
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 3.12.2019 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 3.12.2019 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. Dagmar Ďurišová 

Zapisovateľ: p. Ing. Nina Masárová 

Program OZ 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

        4  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 
        5. Správa zo zasadnutia finančnej komisie 
        6. Rozpočet obce Vaďovce na roky 2020-2022  
        7. Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady 
        8.  Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky na rok 2020 a správa o neplatičoch za rok 2019 
        9.  Odpredaj pozemkov v majetku obce – Podoliako - Dubník 
       10. Cena starostky obce na rok 2020 – stanovenie ceny 
       11. Schválenie termínov zasadnutí OZ v roku 2020 
       12. Rôzne  - partnerstvo s mestom Beit Sahour 

                - iné  

K bodu č. 1 

Starostka obce privítala poslancov, hlavnú kontrolórku a prítomných občanov na riadnom zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva vo Vaďovciach. Ďalej konštatovala, že je zo zasadnutia vyhotovovaný zvukový 
záznam.  

K bodu č. 2 

Starostka obce navrhla postupovať podľa pozvánky a v prvom rade určiť zapisovateľku a overovateľov 
zápisnice. Za zapisovateľku určila p. Ing. Ninu Masárovú, ktorá nebola prítomná zo zdravotných 
dôvodov a za overovateľov starostka obce navrhla p. Dagmar Ďurišovú a p. Miroslava Stančíka.  
Poslanci návrh na zapisovateľa a overovateľov zobrali na vedomie. 

K bodu č. 3 

Starostka obce sa opýtala poslancov, či môže zasadnutie pokračovať podľa bodov programu 
z pozvánky.  
 
 
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 

Starostka obce vykonala Kontrolu plnenia uznesení OZ zo dňa 5.11.2019. Konštatovala, že sú niektoré 
unesenia už vyriešené a niektoré sú v procese riešenia.  
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K bodu č. 5  
Ďalší bod programu je správa zo zasadnutia FK a preto starostka obce požiadala o slovo predsedníčku 
FK p. Dagmar Ďurišovú.  
P. Dagmar Ďurišová skonštatovala, že všetci poslanci obdržali zápisnicu z FK. Povedala, že dňa 
12.11.2019 zasadala FK a venovali sa:  
- doplnenie kapitálových príjmov a výdavkov na roky 2020-2022,  
- Zberný dvor – jeho prevádzka a poplatky, 
- návrh na určenie poplatku za smeti,  
- návrh na odmenu kontrolórky obce,  
- návrh sumy vecného daru ceny obce. 
Prítomní poslanci zobrali správu z Finančnej komisie na vedomie.  
Starostka obce povedala, že správa FK hovorí o nasledujúcich bodoch programu a preto by rada 
pokračovala bodom 6.  
 

K bodu č. 6  
Starostka obce povedala, že ďalší bod programu je Rozpočet obce Vaďovce na roky 2020-2022, ktorý 
je podľa nej už v poriadku, nakoľko sa mu poslanci dostatočne venovali a opýtala sa, či majú poslanci 
ešte nejaké doplnky alebo návrhy na zmenu v nejakých bodoch.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či budú poslanci schvaľovať rozpočet v poslednom znení a prečo 
projekt Deti a šport ostal zakomponovaný v rozpočte, aj keď je už, podľa jej zistenia, zrealizovaný.  
Účtovníčka obce Ing. Alena Hrušová spolu so starostkou obce povedali, že projekt ešte nie je 
zrealizovaný. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že vyšiel v tomto roku, čiže na ďalšie roky by mal vychádzať 0€.  
Starostka povedala, že áno. 
P. Ing. Alena Hrušová povedala, že sumu projektu na ďalšie roky odstráni aj z príjmov aj z výdavkov.  
P. Ing. Jaroslav Holota povedal, že by rád doplnil p. Dagmar Ďurišovú, že pre tých, ktorí nechodia na 
FK, zmyslom zasadnutia bolo určiť návrhy a to, čo je v zápisnici sa všetko nedá zrealizovať. Povedal, 
že by odporučil aspoň do uznesenia odsúhlasiť dané projekty a dané roky, pre ktoré sa poslanci 
rozhodnú, a to z dôvodu, ak by vyšla výzva a bolo by možné zapojiť do projektov financovanie 
z Eurofondov, bude potrebné doložiť, že sa poslanci pre tie projekty rozhodli. 
Starostka obce povedala, že by sa museli aj tak vždy stretnúť nakoľko dopredu nevieme, aké výzvy 
budú a toto sú len také návrhy, čo by v obci bolo potrebné spraviť. Povedala, že je toho veľa a musíme 
sa pridržiavať finančných možností, aké obec má.  
P. Ing. Jaroslav Holota povedal, že to nemá zmysel všetko uvádzať do rozpočtu, ktorý už bude pre účely 
FK lebo sa to nedá obsiahnuť v tých cenách, aké navrhli. Navrhuje ponechať len niečo z toho a ostatné 
nápady nechať bokom, určovať a prehodnocovať ich priority a pri schvaľovaní rozpočtu určiť už 
konkrétne niektoré z tých položiek. 
Starostka obce povedala, že akútne by sme mali budúci rok vyriešiť školu a keďže sú rozpracované už 
aj nejaké menšie projekty, tak ich dokončenie bude na budúci rok potrebné.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že bol aj od občanov upozornený na výzvu na rok 2020 určenú pre 
vybudovanie kanalizácie.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je výzva do 23.12.2019 a to už nestíhame.  
Starostka obce povedala, že výzvu predkladá pravidelne Envirofond a je tam potrebné mať nie len 
projekt, ale musí byť aj verejné obstarávanie.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že či by bolo možné aspoň ten rozpočet začať pripravovať na tú spoluúčasť, 
niečo odložiť.  
Starostka obce povedala, že je to možné a môžu sa o tom na FK dohodnúť alebo na Stavebnej komisii.  
P. Ing. Alena Hrušová sa vrátila k projektu Deti a šport v obci. Povedala, ak danú sumu odstráni 
z rozpočtu, nebudú jej sedieť strany príjmov a výdavkov. Povedala, že pri položke Granty a transfery 
má sumu, ako bola a má tam jedno celé číslo.  
P. Ing. Jaroslav Holota povedal, že je pravda, ak by to vyhodila, musela by niečo odstrániť aj z výdavkov.  
Starostka obce povedala, že jediné riešenie je to tam ponechať a doriešiť to úpravou rozpočtu 
v budúcom roku alebo vypracovať iný projekt v danej sume. Poslanci s rozhodnutím súhlasili.  
Starostka obce navrhla uznesenie schválenia Rozpočtu obce Vaďovce na rok 2020-2022. 
 
 
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 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

K bodu č. 7 

Starostka obce povedala, že by OZ malo pokračovať Dodatkom č. 1 k VZN o miestnom poplatku za 
komunálne odpady. Povedala, že je obec zatiaľ v mínuse 450€ ohľadom odpadov a plánovaný je ešte 
jeden vývoz minimálne. Povedala, že nám od budúceho roka Služby obce Hrašné zdražejú vývoz 
komunálneho odpadu vo všetkých parametroch, ako je prejazd na skládku, manipulácia s nádobami 
a pod. Povedala, že zisťovala, či by vývoz od Technoturu nevyšiel lacnejšie, ale zistila, že nie. Povedala, 
že taktiež Kopaničiarska odpadová spoločnosť poslala list, že zdražujú dohodnutú cenu pri prevzatí 
odpadu, taktiež v rôznych aspektoch. Povedala, že je podľa jej názoru poplatok za komunálny odpad 
v hodnote 12€ málo a navrhuje sumu 15€. Ďalej povedala o návrhu, že by si rodina zaplatila 80€ 
a dostala by nálepku, s ktorou rodine počas zberu odpadu vždy vyvezú. Starostka obce vyzvala 
poslancov, aby vyjadrili svoj názor.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že suma 15€ bola na zastupiteľstve už aj schválená a myslí si, že môže 
to byť pre občana veľa, hlavne pre tých, čo mali úľavy, ale musíme počítať s tým, že budúci rok môže 
byť poplatok 25€ a nebude to o nič únosnejšie, ako teraz.  
P. Janka Masárová povedala, že sú obce, ktoré skočili z poplatku 15€ na 30€.  
Po diskusii poslancov, starostka obce zhrnula návrhy a vyslovila návrh na uznesenie, že sa za odpady 
bude platiť jednorazovo za všetkých členov domácnosti do konca februára daného roka, poplatok za 1 
osobu bude 15€ / rok so 4 žetónmi, s povinnosťou úhrady poplatku do konca mesiaca február daného 
roka a zmenu farby žetónov na červenú.  
 
 
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. Mgr. Daniela Kontinová, p. Ing. Peter Dinga 

K bodu č. 8 

Starostka obce pokračovala ďalším bodom a to Plánom kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky na rok 
2020 a správa o neplatičoch za rok 2019.  
P. Ľubomíra Naďová konštatovala, že plán kontrolnej činnosti dostali všetci poslanci. Povedala, že 
nakoľko jej končí mandát v máji 2020, tak im poslala plán len do mesiaca máj.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sa to aj chcela opýtať, prečo je plán len január-máj lebo by jej 
mandát mal končiť v roku 2021. Povedala, že aj v uznesení je mandát na 6 rokov.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že si to musí pozrieť. 
 
Poslanci zobrali Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020 na vedomie.  
 
P. Ľubomíra Naďová pokračovala správou o neplatičoch. Zhrnula jej obsah.  
Starostka obce povedala, že nájomníkovi, ktorý opätovne neuhrádza nájom bola doručená výzva 
o ukončení nájomnej zmluvy s definitívnou platnosťou a žiadosť o uvoľnenie bytu, nakoľko neplnil to, čo 
sľúbil. Vyzvala prítomného p. Polčana, aby sa k tomu vyjadril.  
P. Polčan povedal, že keby sa mu to dalo, tak by to platil a že to nemá jednoduché.  
P. Žáček povedal, že by bol ochotný uložiť zábezpeku 1 000€ za p. Polčana s tým, že začne riadne 
splácať, bude chodiť na brigádu a v tom prípade by do roka bol schopný dlh za nájomné splatiť.  
Starostka obce po diskusii s poslancami navrhuje dať p. Polčanovi poslednú šancu do konca marca 
2020, aby začal riadne splácať nájom.  
 

 
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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P. Ľubomíra Naďová povedala, že pri neplatičoch na daniach navrhuje nariadiť exekúciu tým, ktorí majú 
vyššie sumy a tým, ktorí majú nižšie sumy, tých osobne zavolať na OcÚ, aby sa s nimi osobne dohodlo 
o postupe splatenia dlhu.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala na f. Radecom, či niečo tento rok zaplatili.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že nie.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že ak nie, v tom prípade tam má chybu.  
P. Ľubomíra Naďová sa opravila a povedala, že niečo platili.  
P. Mgr. Daniela Kontinová hovorila o ďalších nezrovnalostiach v sumách udávaných v správe hlavnej 
kontrolórky obce.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že sa zrejme pokazil program daní a poskytol zlé údaje.  
Starostka obce po diskusii navrhla uznesenie, že sa neplatiči po novom roku pozvú na Obecný úrad, 
kde sa s nimi dohodne splatenie dlhu na daniach.  
 
 
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 pokračovala odpredajom pozemkov v majetku obce v lokalite Dubník. Konštatovala, že 
na obhliadke boli všetci poslanci. Povedala, že ide o jedinú prístupovú cestu k zastavanej ploche 
žiadateľky. Opýtala sa poslancov, akú cenu by navrhovali za odpredaj pozemku v rozlohe 183 m2. 
Povedala, že predošlý odpredaj pozemku na Dubníku bol po 8€/m2 a pre hotel Sanus bola cena 
15€/m2, nakoľko to bolo bližšie k pláži.  
P. Jaroslav Bača povedal, že pod 15€/m2 asi nie. 
Starostka obce navrhla hlasovať za cenu odpredaja pozemku o výške 15€/m2.  
 
 
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 povedala, že z hotelu Sanus obec žiadajú o povolenie uloženia inžinierskych sietí na 
pozemku obce. Ukázala poslancom mapu, o ktoré miesto ide. Opýtala sa členov stavebnej komisie 
o návrh riešenia, či pozemok odpredať alebo majú iné riešenie.  
P. Ing. Peter Dinga navrhuje doplniť vecné bremeno.  
Starostka obce navrhla unesenie v znení, že obec súhlasí s uložením inžinierskych sietí a súhlasí so 
spísaním zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene s tým, že do kolaudácie im obec stanovuje jej 
riešenie.  
 
 
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, že f. Hufi poslala list, v ktorom píšu o tom, že by pristúpili na 
cenu 6€/m2 za odpredaj pozemku, podľa cenového odhadu, ktorý dala vypracovať obec. Povedala, že 
f. Hufi žiada písomnú odpoveď, nakoľko chcú obec dať pravdepodobne na súd.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, za čo chcú dať obec na súd. 
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Starostka obce povedala, že nás nemôžu donútiť pozemok odpredať, ale môžu si dať žiadosť 
o vysporiadanie spoluvlastníctva. Ďalej list od firmy Hufi prečítala.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že súhlasí s predchádzajúcim uznesením, kde bola cena pozemku určená 
na 10€/m2.  
Starostka obce navrhla uznesenie, že je predchádzajúce uznesenie so stanovenou sumou 10€ za m2 
stále nemenné.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 3 poslanci: p. Jaroslav Bača, 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 
  
Starostka obce po diskusii s poslancami konštatovala, že stanovená cena 10€/m2 ostáva platná.  
 

K bodu č. 10  
Starostka obce pokračovala bodom 10 – Stanovenie hodnoty ceny starostky, ktorej sumu navrhla FK 
v hodnote 50€.  
Starostka obce navrhla za navrhovanú sumu hlasovať.  
 
  
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. 11  
Starostka obce pokračovala stanovením harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2020. Poskytla 
poslancom dve varianty, kde v prvej by sa OZ stretalo každý mesiac a v druhej variante každý druhý 
mesiac.  
P. Jaroslav Bača povedal, že sa spomínalo, že je vždy čo riešiť a keby ozaj nebolo čo, tak by poslancom 
starostka obce dala vedieť a stretnutie by sa zrušilo.  
Starostka povedala, že ak si poslanci schvália určitý harmonogram, tak už ide podľa neho.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že je lepšie zvolať mimoriadne zasadnutie, ako zasadnutia rušiť len tak.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že môže byť aj ten druhý návrh a ak by bolo treba, bude zvolané 
zastupiteľstvo aj v neplánovanom mesiaci v prvý utorok.  
Starostka obce dala hlasovať za návrh p. poslanca Dingu.  
P. Jaroslav Bača dodal,  že je potrebné dať o zasadnutí vedieť s dostatočným predstihom.  
 
 
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  
 
V bode rôzne, starostka obce začala s otázkou na poslancov, či by súhlasili so spoluprácou s mestom 
Beit Sahour.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, čo by nás to mohlo ako obec stáť.  
Starostka obce povedala, že to celkom nevie. Povedala, že sú tieto spolupráce určené na spoznávanie 
sa a vzájomné inšpirovanie.  
P. Ing. Peter Dinga sa vyjadril, že sa ohľadom tejto spolupráce zdržiava.  
Starostka obce sa opýtala poslancov, kto súhlasí s nadviazaním partnerstva s mestom Beit Sahour.  
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Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 3 poslanci: p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. Janka Masárová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4 poslanci: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Miroslav 
Stančík 
 
Starostka obce ďalej poslancov oboznámila s bilanciou čerpania dotácií pre obec Vaďovce. Povedala,  
sa jej podarilo do obce priniesť 23 933,54€ a že je za to veľmi rada.  
 
Ďalej starostka obce odovzdala cenu starostky obce p. Dagmar Ďurišovej a p. Janke Masárovej k ich 
jubileu.  
 
Starostka obce sa opýtala poslancov, či majú nejakú ďalšiu interpeláciu.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, že starostka obce začala o čerpaní dotácií a či je to všetko, čo 
chcela povedať.  
Starostka obce povedala, že áno.  
P. Ing. Peter Dinga  pripomenul, že by chcel otázku kanalizácie utriasť na Finančnej komisii.  
 
Starostka obce povedala, že vyšla opäť výzva na zvýšenie energetickej hodnoty budovy školy, ktorá by 
zahŕňala nielen rekonštrukciu strechy. Povedala, že je výzva z Environmentálneho fondu. Povedala, že 
sa do projektu bude obec zapájať v januári a určite poslancov zvolá, aby im predstavila návrh toho, ako 
by sa to mohlo spraviť.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal na postup pri výbere realizačnej firmy projektu Šport a deti, či firmy 
vyhľadávala obec.  
Starostka obce povedala, že áno.  
P. Jaroslav Bača povedal, že sa pýta preto, nakoľko si firmy pozrel a dve z troch firiem, dokonca aj tá, 
ktorá vyhrala, sa týmito vecami vôbec nezaoberajú. Povedal, že mu to prišlo divné, ako aj udané vysoké 
sumy. 
Starostka obce povedala, že im môže ukázať zmluvy aj prieskum trhu, ak budú mať poslanci záujem.  
 
P. Dagmar Ďurišová dodala, že zabudli určiť sumu poplatku za odpad pre deti, bývajúce na internáte.  
Starostka obce po diskusii poslancov navrhla určiť sumu poplatku za odpad pre deti, bývajúce na 
internáte v hodnote 7,50€/osoba.   
 
 
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 ešte vrátila k odsúhlaseniu hodnoty odmeny hlavnej kontrolórke obce, ktorú FK 
stanovila na výšku 200€.  
 
 
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: 1 poslanec: p. Jaroslav Bača 
Zdržal sa: 0 
 
V rámci diskusie p. Škriečka poprosil obecný úrad, aby vyčistili vedľa cesty, parkoviska a chodníkov 
nános kameňa, ktorý tam je. Povedal, že ďalšie, čo postrehol bolo to, že vyznačili veľa stromov na výrub 
v areáli školy. Povedal, že tie stromy rodili veľmi peknú úrodu. Povedal, že nech vyskúšame najprv takú 
alternatívu, že by ich on očistil v spolupráci s úradom.  
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Podpisy overovateľov:      

Starostka obce povedala, že tam p. Ladislav Baranovič vyznačil stromy, ktoré nie sú dobré.  
P. Škriečka ďalej hovoril o záchrane genofondov.  
Starostka povedala, že tie stromy, ktoré sú suché a hnilé, tak tie pôjdu preč. Povedala, že sa zapojila 
do projektu s názvom Zelené oči, kde môžeme žiadať až do 2 000€, v ktorých bude zahrnutá výsadba 
nových stromov. Ďalej p. Škriečkovi povolila, aby sa staral o tie stromy, ktoré sú na obecnom pozemku.  
 
Starostka obce poďakovala za účasť všetkým prítomným, popriala im pekné sviatky a ukončila 
zasadnutie OZ.  
 
 
 
 
 
Zástupca starostu : p. Janka Masárová 
Overovateľ     : p. Miroslav Stančík, p. Dagmar Ďurišová 
Zapisovateľ     : p. Ing. Nina Masárová 
 
 
 
 
 
 
 

Alžbeta Tuková 
        starostka obce Vaďovce   


