
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 06.06.2019 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.06.2019 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. Ing. Peter Dinga, p. Miroslav Stančík 

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. Záverečný účet obce Vaďovce za rok 2018 
6. Úprava rozpočtu  
7. Žiadosť o odkúpenie obecnej parcely – f. HUFI sro., p. Rastislav M. 
8. Domový poriadok pre nájomné byty v obci Vaďovce 
9. Úhrada nájmu za obecný nájomný byt /Peter P./ 
10. Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine – žiadosť o finančný príspevok 
11. Vyúčtovanie obecnej akcie Dedinský majáles 
12. Rôzne: cenové ponuky na realizáciu projektov: Oprava Plevovského mosta, Rekonštrukcia   
     Domu smútku, rozšírenie kamerového systému pre Zberný dvor , Rekonštrukcia elektriky  
     v budove ZŠ a MŠ 
     Podanie žiadosti  - Rekonštrukcia chodníkov v obci Vaďovce – informácia 
 

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. Ing. Petra Dingu a p. Miroslava Stančíka.  
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 chcela pridať správu hlavnej kontrolórky.  
P. Jaroslav Bača požiadal o priestor k vyjadreniu sa k minulému zastupiteľstvu, nakoľko sa ho 
nezúčastnil. 
Starostka obce návrhy na pridané body prijala a pridala taktiež bod o stĺpe, ktorého stav je v havarijnom 
stave a nachádza sa pri autobusovej zastávke, pri dome p. Kolečanského.  



Zápisnica OZ Vaďovce          

           Strana 2 z 9 

Podpisy overovateľov:      

Poslanci program OZ chválili s pridanými bodmi.  
 
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. 4 

P. starostka predniesla správu o plnení uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ, ktoré 
sa konalo 2.4.2019 a poslanci ju zobrali na vedomie.  
 
 

K bodu č. 5  
Ďalším bodom rokovania bol Záverečný účet obce Vaďovce za rok 2018. Požiadala členov Finančnej 
komisie o správu zo zasadnutia ohľadom Záverečného účtu.  
P. Dagmar Ďurišová – predsedkyňa Finančnej komisie povedala, že sa v dátume 3.5.2019 stretli 
a prebrali Záverečný účet s malými zmenami na str. 4,5,11 a 14. P. Ďurišová povedala, že odporúča, 
aby bol Záverečný účet za rok 2018 schválený.  
P. Ľubimíra Naďová – hlavná kontrolórka obce povedala, že taktiež odporúča schválenie spomínaného 
Záverečného účtu. Ďalej hovorila o probléme o grante zo Štátneho rozpočtu, ktorý popísala v Správe 
hlavného kontrolóra.  
Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala na dar v hodnote 2 000€, ktorý bol tiež chybne zaúčtovaný. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že všetky chyby boli opravené a sumy budú zahrnuté v Záverečnom 
účte za rok 2019.  
P. Ing. Holota povedal, že by bolo dobré v materiáloch pre Finančnú komisiu spraviť poznámky „pod 
čiarou“, ktoré by boli doplňujúce a vysvetľujúce skutočnosť. P. Ing. Holota taktiež požiadal, ako člen 
Finančnej komisie, o Správu hlavného kontrolóra obce.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že si Správa kontrolóra v jednom bode odporuje, nakoľko je v nej písané, 
že schváliť bez výhrad, ale Finančná komisia výhrady má.  
P. Ľubomíra Naďová znova vysvetľuje situáciu, že Záverečný účet je uzavretý k dátumu 31.12.2018 
a nie je možné ho upravovať, čiže opraviť objavené chyby. Povedala, že budú v Záverečnom účte na 
rok 2019.  
P. Ing. Peter Dinga navrhuje chváliť Záverečný účet za rok 2018 s výhradami.  
P. starostka povedala, že nie je dobré dávať k účtu výhrady, nakoľko to môže priniesť problémy 
s čerpaním eurofondov.  
P. starostka dala hlasovať poslancov za prijatie preloženého návrhu na schválenie Záverečného účtu 
za rok 2018 s prevedením prebytku rozpočtového  hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
56 631,28€ bez výhrad. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 3 poslanci: p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 poslanci: p. Jaroslav Bača,  p. Ing. Peter Dinga, p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka 
Masárová 
 
Starostka obce povedala, že nakoľko nebol Záverečný účet za rok 2018 schválený bude potrebné, aby 
sa stretla čo najskôr Finančná komisia a prerokovala riešenie problému, nakoľko Záverečný účet musí 
byť schválený do 30.6. 2019.  
 

K bodu č. 6 

Starostka obce navrhuje, aby sa bod 6 týkajúci sa úpravy rozpočtu upustil, nakoľko sa zmenili okolnosti 
so sumami. 
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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. 7 

Ďalej starostka obce otvorila tému na odpredaj obecnej parcely firmou HUFI s.r.o. a p. Rastislavom 
Maňom.  
Pani starostka dala slovo majiteľke filmy HUFI s.r.o. p. Húskovej.  
P. Húsková povedala, že sa momentálne nevie vyjadriť, keďže nevie cenu, ktorú poslanci navrhujú za 
odpredaj parcely.  
P. starostka povedala, že sa za zatiaľ bavili so zastupiteľstvom o sume 10€/m2.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že navrhuje spraviť znalecký posudok odhadcom a akú povie cenu, za takú 
pozemok obec odpredá. 
P. starostka povedala, že suma na posudku hovorí o najnižšej možnej cene za pozemok a že obec je 
viazaná neuložiť nižšiu cenu, ako je na znaleckom posudku.   
P. Húsková povedala, že má spravený odhad so sumou 2,96€/m2. 
P. Ing. Holota povedal, že ak ide o zastavané nádvorie, tak pozemky stoja aj 12€/m2. Povedal, že ide 
o ponuku a dopyt. Ak nepristúpi p. Húsková  k cene, ktorú OZ stanoví, bude naďalej platiť dane a je 
možné, že obec za pár rokov bude viac profitovať, ako keby to teraz predala.  
Po diskusii dala starostka obce hlasovať za vypracovanie znaleckého posudku obecnej parcely č. 
4144/1 parc. E.  
 
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 
 
Pani starostka ďalej pokračuje so žiadosťou p. Maňa o odpredaj parcely č. 1245/4 TTP. 
P. Miroslav Stančík povedal, že výmera pozemku, ktorú chce p. Maňo odkúpiť, pravdepodobne z časti 
zasahuje do obecnej cesty.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že si myslí, že by bol potrebný geometrický plán. Povedal, že cesta tesne 
lemuje parcelu. 
P. starostka v tomto prípade navrhla oboznámiť p. Maňa s potrebou zníženia výmery m2 v žiadosti 
o odpredaj pozemku. Taktiež navrhla p. Maňovi povedať, že po predložení geometrického plánu bude 
OZ uvažovať o predaji. 
 
Starostka obce dala hlasovať o podaní predbežného súhlasu p. Maňovi s tým, že o cene rozhodne OZ 
až po predložení upravených m2, o ktoré žiada, ako aj po predložení geometrického plánu s tým, že 
nesmie výmera zasahovať do cesty. Ďalej povedala, že vytvorí okolo cesty ochranné pásmo.  
 
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 prešla k bodu 8, ktorý sa týka Domového poriadku k bytovým domom v obce Vaďovce.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či je zverejnený tento dokument v bytových domoch, ako je v ňom 
spomínané.  
P. starostka povedala, že nie, nakoľko ešte nebol poslancami chválený.  
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P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by mal byť dokument po schválení zverejnený aj na úradnej 
tabuli a na webovej stránke obce Vaďovce.  
P. Starostka povedala, že sa do dokumentu pridá, kde všade bude dokument zverejnený.  
Občianka p. Gablechová požiadala o slovo a opýtala sa na klauzulu v domovom poriadku o tom, že 
všetky opravy v byte si platí nájomca.  
Po diskusii občanov, poslancov a starostky vznikol návrh o vypustení vety v článku 4 bod 4.2 Nájomca 
je povinný hradiť náklady na všetky opravy súvisiace s užívaním bytu alebo nebytového priestoru 
a zabezpečovať včasné vykonanie drobných opráv v byte alebo nebytovom priestore. Taktiež úprava 
dodatku (prílohu), v ktorom sú špecifikované drobné opravy.  
 
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. 9  
 
Starostka obce prešla k prípadu p. Petra Polčana, ktorý je dlžníkom na nájme za obecný byt. Obcou mu 
bol poslaný list s návrhom na ukončenie nájmu. Starostka obce vyzvala p. Polčana, aby objasnil svoju 
situáciu.  
P. Polčan objasnil svoju finančnú situáciu a povedal, že momentálne je schopný nájom platiť a postupne 
splatiť dlh. Nájom so splátkou za dlh mu budú stŕhať automaticky. Dlh p. Polčana je vo výške cca 1 330€.  
Starostka obce navrhuje, aby p. Polčan platil mesačne nájom vo výške 202,15€ + 100€ dlh.     
 
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 prisľúbila na žiadosť p. Ing. Petra Dingu o informovaní poslancov o platení nájmu 
a splátok za dlh na nájomnom p. Petra Polčana.  
 
 

K bodu č. 10 
 
 P. starostka oboznámila poslancov o žiadosti o príspevok na Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na 
Javorine.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či na to máme.  
P. starostka povedala, že každý rok na túto akciu prispievajú a obec to nepoložilo.  
P. Ing. Alena Hrušová – účtovníčka obce Vaďovce potvrdila, že obec má 100€ na príspevok a že obec 
to nepoloží.  
 
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 
 
O slovo požiadal p. Matušovič so svojim problémom s pozemkami. 
Prítomní si p. Matušoviča vypočuli a vysvetlili mu, že oni s jeho problémom nevedia urobiť nič.  
 
 

 



Zápisnica OZ Vaďovce          

           Strana 5 z 9 

Podpisy overovateľov:      

K bodu č. 11 
 
Ďalším bodom programu je vyúčtovanie obecnej akcie Dedinský majáles, ktorá sa konala 18.5.2019. P. 
starostka poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na akcii a taktiež drogérie DM za príspevok v hodnote 
1 000€.  
Hlavná kontrolórka p. Ľubomíra Naďová predniesla správu o vyúčtovaní akcie a vyhodnotila, že čistý 
zisk akcie bol 903,38€.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, koľko sa vyzberalo na vstupnom a či je zarátané do sumy zisku.  
P. Ing. Nina Masárová povedala, že približná čiastka vyzberaná na vstupnom bola vo výške cca 700€ 
a je zarátaná do sumy zisku. 
P. Ľubomíra Naďová navrhla, aby bol zisk použitý na ďalšiu akciu alebo na rekonštrukciu toaliet 
v základnej škole Vaďovce.  
P. Janka Masárová sa opýtala, ak by sa peniaze použili na renováciu toaletných zariadení, či obec 
prispeje aspoň v tej hodnote zisku na ďalší ročník Dedinského majálesu.  
P. Ing. Holota povedal, že ak by mali byť peniaze odložené na budúci rok, bude musieť byť vytvorený 
peňažný fond, aby neprepadli do rezervného fondu.  
 
P. starostka po diskusii navrhla, aby sa vytvoril peňažný fond na ďalšiu akciu vo výške 903,38€. 
 
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. 12 
 
Starostka obce prešla k bodu 12, ktorý sa týka navrhovaným realizáciám projektov. 
 
- Prvým projektom je rekonštrukcia „Plevovského mostu“. Starostka obce sa ospravedlnila poslancom, 
že rekonštrukciu mostu začala pred schválením rekonštrukcie.  
 P. Masztics sa vyjadril k situácii, ktorá nastala. Povedal, že oboznámil p. starostke, že má momentálne 
čas na rekonštrukciu mosta a že to za výhodnú cenu spraví.  
P. starostka povedala, že p. Masztics dal pre obec veľmi dobrú cenu a poprosila ho, aby objasnil výšku 
tej ceny.  
P. Masztics povedal, že výšku ceny dal nízku z dôvodu, že chcel obci, ako jej občan pomôcť. Povedal, 
že vôbec nerátal do faktúry úkony, ako napr. očistenie starého zábradlia a pod. Taktiež objasnil kvalitné  
materiály, ktoré chcel počas opravy použiť. 
P. starostka povedala, že je k mostu vytvorený aj statický posudok a či teda môže dať hlasovať 
o pokračovaní rekonštrukcie mostu alebo má ešte niekto otázky.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že v posudku nie je technologický postup. Taktiež povedal, že kontaktoval 
statika, ktorý statický posudok poskytol a uviedol, že nemôže zaručiť význam rekonštrukcie 
z dlhodobého hľadiska.  
P. starostka povedala, že je statický posudok zameraný na bezpečnosť. Povedala, že sa pokúsi zohnať 
odborníka, ktorý určí technologický postup opravy.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, akú dlhú záruku vie p. Masztics na svoju prácu dať.  
p. Masztics povedal, že dá na rekonštrukciu mosta záruku 4 roky, a ak sa za ten čas niečo s mostom 
udeje, zabezpečí opravu na vlastné náklady. 
Po diskusii p. starostka dala návrh hlasovať za pokračovanie v rekonštrukcii p. Maszticsom so 4 ročnou 
zárukou.  
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 5 poslancov: p. Jaroslav Bača, 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 
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- Rekonštrukcia Domu smútku. Ide o zasklenie priestoru pred vchodom do budovy. Ponuka, ktorá bola 
poslaná poslancom obsahuje zasklenie jednej strany, ako aj oboch strán priestoru pred vchodom.  
P.  Michal Držík vysvetlil zámer projektu a jeho využitie.  
Po diskusii dala p. starostka hlasovať za zasklenie z jednej strany.  
 
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 
 
- Ponuka kamerového systému od p. Ing. Vidu. Ide o rozšírenie kamier k zbernému dvoru, ako aj dvora 
Obecného úradu.  
P. starostka povedala, že k zbernému dvoru ľudia hádžu odpadky mimo otváracích hodín.  
P. starostka obce dala hlasovať za cenovú ponuku rozšírenia kamerového systému s kamerami 
s rozlíšením 4 mpx. 
 
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 
 
- Rekonštrukcia elektriky v budove ZŠ a MŠ 
Starostka oboznámila prítomných, že bola na škole vykonaná revízna kontrola a stav elektriny 
nevyhovoval požiadavkám a preto je potrebné vykonať najnutnejšie opravy elektriny. P. Mgr. Daniela 
Kontinová sa pýta, či nie je lepšie spraviť celkovú rekonštrukciu elektriny školy naraz a nie len tieto 
navrhované opravy.  
Občan p. Mudraninec povedal, že ak by sa mala ísť robiť celková rekonštrukcia elektriny, určite by sa 
to nestihlo v období letných prázdnin. Povedal, že je potrebný projekt a už len kvôli tomu sa taká 
rozsiahla rekonštrukcia nestihne.  
Po diskusii starostka obce uviedla návrh na schválenie predloženej rekonštrukcie elektriny, ktorá 
odstráni najnutnejšie nedostatky s tým, že sa začne riešiť kompletná rekonštrukcia elektriny 
s projektovou dokumentáciou.   
 
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 
 
- Žiadosť na rekonštrukciu chodníkov 
Starostka obce oboznamuje prítomných o projekte a vysvetľuje im, že dokumentáciu k projektu, ktorú 
má, už nie je aktuálna a je potrebná jej aktualizácia. Aktualizácia projektu by nemala byť veľmi drahá 
(napr. zmena čísla cesty) ale za vypracovanie žiadosti na Ministerstvo vnútra žiadajú 950€.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či budú v projekte všetky detaily o rekonštrukcii a či bude možné 
zasiahnuť do technickej realizácie chodníka napr. ako robiť nábehy a pod.  
P. starostka povedala, že áno, že to tam musí byť.  
Po diskusii poslancov a starostky dala návrh na schválenie zapojenia sa do projektu o rekonštrukciu 
chodníkov.  
 
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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Starostka obce prešla k pridanému bodu rokovania, ktorým je stĺp verejného osvetlenia vedľa domu p. 
Kolečanského. Povedala, že je stĺp v havarijnom stave, nakoľko je prasknutý a nakláňa sa na pozemok 
a stavby na pozemku p. Kolečanského.  
P. Miroslav Stančík, ktorý bol na obhliadke stĺpa konštatoval, že je stĺp viac menej opretý o plot p. 
Kolčanského.  
P. Igor Naď povedal, že stĺp na predaj má a aj ho tam dovezie.  
P. starostka navrhuje, že by nový stĺp nebol osadený na pôvodné miesto, ale až na cestu, kde by sa 
vytvoril osvetlený prechod pre chodcov. 
p. Mudraninec povedal, že k osvetleniu prechodu by bol vhodnejší železný stĺp.  
Starostka obce navrhuje hlasovať za vyriešenie situácie so stĺpom čo najskôr lebo je v havarijnom stave.  
 
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 
 
P. Dagmar Ďurišová sa vrátila k schváleniu Záverečného účtu za rok 2018  a opýtala sa poslancov, ako 
to chcú riešiť, nakoľko musí byť do konca júna schválený.  
P. Ing. Holota navrhuje schválenie Záverečného účtu, nakoľko údaje sa nedajú zmeniť a chyby sú 
opravené a budú evidované v Záverečnom účte za rok 2019. Povedal, že je možné si to znova prebrať 
a opraviť aj menšie chybičky, ktoré tam sú ale nemajú vplyv na hlavné sumy.  
 
Starostka obce oboznámila poslancov o novom zamestnancovi – p. Hajdúškovej, ktorá je zamestnaná 
do jej dôchodkového obdobia ako aj o zamestnankyni p. Ing. Niny Masárovej, ktorej bude od septembra 
vytvorené pracovné miesto.  
P. Ing. Holota potrebu novej zamestnankyne potvrdil a povedal, že sa o tom s členmi finančnej komisie 
bavili, ako aj o rozšírení priestoru pre p. Ing. Hrušovú, aby sa mohla na účtovníctvo sústrediť.  
 
P. Mgr. Daniela Kontinová informovala poslancov o výberovom konaní, ktoré prebehlo v Materskej 
a Základnej škole. Povedala, že na pozíciu riaditeľa školy sa prihlásil len jeden uchádzač a 6.6.2019 
s ním bol vedený pohovor. Uchádzačke v ten deň aj oznámili, že sa stala riaditeľkou školy a je ňou p. 
Pobočíková. Povedala, že do výberového konania na funkciu riaditeľky škôlky sa neprihlásil nikto 
a v takomto prípade bude p. Čerešňová dočasne poverená touto funkciou.  
 
Občianka p. Bačová navrhla o vytvorení VZN o obmedzení kosenia v nedeľu poobede.  
Prítomní diskutovali a konštatovali, že by to nebolo vhodné aj z hľadiska chalupárov, ktorí sem chodia, 
ako aj ľudí, ktorí ten čas majú až v nedeľu.  
 
Bod rokovania, ktorý bol v úvode pridaný na podnet p. Mgr. Daniely Kontinovej sa preberal počas 
jednotlivých bodov, ku ktorým podala hlavná kontrolórka obce správu.  
 
P. Jaroslav Bača požiadal o slovo a to z dôvodu, že by rád zareagoval na predchádzajúce zasadnutie 
OZ, ktorého sa nemohol zúčastniť a vypočul si z neho nahrávku. Konkrétne reagoval na výstup hlavnej 
kontrolórky obce p. Ľubomíry Naďovej, ktorá v ňom hovorila, že ju hnevá, že sa rozpráva 
o zastupiteľstvách obce na iných úradoch, u lekára a pod.,  o odchode dvoch poslancov, o podceňovaní 
práce starostky, bývalých poslancov a pracovníkov OcÚ poslancami, o zdĺhavom prejednávaní a že je 
nezodpovedné, že všetko dlho preverujú, overujú, kontrolujú a nedôverujú týmto ľuďom a majú pracovať 
so svojim rozumom. Povedal, že práve to kontrolovanie, overovanie a preverovanie je viac-menej 
legitímnou povinnosťou poslancov. Ďalej povedal, že nemajú nedôveru voči p. starostke a ak majú 
odlišný názor alebo s niečím nesúhlasia neznamená, že starostke nedôverujú alebo ju podceňujú. P. 
Jaroslav Bača ďalej povedal k veci dlhého prejednávania, že radšej bude jednu vec prejednávať dlhšie, 
kľudne 2-3 mesiace, ako ísť do projektov, ktoré obec bude stáť ešte veľa peňazí, ako napríklad 
viacúčelové ihrisko, ktoré je necertifikované. Ohľadom robenia so svojim rozumom povedal, že práveže 
robia so svojim rozumom a toto patrí skôr iným ľuďom pretože má pocit, že z tých ľudí, čo sedia tu, nie 
každý dokáže nahlas pred p. starostkou povedať, čo si myslí. Hovoril o tom, že p. Ľubomíra Naďová 
zaprela, že chodí na zasadnutia OZ.  



Zápisnica OZ Vaďovce          

           Strana 8 z 9 

Podpisy overovateľov:      

P. Ľubomíra Naďová povedala, že podľa nej je podceňovanie práce, ak si pýtajú elaboráty o projektoch, 
ktoré sú ukončené a boli schválené predchádzajúcim zastupiteľstvom.  
P. Jaroslav Bača povedal, že by bol rád, keby p. hlavná kontrolórka hovorila menovite o veciach a nie 
o klebetách. Povedal, že by rád vedel, ktorí poslanci uvažovali o odstúpení.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to bola p. Dagmar Ďurišová a p. Miroslav Stančík.  
Túto informáciu p. Miroslav Stančík potvrdil a povedal že o odstúpení uvažoval, nakoľko sa nič počas 
prvých zastupiteľstiev neschválilo a všetko sa odkladalo. Taktiež p. Dagmar Ďurišová.  
P. Jaroslav Bača povedal, že predchádzajúce zastupiteľstvá neboli tak často ako teraz a nevidí dôvod 
prečo teda prejednávať jednu vec dlhšie a rozhodnúť sa pre to, čo nebude stáť zbytočné peniaze. Ďalej 
uviedol príklad, že bol zbytočný nákup traktoru, keď nám je možno na dve veci.    
Starostka obce spolu s účtovníčkou obce p. Ing. Alenou Hrušovou mu vysvetlili, na čo je obci traktor 
treba a že bol poskytnutý z dotácií a obec stál minimum.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že ak príde výzva na dotáciu a bude to niečo vhodnejšie a bude to stáť 
obec napr. 5%-nú spoluúčasť, môžeme ho kúpiť. Hovoril o nakladači, ktorý sa dá zhodnotiť a predať 
v priebehu 4-5 rokov cca za 4,5 až 5 tisíc eur a o radlici, ktorá sa dá dať za akýkoľvek traktor, ak sa 
kúpi. Ďalej povedal, že sú prítomní aj niektorí starí poslanci a nech sa z nich niekto vyjadrí, ak 
dehonestoval ich prácu. Vyzval bývalého poslanca p. Michala Držíka, nech sa vyjadrí. Hovoril 
o požiarnej zbrojnici, kedy sa ako hasiči chceli pripojiť k riešeniu, ale boli obídení. 
P. starostka povedala, že boli obídení, nakoľko rekonštrukciu riešila s p. Jamrichom a všetko čo chcel, 
sa zahrnulo do projektu. Povedala, že na zbrojnici neostal „kameň na kameni“, až na troje interiérové 
dvere, ktoré chcela taktiež kúpiť, ak si ich pomerajú a povedia, ktoré potrebujú.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že v tom projekte nie je všetko to, čo tam malo byť.  
Do diskusie sa pripojil predtým oslovený p. Michal Držík, sa opýtal, prečo poslanci iniciujú kontroly napr. 
verejného osvetlenia. P. Ing Peter Dinga sa ho spýtal, kto podľa neho s poslancov preveroval projekt 
verejného osvetlenia, p.Michal Držík nemenoval nikoho. Povedal, prečo poslanci prezentujú 
rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice ako predraženú vec a nie to, čo všetko sa tam spravilo a že to bolo 
zaplatené z dotácií a obec platila len určitú čiastku. Hovoril o prvých zasadnutiach OZ a opýtal sa p. Ing. 
Petra Dingu, či vie, akú pracovnú dobu má p. starostka.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že nevie.  
P. Michal Držík povedal, že on si to zistil a pozrel si v zákone aj to, aké práva a povinnosti majú poslanci 
a pod. Povedal, že starosta má pracovnú dobu 365 dní v roku a 24 hodín denne. Povedal, že otváracie 
hodiny na dverách sú pre ľudí, od kedy do kedy je pre nich otvorený OcÚ a jeho zamestnanci. Povedal, 
že to hovorí hlavne kvôli tomu, že niektorí noví poslanci povedali, že p. starostka je tu nová a mala by 
mať aj taký plat aj napriek tomu, že je vo funkcii 17-ty rok. Konfrontoval súčasné zastupiteľstvo, že si 
nedostatočne preveruje a nemá naštudované zákony .Povedal, že nie raz sa s ním p. Ing .Peter Dinga 
rozprával a pýtal sa ho o plate starostky. Povedal, že nepravdivé reči, ktoré sa šíria po obci idú od ľudí 
z OZ. Povedal, že aj ľudia z bytoviek rozprávajú o práci OZ, o problémoch na bytovke a pod., ale nikto 
z nich ich nepríde riešiť na OcÚ. 
Do debaty sa pripojil p.Jaroslav Bača, netvrdí že sa nič nepreveruje. Raz je zle, že sa preveruje, bolo 
to niekoľko krát vytknuté. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že zatiaľ čo je vo funkcii mu nikto, kto ho zastavil z jeho voličov, nič nevytkol. 
Povedal, že vie, že je tu zatiaľ krátko, ale ak by mu povedali, že robí niečo zle, je ochotný to zmeniť. 
Povedal, že ak sa niekomu neľúbi jeho práca, nech ho nabudúce nevolí a že sa na OcÚ už neukáže.  
P. Igor Naď povedal, že mu nikto nepovie pravdu do očí a dozvie sa to buď od iných odstupom času 
a to je ten problém, prečo vznikajú klebety. 
P.Michal Držík povedal že bol v Luba Markete konfrontovaný od občanov ako boli urobené bytovky, čo 
je ako opravené, čo čo stoji ale nikto z nich nikdy nedošiel na OcÚ  
Ďalej p.Držík povedal,že sa viac krát v krčme pohádal s ľuďmi a snažil sa im  to ľudsky vysvetliť. Na čo 
p. Bača zareagoval,že v prvom rade sa ich mal opýtať,či boli voliť.Pretože ak nie, tak sa nie je o čom 
baviť.  
P. Ing. Peter Dinga znova vyzval predošlých poslancov, aby sa vyjadrili k tomu, či dehonestuje prácu 
bývalého zastupiteľstva. K otázke ako súčasné OZ dehonestuje prácu predchádzajúceho OZ sa 
vyjadrila p. Bačová a povedala, že jej je to jedno, ak by kontrolovali ich prácu lebo sa nemajú za čo 
hanbiť a rozhodovali sa s najlepším vedomím a svedomím.   
P. Ing. Peter Dinga povedal, že nie je od p. starostky korektné, že za 5 minút od preštudovania 
dokumentácie sa musí rozhodnúť o stavanom pódiu za 20 000€, či ho kúpiť alebo zobrať úver 50 000€, 
ktorý by zaťažil obec. Dala mu za pravdu. 
P. Ing. Holota povedal, že by bolo lepšie riešiť veci, čo sa týkajú financií, najprv na Finančnej komisii 
a následne na OZ. Taktiež požiadal o zasielanie dokumentácie ohľadom financií pred zasadnutím OZ. 
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Taktiež pripomenul poslancom, aby prezentovali aj svoje nápady a nápady občanov, ako ich 
zástupcovia. 
P. Ing. Peter Dinga ešte dodal k rekonštrukcii mosta že sa na problém sa malo pozrieť komplexnejšie 
aby rekonštrukcia mala dlhšiu životnosť. Čo mu dal za pravdu aj p. Igor Naď. K čomu p. Ing Peter Dinga 
dodal že navrhol postup, ale určite by sa to nevyriešilo na jednom zastupiteľstve.   
 
Starostka po diskusii prítomných uzavrela rokovanie a poďakovala im za účasť a diskusie.  
 
 
Zástupca starostu : p. Janka Masárová 
Overovateľ     : p. Ing. Peter Dinga, p. Miroslav Stančík                       
Zapisovateľ     : p. Ing. Nina Masárová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alžbeta Tuková 
        starostka obce Vaďovce  
  


