Vaďoviec a povedala jej, že doteraz počula 
o obci len dobré veci a teraz je to inak. Povedala, že za ňou boli dvaja poslanci s tým, že sa im nepáči 
spolupráca zastupiteľstva a najradšej by prácu v zastupiteľstve ukončili. Povedala, či sa naozaj nevedia 
členovia dohodnúť alebo budú stále prejednávať to isté. Povedala, že to, čo robia, je veľké 
podceňovanie starostky obce, práce bývalých poslancov OZ, práce všetkých pracovníkov úradu a tiež 
aj tých, ktorí vypracovali projekty pre obec. Povedala, že je to od poslancov veľmi nezodpovedné a to, 
čo robia, že stále niečo kontrolujú, preverujú a overujú je odrazom ich nedôvery v týchto ľudí. Povedala, 
aby začali pracovať so svojim rozumom a nie rozumom iných ľudí.       

K bodu č. 2 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov, že neprítomnosť pána poslanca Jaroslava Baču je 
riadne ospravedlnená z pracovných dôvodov.  
Starostka obce navrhla za zapisovateľa p. Ing. Ninu Masárovú. Za overovateľov starostka obce navrhla 
p. Dagmar Ďurišovú a p. Katarínu Gajdošovú. Poslanci návrh na zapisovateľa a overovateľov 
odsúhlasili. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
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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. 3 

Starostka obce sa opýtala poslancov, či súhlasia s bodmi programu zasadnutia OZ z pozvánky, ktorú 
obdržali a či podľa nich môžu pokračovať. Poslanci program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
odsúhlasili.  
 
 
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 

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 bol návrat ku žiadosti o odkúpenie obecnej parcely firme HUFI s.r.o. a novej 
žiadosti o odkúpenie obecnej parcely p. Rastislavom Maňom.  
P. starostka požiadala p. Ing. Petra Dingu a p. Miroslava Stančíka o správu z obhliadky obecnej parcely 
so žiadosťou odkúpenia firmou HUFI s.r.o. o výmere 1032 m2.  
P. Miroslav Stančík povedal, že p. Húsková inú variantu, ako odpredaj odmietla. 
Starostka obce povedala, že z hľadiska obecného záujmu môže povedať, že sa pozemok nachádza 
v areáli jej firmy, čiže je pre obec pozemok nevyužiteľný. Povedala, že by odporučila sa prikloniť 
k odpredaju parcely a rozhodnúť sa o výške ceny pozemku. Starostka obce povedala, že p. Húsková 
v žiadosti o odpredaj parcely uviedla cenu 2€ za m2 a to hodnotí za veľmi málo.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že počas obhliadky p. Húsková požadovala zohľadnenie nižšej ceny 
parcely z dôvodu, že tam parkuje technika patriaca obci.   
Starostka obce spolu s p. Mgr. Danielou Kontinovou povedali, že požadované zohľadnenie p. Húskovej 
je neoprávnené z dôvodu, že technika je na pozemku obce a preto nie je dôvod, prečo p. Húskovej 
niečo zohľadňovať.  
P. Miroslav Stančík povedal, že jej išlo o obdobie po odpredaji pozemku.  
P. starostka povedala, že sa spolupráce s p. Húskovou nebojí, že má s obcou dobré vzťahy ale predajná 
cena 2€ za m2 je málo. Povedala, že obec predáva za 2€/m2 ostatné plochy ako sú járky, vstupy 
a menšie plochy. Navrhla, že suma za 1 m2 by mala byť vyššia ako 2€. V prípade, ak by p. Húsková 
nemala dostatok peňazí, p. starostka by navrhovala schválenie odkúpenia pozemku pomocou splátok. 
Poslanci diskutovali o možnosti zhotovenia znaleckého posudku. 
P. Igor Naď sa opýtal, o akú veľkú plochu ide.  
P. Ing. Peter Dinga mu odpovedal, že ide o plochu 1037m2. 
P. Igor Naď, spolu s p. Jankou Masárovou povedali, že je to podľa nich zbytočné.  
Staroska obce povedala, že ide presne o 1032m2.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že vyhotovenie odhadu ceny pozemku (nástrelu) pri odhadovanej cene 
4,6,8€ za m2 zhorí ako fakľa a že to za to stojí.  
P. Miroslav Stančík sa opýtal na situáciu, ak p. Húsková nebude ochotná zaplatiť cenu uvedenú na 
vypracovanom odhade.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že s požiadavkou prichádza p. Húsková. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že v tom prípade bude musieť začať p. Húsková platiť obci nájom. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že sa vždy dá dohodnúť a aj on sám je za odpredaj pozemku, len ide 
o stanovenie výšky ceny. Povedal, že sa k pozemku aj tak nedostaneme lebo je to z každej strany 
vybetónované.  
Starostka obce sa opýtala jednotlivo na názor poslancov na cenu pozemku.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je problém, že je pozemok vedený ako orná pôda ale reálne, 
ak by sa pozemok predával ako zastavaná plocha, tak by odhadovala minimálne 10€/m2. 
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Po diskusii dala starostka obce hlasovať, či poslanci súhlasia za podmienok osobitného zreteľa so 
sumou odpredaja pozemku vo výške 6€ za m2.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 4 poslanci : p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 poslanci: p. Ing. Peter Dinga, p. Mgr. Daniela Kontinová 
 
P. starostka dala hlasovať, či poslanci súhlasia za podmienok osobitného zreteľa so sumou odpredaja 
pozemku vo výške 10€ za m2. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 2 poslanci: p. Ing. Peter Dinga, p. Mgr. Daniela Kontinová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 poslanci: : p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. Janka Masárová, p. Miroslav 
Stančík 
 
Po diskusii p. starostka navrhla zobrať hlasovanie na vedomie, ale požiadala prítomných poslancov, 
aby po zasadnutí ostali v miestnosti a pozreli by sa na sumu prechádzajúceho odpredaja parcely 
podnikateľovi Vincenzovi.    
 
Starostka obce ďalej pokračovala žiadosťou odpredaja pozemku p. Rastislavovi Maňovi, ktorý kúpil 
rodinný dom v obecnej časti jazero, dokonca má 2 domy vedľa seba. Ide mu o odpredaj pozemku na 
druhej strane cesty od jeho domu, kde by si chcel postaviť parkovacie miesta a skladovať palivové 
drevo.  
P. Miroslav Stančík sa opýtal, či to nebude zasahovať do cesty.  
Starostka obce povedala, že určite to nebude zasahovať do cesty a navrhla, aby obecné zastupiteľstvo 
zrealizovalo obhliadku pozemku a následne rozhodli o odpredaji pozemku. 
Po diskusii poslanci rozhodli za realizáciu obhliadky pozemku.  
 
 
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. 6 

Ďalším bodom zasadnutia OZ je dokument Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Pani 
starostka sa ubezpečila, či majú všetci poslanci rovnaký dokument a zároveň ich požiadala, aby 
v článku 4 ods.3 pozmenili sumu na 500€ bez DPH z dôvodu lepšieho výpočtu pri zjednávaní cien 
a prehľadnosti pri nákupe.  
Po diskusii starostka obce vyzvala poslancov k hlasovaniu, či súhlasia s dokumentom Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom, ktorý obdržali s pozvánkou na OZ so zmenou sumy v článku 4 
ods. 3 a to na 500€ bez DPH.   
 
 
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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K bodu č. 7 

Bod 7 sa týkal nákupu komunálnej techniky. Pani starostka odovzdala slovo poslancom, ktorí by sa 
chceli k nákupu techniky vyjadriť.  
Slova sa ujal p. Ing. Peter Dinga, ktorý povedal, že boli v obci Lubina za technikom, ktorý traktor 
obsluhuje. Povedal, že im to tam vysvetlil, ukázal a poradil a odporučil všetko, ale súhlasil aj s názorom 
p. Igora Naďa, že tam vypomáha aj traktor 160, ktorý je väčší a ťažší, ako náš obecný. Technik im vraj 
povedal, že s ním odhŕňa okolie Lubiny, kopce, ako napr. Valenčíkov a pod.  
Po diskusii poslancov a občanov navrhla starostka obce zakúpiť techniku, ktorá obci pomôže 
bezprostredne, ako napríklad čelný nakladač. Povedala, že v rezervnom fonde obce na to financie sú 
a je možnosť nakladač zakúpiť.  
P. Ing. Peter Dinga vyjadril súhlas s nákupom komunálnej techniky – čelného nakladača.  
Pani starostka upozornila, že nákup bude vyšší, ako je 5 000€ a preto bude potrebné výberové konanie.  
Poslanci hlasovali za nákup čelného nakladača.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 4 poslanci: p. Ing. Peter Dinga, p. Katarína Gajdošová, p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Miroslav 
Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 poslanci: p. Dagmar Ďurišová p. Janka Masárová 
 
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či bude možnosť zakúpenia toho čelného nakladača, ktorý on vybral. 
P. starostka spolu s prítomným občanom p. Mudranincom povedali, že sa zostaví výberové konanie 
s požadovanými parametrami čelného nakladača a vyhrá ponuka s najnižšou cenou.  

K bodu č. 8 

Starostka obce pokračovala bodom 8, ktorý sa týkal príspevku do školy vo Vaďovciach na akciu 
s názvom Deň rodiny vo výške 300€. Vyzvala poslancov k hlasovaniu.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 5 poslancov: p. Ing. Peter Dinga, p. Katarína Gajdošová, p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka 
Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 poslanec: p. Dagmar Ďurišová 

 
K bodu č. 9  
 
Ďalší bod z programu rokovania sa týkal informácie o projekte Amfiteátra, ktorý bol schválený 
zastupiteľstvom. Povedala, že obec čaká výdavok v hodnote 600€ do vypracovania projektovej žiadosti 
zahŕňajúcej odôvodnenie realizácie projektu, finančnú analýzu a pod. Ďalších 600€ bude potrebné 
zaplatiť firme, ktorá zabezpečí vypracovanie monitorovacích správ počas 4 rokov.  
Starostka obce požiadala poslancov, aby odhlasovali súhlas so spísaním zmluvy s firmou, ktorá nám 
uvedené služby poskytne s uvedenými cenami.   
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 4 poslanci: p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 poslanci: p. Ing. Peter Dinga, p. Mgr. Daniela Kontinová 
 

K bodu č. 10 
 
P. starostka prešla k bodu 10, ktorý bol zameraný na časť obce s názvom Horný koniec a jej zvýšenie 
dopravnej bezpečnosti. Povedala, že ide o úsek od Plevovského mostu až po Šindlerov. Podľa 
predložených cenových ponúk je najlacnejšia od spoločnosti getos.  
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P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či bude k ponuke od spoločnosti getos pripočítaná ešte doprava 
lebo v inej ponuke doprava zarátaná je a v ponuke od spoločnosti getos nie je.  
Občan p. Ing. Jaroslav Baranovič sa opýtal, či v časti Horný koniec budú nad potok navrátené 
prerušované zvodidlá tak, ako tam v minulosti boli. 
P. Starostka si poznatok zaznačila a povedala, že sa ich navrátenie pokúsi vyriešiť.  
Občan p. Ing. Jaroslav Baranovič sa ďalej opýtal, ako bude riešené osadenie retardérov cez zimu pri 
odhŕňaní snehu.  
P. starostka povedala, že sa opýta p. inžinierky, ktorá projekt vypracovala, ako riešiť situáciu cez zimu.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, či nebudú šoféri po úpravách cesty jazdiť opačnou stranou cesty.  
Starostka obce povedala, že sa to dá vyriešiť značkou prejazd zakázaný.  
Po diskusii dala starostka obce hlasovať za schválenie ponuky od spoločnosti getos z Tenčína 
a realizáciu projektu.  
 
 
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. 11 
 
Starostka obce oznámila poslancom, že do 16. 4. 2019 musí obec potvrdiť žiadosť o prepracovanie 
projektu z minulého roku pre dotáciu na opláštenie budovy a novú strechu školy vo Vaďovciach. Ďalej 
povedala, že dopracovanie potrebnej dokumentácie pre zapojenie sa do projektu je bezplatné bez 
rozdielu, či bude chválená realizácia projektu alebo nie. Ak by bol projekt schválený, bude potrebné 
vytvoriť nové verejné obstarávanie. Projekt by mal byť v hodnote cca 178 775€. Dotácia by bola 
v hodnote cca 169 800€ a zvyšok (5% z celkovej sumy) by doplatila obec. P. starostka povedala, že 
sumy prebehnú ešte aktualizáciou oproti minulému roku, avšak nemali by byť veľmi odlišné. Taktiež 
povedala, ak by dotáciu neschválili, školu by obec postupne renovovala na vlastné náklady.  
Starostka obce dala hlasovať poslancov, či súhlasia so zapojením sa do projektu Zvyšovanie 
energetickej  účinnosti budovy ZŠ v obci Vaďovce. 
 
 
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 
 
Starostka obce ďalej oboznámila poslancov o vypracovaní žiadosti na renováciu sociálnych zariadení 
ZŠ Vaďovce v hodnote 7 000€. Obec by projekt stál 1 000€.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či nie je daný definitívny rozpočet na projekt.  
Starostka obce povedala, že definitívny rozpočet zatiaľ nie je daný. 
Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či sa toalety budú aj rozširovať alebo len rekonštruovať.  
Starostka obce povedala, že pravdepodobne len rekonštruovať lebo nie je miesto na ich rozšírenie.  
 
P. starostka povedala, že by rada zapojila obec do projektu Úradu vlády s názvom Šport a deti v obci 
za účelom nákupu športového náradia, hokejky na floorball, prípadne rekonštrukcia viacúčelového 
ihriska, športové dresy, rukavice, atď. Realizácia vypracovaného projektu je vo výške 4 975€.  
 
Starostka obce ďalej informovala poslancov o podaní žiadosti p. Baškovi o dotáciu na Bálešové hody 
v hodnote 450€, ako aj zapojenie sa do súťaže o dotáciu v hodnote 1 000€ na Dedinský Majáles od 
drogérie DM.  
 
Ďalej informuje poslancov o ocenení pani riaditeľky školy od Župana a odboru školstva okresného úradu 
v sídle kraja za vynikajúceho pedagóga Trenčianskeho kraja. 
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Starostka obce dala do pozornosti, že nabudúce stretnutie by chcela riešiť rekonštrukciu Plevovského 
mostu. Povedala, že p. Mastič s firmou by vedeli zrealizovať opravu mosta, avšak zatiaľ sa o cene 
nebavili ale do budúceho zasadnutia povie cenu, ako aj bližšie informácie.  
 
Ďalej starostka obce by rada zrealizovala rekonštrukciu Domu smútku. Išlo by o natretie budovy 
fasádnou farbou, oprava vypadanej atiky z boku budovy, zasklenie steny. Bližšie informácie taktiež 
poskytne na budúcom stretnutí ako aj informovanie o cene.  
 
P. Ľubica Naďová sa opýtala na odchod učiteliek zo školy, a kedy sa bude realizovať výberové konanie. 
Starostka obce povedala, že výberové konanie bude pravdepodobne prebiehať v mesiaci máj.  
Poslanci ďalej diskutovali o počte prihlásených žiakov do prvého ročníka a o celkovom počte žiakov 
školy. 
 
-Občan p. Škriečka sa spätne vrátil k téme odhŕňania snehu. Poslanci o problematike komunikovali.  
-Občianka p. Biesiková st. predniesla návrh o potrebe zábradlia na mostíku do areálu školského 
parkoviska. Povedala, že keď sa tam točia autá, tak idú niekedy na doraz na hranu mostíka a je možné, 
že sa s autom môžu zosypať.  
Prítomní vyjadrili nesúhlas s návrhom a povedali, že by sa priestor na mostíku zúžil nielen opticky.   
-Občan p. Škriečka sa opýtal na harmonogram zvozu odpadov na Zbernom dvore a na stojiskách po 
obci. Na túto tému diskutovali aj poslanci.  
Starostka obce mu pravidelnosť vývozov objasnila a povedala, že bude posilnený zber skla.  
Taktiež povedala, že zamestnanci OcÚ pri upratovaní okolia ciest našli mech so smetím s obálkou 
jednej pani z Moravského Lieskového. Pani bola predvolaná, ale nedostavila sa. Taktiež bol nájdený 
odpad na Zbernom dvore z Nového Mesta nad Váhom. Prípad sa posunul polícii a tí budú situáciu riešiť.  
- Občan p. Škriečka hovorí o problematike občanov a ich neznalosti pri triedení odpadov a apeluje na 
zvýšenie poskytovania informácií o triedení odpadov.  
Starostka obce povedala, že s firmou s ktorou obec spolupracuje, vytvárajú informačný leták, ktorý budú 
občania dostávať.  
-Starostka obce informovala, že darované 1% z daní firmy Oxymat bude poskytnuté rybárskemu zväzu 
a následne obec vystaví faktúru rybárskemu zväzu vo výške tej sumy a peniaze budú použité na opravu 
zvonice.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala na stav predaja rybárskych lístkov.  
Starostka obce povedala, že niečo sa predalo, avšak menej ako minulý rok.  
-Občan p. Škriečka upozornil na nedostatok parkovacích miest pri jednej z bytoviek vo Vaďovciach. 
Povedal, že je 7 parkovacích miest pre 7 bytov ale niektoré domácnosti majú po 3 autá a potom 
neostáva miesto pre autá iných bytov. Povedal, že navrhuje, aby boli parkovacie miesta označené 
číslami áut jednotlivých domácností.  
Starostka obce povedala, že sa o situácii bude viac informovať a poprípade domácnostiam s viacerými 
autami dohovorí.  
-Starostka obce rozdala prítomným poslancom návrh domového poriadku pre bytové domy vo 
Vaďovciach a požiadala ich, aby si dokument prečítali a budúce stretnutie by sa rokovalo o jeho 
schválení.  
- Starostka obce informovala prítomných poslancov o plánovanej besede s názvom Ako sa nestať 
obeťami podvodníkov a zlodejov. Beseda bude organizovaná Ministerstvom vnútra a mala by sa konať 
11.4. 2019. Beseda by mala obsahovať prednášku k danej téme, krátky film, diskusiu, rady 
a odporúčania.  
- P. Mgr. Daniela Kontinová sa pýtala na informáciu o požadovanom požiarnom poriadku. 
Starostka obce povedala, že je to v stave riešenia a že sa na tom už pracuje.  
- P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či sa budú vytvárať k Veľkej noci Vaďovské noviny, že by sa do 
nich mohlo napísať aj vyhodnotenie ohľadom odpadov. 
Starostka povedala, že sa novinky zvyknú vytvárať polročne a že ohľadom smeti by rada občanov 
informovala menovito. 
- P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, ako je to s drevom na obecných pozemkoch lebo u nich v járku je 
padnutý agát a čerešňa. Povedal, že sa informoval u p. L. Baranoviča a ten povedal, že sa má obrátiť 
na obec.   
Starostka obce povedala, že to vždy šacoval p. Baranovič, že si môže prísť pre lístok a že mu s tým 
pomôže.  
- P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala na orez konárov v časti Jazero. 
P. starostka povedala, že to zatiaľ nestíhali ale konáre budú v blízkej dobe orezané.  
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Podpisy overovateľov:      

- P. Ing. Peter Dinga povedal, že sa bavili o tom, že nie je podmienka sa stretávať každý mesiac a ak 
nie je čo riešiť, stretnutie nebude.  
P. starostka povedala, že vždy je čo riešiť, nakoľko sa vždy niečo presunie na ďalšie zasadnutie.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že sa nabudúce musia stretnúť lebo je potrebné doriešiť záverečný účet.  
 
Starostka poďakovala prítomným za účasť a spoločné diskusie a uzavrela rokovanie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zástupca starostu : p. Janka Masárová 
Overovateľ     : p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová 
Zapisovateľ     : p. Ing. Nina Masárová 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alžbeta Tuková 
        starostka obce Vaďovce  


