
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 3.9.2019 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 3.9.2019 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. Katarína Gajdošová 

Zapisovateľ: p. Ing. Nina Masárová 

Program OZ 

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

        4. Vyhodnotenie plnenia uznesení predchádzajúceho zastupiteľstva 
        5. Predstavenie riaditeľky a učiteľky v ZŠ Vaďovce  
        6. Schválenie Kroniky za rok 2018 
        7. Odpredaj nehnuteľností v majetku obce 
        8. Návrh na opravu zariadení viacúčelového ihriska 
        9. Návrh postupu na opravu oporného múra – Briežok, odvodnenie ulice „Dolný konec“ 
        10. Rôzne  

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 za zapisovateľku p. Ing. Ninu Masárovú. Za overovateľov starostka obce navrhla 
p. Ing. Petra Dingu a p. Katarínu Gajdošovú.  
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 

Vo štvrtom bode programu, starostka obce predniesla vyhodnotenie plnenia uznesení 
predchádzajúceho zastupiteľstva. Starostka obce povedala, že okrem procedurálnych bodov, ako 
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, poslanci schválili Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2008, podľa 
ktorého škola postupuje od začiatku školského roka. Ďalším uznesením bol schválený odpredaj obecnej 
parcely  
- firme HUFI s.r.o. so sumou 10€/m2, 
- p. Maňovi so sumou 3€/m2. 
Posledným uznesením bola rekonštrukcia školských toaliet, ktorá ešte nie je dokončená.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, kedy mal byť termín dokončenia rekonštrukcie.  
Starostka obce povedala, že mala byť rekonštrukcia hotová do konca prázdnin.  
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P. Jaroslav Bača sa opýtal, či to bolo aj v zmluve. 
Starostka povedala, že zmluvu nemali.  
P. Jaroslav Bača povedal, že to je škoda.  
Starostka obce povedala, že je rada, že zohnala nejakú firmu, nakoľko to bolo narýchlo a všetky firmy 
sú obsadené.  
 

K bodu č. 5  
Starostka obce privítala novú pani riaditeľku školy a pani učiteľku školy a dala im priestor, aby sa 
predstavili poslancom.  
P. Monika Pobočíková poďakovala za pozvanie a povedala, že sa tešia z toho, že sa môžu predstaviť, 
povedať, čo majú v pláne, z čoho sa tešia a z čoho majú radosť. Po predstavení povedali, že majú nové 
linoleum v jedálni, natreté repasované tabule, v triede pre 3. a 4. ročník sú nové lavice, obe učiteľky 
majú nové katedry a čoskoro dokončené nové toalety. Nová p. riaditeľka školy sa Obecnému 
úradu, poslancom, firme Oxymat a pani starostke poďakovala za schválenie a financovanie 
rekonštrukcie toaliet. Ďalej riaditeľka školy predstavila plány školy do budúcna, povedala aktuálny počet 
žiakov. Povedala, že škole z materiálnej stránky ešte chýbajú počítače v počítačovej učebni a 
v riaditeľni, lavice a stoličky v triede pre 1. a 2. ročník, strecha školy.  
Nová pani učiteľka predstavila inovatívne prvky vyučovania, ktoré zaviedli.   
Starostka obce doplnila, že pani učiteľka Ľuba Nguyenová je autorkou učebníc, ktoré sa používajú 
v školstve a že nové inovatívne prvky, ktoré zaviedli do výučby je potrebné propagovať, aj v rámci 
regiónu, nakoľko je v škole málo žiakov a momentálne obec na školu musí doplácať. Navrhla, aby sa 
poslanci niekedy stretli a určili spodnú hranicu počtu žiakov pre fungovanie školy, nakoľko „škola bez 
detí nemôže byť“ a taktiež by obec nemala doplácať na žiakov, ktorí nie sú z Vaďoviec. Pani starostka 
poďakovala pani riaditeľke a pani učiteľke Nguyenovej za predstavenie a v mene seba a všetkých 
poslancov im popriala, aby sa ich plány podarilo zrealizovať a odozva od rodičov bola pozitívna.  
P. riaditeľka Pobočíková sa opýtala, či majú poslanci nejaký návrh, pripomienku alebo radu, nakoľko sú 
bližšie k občanom. 
Starostka sa opýtala, či sa na škole bude vyučovať krúžok Anglického jazyka.  
Riaditeľka školy p. Pobočíková povedala, že krúžok sa na škole vyučuje a s pani riaditeľkou škôlky 
krúžok pre škôlkarov momentálne ešte riešia, v akom čase by bol vhodný a podľa zákona.   

K bodu č. 6 

Starostka obce prešla k bodu 6, ktorý sa týkal Kroniky za rok 2018. Opýtala sa poslancov, či majú ku 
zneniu kroniky nejaké pripomienky. 
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či je nutný bod 6 - zaujímavosti z domova v našej obecnej kronike. Povedal, 
že si čítal rôzne kroniky a ani v jednej neboli spomínané správy mimo obec.  
Starostka obce povedala, že áno a že nie je zlé si pripomenúť dianie v širšom spoločenskom kontexte. 
P. Jaroslav Bača povedal, že v Štatúte obce Vaďovce sa píše, čo by kronika mala obsahovať a tam je 
jasne napísané, že zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života 
obce. Povedal, že mu to príde zbytočné.  
P. Ing. Holota povedal, že podľa neho je to taký súvis s tým obdobím.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sú tam gramatické chyby a je potrebné, aby text prešiel 
úpravou. Povedala, že sú tam štylistické chyby,  sú skopírované nadpisy z predchádzajúcich kroník 
a tým sa text poposúva. Ďalej povedala, že tam chýbajú sobáše, ktoré sa konali.  
P. Ľubica Naďová povedala, že ona o tom nebola informovaná a že do kroniky dáva len to, čo jej na 
OcÚ dajú a inak na to nemá ako prísť. 
Starostka požiadala p. Mgr. Danielu Kontinovú, či by mohla niekedy prísť a pomôcť p. Naďovej 
s úpravou.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že má jednu pripomienku a to tú, že je v kronike písané, že po 
Ustanovujúcom zastupiteľstve starostka navrhla periodicitu zastupiteľstiev zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva, ale skutočnosť je taká, že to navrhli poslanci.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že návrh vyslovil p. Ing. Peter Dinga, a to 15.1.2019. Taktiež 
povedala, že mená v komisiách tiež nie sú kompletné.  
Starostka obce navrhuje schválenie Obecnej kroniky 2018 so spomínanými úpravami od poslancov 
a odstránenie štyroch strán, od strany 29. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že má doma knihu pre kronikárov a tam je písané, že je dokonca 
potrebné písať aj správy z domova a zo sveta. 
P. Jaroslav Bača povedal, že ak sa to doplní do Štatútu obce, tak s tým nebude problém.   
P. Ing. Peter Dinga povedal, že by sa to mohlo urobiť takým spôsobom, že každý, kto do toho niečo má 
a má kroniku v tlačenej forme, by pripomienky dopísal a dal p. Naďovej na korekciu.  
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P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že p. Naďovej prepošle kroniku, ktorú už v počítači začala 
upravovať.  
Starostka obce opäť navrhuje schválenie Obecnej kroniky 2018 so spomínanými úpravami od 
poslancov. 
 
 
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 

Starostka obce pokračovala bodom 7 - Odpredaj nehnuteľností v majetku obce.  
Prvý odpredaj, ktorý bol schválený p. Maňovi je aktuálne pozastavený, nakoľko p. Maňo si na odkúpenie 
pozemku musí našetriť a spracovať geometrický plán.  
K druhému odpredaju, ktorý bol schválený firme HUFI s.r.o. prišli majitelia zaujať stanovisko k cene 
pozemku určenej poslancami. P. starostka dala slovo p. Húskovi.  
P. Húska sa poslancom predstavil a vyjadril sa, že sa mu nezdá cena, ktorá je určená za žiadaný obecný 
pozemok, nakoľko niekomu obec predá pozemok za 2€ - 3€ a niekomu za 10€ za m2. Povedal, že majú 
vytvorený odhad pozemku v hodnote 2,96€/m2 z decembra v roku 2017. Povedal, že od Slovenského 
pozemkového fondu (SPF) odkúpili pozemky v hodnote 5,92€/m2. Povedal, že nevie, prečo je cena 
taká vysoká. Povedal, že pozemok, o ktorý sa jedná je vo štvrtinovom vlastníctve obce a preto navrhuje 
rôzne riešenia: 
- kúpa, odpredaj 
- prenájom  
- odčleniť jednu štvrtinu 
P. Húska povedal, že mu nedá spomenúť, čo cíti trošku za krivdu, že ak bolo obci niečo treba, tak to 
poskytli, napr. hadice, keď bolo treba odstaviť traktor alebo strážiť, strážili ho a nikdy od nikoho nič 
nechceli.  
P. Ing. Peter Dinga podotkol, že keď bolo treba hasiť, hasili a tiež od nikoho nič nepýtal.  
P. Húska povedal, že hovoril len to, čo spravili pre obec a že si myslí, že ak by jemu horelo, tak tiež by 
išiel hasiť a pomáhať a nevie, či to p. Ing. Peter Dinga povedal len preto, aby sa ukázal, že tam bol 
hasiť. Povedal, že poďakoval, komu mohol.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že tam aj hasiť bol a nehovorí to kvôli jeho poďakovaniu.  
P. Húska povedal, že viac spraviť nemohol, že mu p. starostka povedala, že môže aspoň kúpiť 
požiarnikom hadice a čo mohli, to spravili. Povedal, že žiada len o prehodnotenie ceny pozemku, 
nakoľko bolo minulé zastupiteľstvo spomínané, že je pozemok určený na podnikanie a konštatoval, že 
za podnikanie platia štátu daň, že obci platia každý rok plus-mínus 3 800€ za to, že tam tie pozemky 
majú. Povedal, že aj ten, kto si kúpil pozemok za 2€, tak na ňom môže podnikať. Povedal, že aj p. Ing. 
Peter Dinga môže na pozemku, ktorý odkúpil po 2€/m2, stavať a robiť čo chce. P. Húska predložil mapu, 
kde boli zobrazené pozemky, ktoré vlastnia oni ako firma, ktoré vlastní SPF a ktoré vlastní obec spolu 
s firmou. Povedal, že keď obci pozemok vrátia, nikdy sa tam nedostanú.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že príjazdová cesta musí byť vždy voľná.  
P. Húska povedal, že príjazdová cesta patrí im a opýtal sa, čo tam budú robiť, aj keď je voľná. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že by sa rád vrátil k tým 2€. Povedal, že je ochotný doplatiť peniaze, ak dá 
obec spraviť znalecký posudok. Ďalej povedal, že p. Gajdoš, čo je spáva železníc, mu povedal, že do 
60m od osi koľaje mu nikto nič nepovolí postaviť. Povedal, že to nie je stavebný pozemok ale koridor 
železnice.  
P. Húska povedal, že to nerieši, ale povedal, že to spomenul v súvislosti s tým, ako p. Ing. Peter Dinga 
na neho vyskočil s tým hasením.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že tam hasiči strávili viac, ako tri dni a zodrali viac hadíc, ako bolo 
kúpené.  
P. Húska povedal, že im dal všetko, čo mohol.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že aj obec firme vždy vychádzala v ústrety. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že len argumentuje tým, že niekto nakúpil za 2€/m2 pozemky. Povedal, že 
je ochotný pozemok doplatiť do 5€/m2. 
P. Húska povedal, že keby dal odkúpenie na úrad skôr, tak to mohol dostať.  
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P. Ing. Peter Dinga povedal, že už s touto otázkou bol konfrontovaný, prečo on za 2€ a pýta si 10€ od 
podnikateľa. Povedal, že je ochotný doplatiť. Povedal, že to nikdy nebude stavebný pozemok a že je 
tam za 1 500€ výkopových prác, aby to vyzeralo tak, ako to vyzerá teraz. Povedal, že len hovorí svoj 
názor.  
P. Húska povedal, že sa to p. Ing. Petra Dingu dotklo len preto, lebo povedal to, čo povedal. Povedal, 
že sa nechce hádať.  
Do diskusie sa zapojila p. starostka, ktorá povedala, že predaná pôda bola ostatná a je to pôda, ktorá 
sa už nedá na nič použiť. Povedala, že je na pozemku od železnice odvodňovací kanál a musel sa p. 
Ing. Peter Dinga zaviazať, že kedykoľvek umožní sprístupnenie a možnosť čistenia prepustu. 
Konštatovala, že znalecké posudky sa dávajú zhotovovať preto, aby určili najnižšiu možnú cenu 
pozemku ale o predajnej trhovej cene rozhoduje zastupiteľstvo. Povedala, že na poslednom zasadnutí 
sa zastupiteľstvo jednohlasne rozhodlo pre cenu pozemku 10€/m2, nakoľko sa stavebné pozemky 
v takejto cene aj pohybujú.  
P. Húska požiadal p. starostku o predloženie znaleckého posudku, ktorý si obec dala vyhotoviť, nakoľko 
má tušenie, že znalecký posudok zhotovovala tá istá osoba, ako ten ich a v tom prípade nechápe, ako 
je to možné, že od decembra roku 2017 stúpla cena pozemku z cca 3 € na 10€ za 1 m2 pozemku.  
Starostka obce povedala, že sa menili odvtedy rôzne vyhlášky.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že p. odhadkyňa hovorila, že sa berie do úvahy, či je blízko škola, 
škôlka, potraviny, infraštruktúra a pod.  
P. Húska povedal, že nie je možné, že vyhotovila odhad v diametrálne iných sumách.  
Starostka obce povedala, že mu po zasadnutí znalecký posudok ukáže. Opýtala sa, akú cenu by si oni 
za pozemok predstavovali.  
P. Húska povedal, že si predstavujú maximálnu cenu pozemku odhadnutú v znaleckom posudku, a to 
6€/m2.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či je určené, kde je tá jedna štvrtina.  
P. Húska povedal, že to nie je určené.  
P. Ing. Peter Dinga tiež povedal, že nie a že odhadkyňa povedala, že sa k tomu musí pristupovať kvázi 
z každého metra. Povedal, že základom je dohoda medzi obidvomi stranami, ak by si chcel niekto vyňať 
svoju štvrtinu.   
P. Húska povedal, že preto prišiel aj na zastupiteľstvo, aby dohoda o predaji pozemku prebehla medzi 
oboma stranami. Povedal, že sa snažili vysporiadať všetky pozemky a mysleli si, že tento pozemok 
pôjde vybaviť najjednoduchšie na obci, nakoľko firma zamestnáva veľa ľudí a nevie ani o tom, že by 
niekomu robili zle. P. Húska znovu navrhuje, aby sa dohodli na odpredaji za 6€/m2 alebo navrhuje 
výmenu pozemkov, alebo prenájom. Išlo by o výmenu pozemku za pozemok vedľa firmy s rozlohou 
1 800 m2. 
P. Húska predložil mapku so znázorneným susediacim pozemkom, ktorý ponúkal na výmenu. 
Starostka obce povedala, že zatiaľ platí uznesenie, ktoré sa schválilo a možnosťou je, že by si poslanci 
k tomu znova sadli a prešli všetky alternatívy, aby sa odpredaj mohol uzavrieť.  
P. Húska požiadal poslancov o ich čas, aby si k tomu ešte sadli.  
Starostka obce povedala, že by sa prediskutovali všetky možnosti a poslanci môžu porozmýšľať 
o možných podmienkach, ale vyzvala aj p. Húsku, nech ešte porozmýšľa nad akceptovaním sumy 
odpredaja.  
Starostka uviedla p. Húskovi variantu odpredaja pomocou splátok.  
P. Húska povedal, že pre nich je cena za pozemok vysoká a najradšej by boli za výmenu pozemkov, 
hneď vedľa firmy, je tam tá istá bonita triedy. Povedal, že ak je hodnota pozemkov 6€ alebo 10€ za m2, 
nech obec pozemok vymení, oni ponúkajú na výmenu 1800m2.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že je to stále o tých dvoch stranách, že na to treba dvoch a stále je tam 
slovo dopyt versus ponuka. Povedal, že s odpredajom nie je problém a aj odhadkyňa poradila odpredať 
s tým, že je na poslancoch, za akú sumu a že ona im odhad dala a majú si s tým naložiť tak, ako uznajú 
za vhodné. Povedal, že súhlasí s opätovnou debatou ohľadom ceny ale on je momentálne za odpredaj 
pozemku v hodnote 10€/m2. 
P. Ing. Holota povedal, že je to oficiálny podnet, na ktorý by p. Húska mal dostať písomnú odpoveď.  
P. Húska povedal, že písomnú odpoveď dostali s uznesením o rozhodnutí ceny odpredaja pozemku 
a ak bude treba, pošlú písomne odvolanie.  
Starostka obce povedala, že je vždy lepšia priama komunikácia. 
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, za koľko kúpili 1 m2 od p. Machunkovej. 
P. Húsková povedala, že väčšinu pozemkov odkupovali po 2€/m2, niektoré pozemky po 5€/m2, no 
nevie, či je to zrovna p. Machunková. Povedala, že viac, ako 5€ za m2 v tejto obci nedala a takú cenu 
za odpredaj navrhla aj obci. 
P. Húska sa opýtal, ktorá je to pani, od ktorej to odkúpili, nakoľko si nevedel spomenúť. 
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P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je to to, čo teraz odkúpili poslednú čiastku, ktorú majú 
momentálne s obcou. Povedala, že do toho nahliadla a z tých 1 372 m2, čo bol celý objekt, tú ¼ od p. 
Machunkovej odkúpili. Povedala, že v súčasnosti majú tú ¼ od nej a preto sa opýtala, za koľko ju 
odkúpili.  
P. Húska povedal, že si nepamätá presne na tento odpredaj, nakoľko odkupovali viacero pozemkov 
a nevie konkrétne za koľko. Povedal, ak budú poslanci chcieť, donesú na OcÚ papier s touto 
informáciou, za koľko časť pozemku odkúpili.  
P. Húsková povedala, že najviac platila za pozemok 5€/m2 a že pri tomto odpredaji to tiež nebude viac.  
 
Starostka navrhla, aby sa stretla finančná komisia spolu s ostatnými poslancami a znovu prerokovali 
cenu odpredaja pozemku.     
 
 
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 poďakovala za prezentáciu p. Húsku.  
P. Húska poďakoval za to, že ich poslanci vypočuli a dodal, že na OcÚ prinesie dokument o cene 
odpredaja časti pozemku od p. Machunkovej. 
 
Starostka pokračovala so žiadosťou odpredaja pozemku v lokalite Dubník, ktorý boli všetci poslanci 
pozrieť. Starostka obce konštatovala, že poslanci po ústnej dohode boli naklonení k odpredaju 
pozemku, ale p. poslanec Ing. Peter Dinga pozeral pozemok na mapách a povedal, že na požadovanej 
ploche, o ktorú majú záujem, nie je veľa pozemkov vo vlastníctve obce Vaďovce a je to potrebné 
preveriť.  
P. starostka povedala, že v predloženej žiadosti je len číslo parcely, o ktorú majú záujem a navrhuje, 
aby si žiadateľ dal pozemok zamerať a vyhotoviť geometrický plán.  
P. Ing. Peter Dinga vysvetľoval, že ide o 2-3 m dlhý pás pod chatou Hydrostavu a aj nad cestou, ako 
má žiadateľka vykolíkované siete a ten zbytok pod tým je vedený ako parcela Štátnych lesov SR.  
Starostka dala návrh, že žiadateľku poprosí o zameranie pozemku a predloženie dokumentácie, o ktoré 
konkrétne pozemky vo vlastníctve obce Vaďovce chce odkúpiť.  
 
 
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 pokračovala ďalším bodom pozvánky, ktorý sa týka návrhu na opravu zariadení 
viacúčelového ihriska. Povedala, že sa počas prázdnin pokúšala skontaktovať firmu, aby ihrisko opravili, 
ako aj jamu, ktorá sa na umelom trávniku vytvorila. Povedala, že na cenových ponukách, ktoré dostali, 
sú nacenené siete na oplotenie ihriska pozdĺž strany, kde sú futbalové bránky, príslušenstvo k sieťkam, 
basketbalová sieť, sieť do bránky so zásterkou.   
P. Jaroslav Bača sa opýtal, kedy naposledy boli siete menené.  
Starostka obce sa opýtala p. Naďa, ktorý na OcÚ pracuje, či si nespomína, kedy siete menil.  
P. Naď povedal, že bránkové siete menili už 2x a naposledy minulý rok, kedy 2 týždne po vymenení 
niekto siete z bokov prerezal.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že by bolo vhodné vypracovať Štatút ihriska o používaní, kto bude 
zodpovedná osoba, kto bude zodpovedný za kľúče od ihriska, kto odomkne a zamkne ihrisko.  
P. Naď povedal, že sa snažili ihrisko dať do kopy, pouväzovali, čo bolo treba, opravili drevené latky 
a pod. a znova je v zlom stave.  
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P. Ľubomíra Naďová povedala, že v iných obciach takýto problém nemajú a navrhuje, aby sa na 
multifunkčné ihrisko namontovala kamera, ktorá bude schopná zaznamenať osoby, ktoré ihrisko 
poškodzujú, a to aj v noci.  
Ing. Nina Masárová povedala, že siete budú z viacerých častí a v prípade potreby výmeny siete sa bude 
dať vymeniť len jedna menšia časť siete.  
Občan p. Škriečka sa opýtal, či by nemohlo byť ihrisko osvetlené celú noc. Povedal, že svetlá na ihrisku 
boli pustené za svoju éru možno 2-3 krát.  
Starostka obce povedala, že to podľa nej nie je dobrý nápad.  
P. Jaroslav Bača navrhol, aby sa najprv kúpila kamera a potom vymeniť siete na ihrisku lebo dovtedy 
je to zbytočné.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že sa prikláňa k názoru p. poslanca Jaroslava Baču.  
Starostka obce ukázala poslancom, akú tabuľu dala spraviť na multifunkčné ihrisko, kde je 
napísaný prevádzkový poriadok ihriska.  
P. Jaroslav Bača povedal, že by bolo dobré najprv tie siete vidieť a opýtal sa, či by bolo možné 
zabezpečiť vzorku sietí od firiem, ktoré poslali cenovú ponuku, prípadne certifikát o tom, koľko siete 
vydržia.  
 
Starostka obce podľa dohody s poslancami navrhla, že sa najprv zhotoví kamera smerujúca na 
multifunkčné ihrisko a po zistení ostatných skutočností sa poslanci dohodnú o výbere CP, ktorá sa bude 
realizovať.  
P. Jaroslav dodal, nech je to kamera, ktorá bude schopná identifikovať človeka, ktorý by prípadne 
poškodzoval ihrisko.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či je aktuálny stav sietí v kritickom stave, že by ich výmena bola naliehavá.  
Starostka obce povedala, že chcela mať siete už opravené a že sú prepálené zapaľovačmi. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, či nie je lepšie s výmenou sietí počkať už na jar. 
P. Jaroslav Bača povedal, že ak tam bude kamera, tak už je jedno, či tam budú skôr.  
P. Janka Masárová dala p. poslancovi Jaroslavovi Bačovi za pravdu.  
P. Starostka dodala, že sa dnes rozprávala s pánom, ktorý sa týmito multifunkčnými ihriskami zaoberá 
a povedal, že bude pravdepodobne vyhlásená výzva, kde by bola možnosť zažiadať o postavenie 
plných mantinelov. Povedala, že ak by sme sa chceli do výzvy zapojiť, bude potrebné vypracovať 
projekt.  
P. Ing. Peter Dinga podotkol, že ak by sa menili mantinely na ihrisku, aby konštrukčne vyhovovali 
rozmery sietí.  
P. Ing. Nina Masárová povedala, že siete sú umiestnené nad mantinelmi a upevnené lankami a mali by 
vyhovovať aj po prípadnej výmene mantinelov.  
P. starostka povedala, že by bola za vypracovanie projektu na výmenu mantinelov lebo aj keby projekt 
nevyšiel, vedelo by sa do budúcna, čo je potrebné, nakoľko projekt bude musieť vypracovať špecialista 
na takéto športové zaradenia.  
P. Jaroslav Bača povedal, že je potrebná rekonštrukcia ihriska hlavne kvôli bezpečnosti, či už sú to diery 
alebo trčiace obrubníky lebo tam momentálne hrozí riziko úrazov.  
Starostka povedala, že obrubníky sú na ihrisku z dôvodu, že je možnosť natiahnutia fólie a vytvorenie 
ľadovej plochy.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že z profilu trčia obrubníky do hracej plochy. Povedal, že ak by bol utopený 
a nebola by tendencia, že by sa tam dostala noha alebo lopta.  
 
Starostka navrhla, aby a schválila kamera na multifunkčné ihrisko a na nasledovnom stretnutí poslancov 
sa predloží potrebná dokumentácia k výmene sietí, a ak by vyšla výzva, že by pokúsila zohnať niekoho, 
kto by to naprojektoval a do projektu obec zapojila.  
P. Ing. Peter Dinga dodal, aby starostka obce predložila cenový nástrel, aby vedeli, kde sa môžu 
pohybovať.  
 
 
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 

 
 



Zápisnica OZ Vaďovce          
           Strana 7 z 10 

Podpisy overovateľov:      

K bodu č. 9  
 
Starostka obce začala diskusiu k dobu 9 ohľadom návrhu postupu na opravu oporného múra – Briežok, 
odvodnenie ulice „Dolný konec“. 
Starostka ďalej skonštatovala, že sa poslanci zo stavebnej komisie boli na daných miestach pozrieť 
a opýtala sa, či na to majú nejaké návrhy.  
P. Miroslav Stančík povedal, že by to tam navrhoval tak, ako to tam bolo.  
P. Dagmar Ďurišová sa opýtala, či rozprávajú aktuálne o oprave Briežku.  
Starostka obce povedala, že sa jedná o Briežok a že stavebný inžinier p. Chrapko povedal, že časť by 
sa „zašalovala“, obrubníky by sa dali tam, ako boli a medzi ten obrubník a „šalung“ by sa nalial betón.  
P. Miroslav Stančík dodal, že pod to ešte železo navŕtať do toho múra.  
P. Ing. Peter Dinga dodal, že to, čo sa bude „prišalovávať“, tá nová opora, to čo sa prepadlo, aby to bolo 
spojené železom.  
Starostka sa opýtala, či by sa opravil celý múr alebo len tam, kde je to najhoršie.  
P. Miroslav Stančík povedal, že asi len to, čo je vonku teraz. 
Starostka obce povedala, že sa múr začína drobiť. Hovorí, že by bola ešte možnosť to z vrchu 
oplechovať ale nevie, či by to pomohlo. Povedala, nech sa poslanci na múr idú pozrieť znova.  
P. Miroslav Stančík povedal, že sa múr začína drobiť celý ale ešte to drží.  
Občan p. Škriečka povedal, že treba do múru zavŕtať vŕtačkou. 
Starostka sa opýtala poslancov na odhad ceny, čo by oprava mohla stáť. Povedala, že na prácu bude 
potrebné nájsť nejakú firmu. 
P. Miroslav Stančík povedal, že niektoré firmy si môžu za rovnakú prácu vypýtať 500€ a niektorá 1 000€.  
P. Ľubomíra Naďová navrhuje, aby p. starostka oslovila viaceré firmy a požiadala ich o cenové ponuky.  
P. starostka povedala, že by oslovila viaceré firmy, ktoré by sa tam prišli pozrieť a navrhli cenu. 
Povedala, že sa obáva, že sa to nestihne tento rok, nakoľko už budú firmy obsadené.  
P. Miroslav Stančík povedal, že by bolo dobré to do zimy stihnúť.  
Starostka obce povedala, že sa to podľa nej pohlo najviac odhŕňaním snehu, tým tlakom.  
P. Škiečka navrhol preveriť od občanov, ktorí na Briežku bývajú, z čoho by sa múr mohol skladať.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že ako na to pozerali, základný problém bol, že to s tou masou materiálu 
nebolo vôbec previazané. Povedal, že to boli na seba prilepené dva rôzne betóny a tam to odskočilo. 
Povedal, že je to tam treba zvŕtať roxormi, na nejaké kotvy po celej dĺžke „prišalovať“.  
Starostka po dohode s prítomnými podala návrh na uznesenie, že do nasledovného zasadnutia OZ 
zoženie cenové ponuky od stavebných firiem a zistí, či by to časovo stihli ešte tento rok zhotoviť. Išlo 
by o opravu toho najnutnejšieho.  
P. Bačová povedala, že by bola za to, ak by sa oprava Briežku do zimy nestihla, aby sa obrubníky vrátili 
aspoň na pôvodné miesto, nakoľko sú momentálne v ceste a zužujú priechod. Ďalej povedala, že to nie 
je poškodené odhŕňaním snehu, ale zubom času.  
Starostka obce povedala, že sa to samozrejme spraví.   
   
 
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 pokračovala k riešeniu situácie na „Dolný konec – Kamenec“. 
P. Miroslav Stančík povedal, že by bolo najlepšie tam ísť pozrieť, keď bude pršať, aby sa videlo, odkiaľ 
tá voda ide. Či ide až z vrchu, keď tak, tak prekopať, ako bol prvý rigol prekopaný, tak smerom cez 
smetisko na nejakú rínu, až do járku, aby to vsakovalo.  
Starostka navrhla ísť pozrieť na Kamenec, keď bude pršať.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že tam bol, keď pršalo cca 15 minúť a povedal, že to bolo málo vody na to, 
aby videl, či voda ide až z hora. Povedal, že prvá voda začala vnikať na rovinke za mostom, ako je 
asfalt, tam to nevsakuje a že to tam ide všetko ako rigol lebo kraje nie sú opucované a dole bol už dobrý 
potôčik. Povedal, že ak by gro tej vody s blatom šlo až zvrchu, možno  by mal oprávnenie aj rigol niekde 
vyššie.  
Starostka obce povedala, že tam rigoly boli ale oni sa dosť často zaniesli. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že pri takej ceste by sa mal často čistiť.  
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P. Škriečka sa opýtal, či by sa do tohto nemal zapojiť aj prenajímateľ pôdy, že by sa do toho 
zaangažoval.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že sa aj oni sami ponúkli s ponukou pomoci.  
Starostka obce dodala, že sa chce zapojiť aj Podolské družstvo, p. Duchoň, p. Hluchý, že sú ochotní 
nám pomôcť, len sa nemôžu dohodnúť, čo sa tam spraví.  
P. Škriečka povedal, že by nebolo zlé spraviť to tak, ako je to za OcÚ.  
Starostka obce povedala, že to stavebná komisia odmietla.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že je problém s tým, že kam s tou šupou vody, kde s ňou buchnúť, keď sa 
pozbiera.  
Prítomní diskutovali o možnostiach riešenia odvodnenia Kamenca.  
P. starostka povedala, že p. Gajdoš by bol ochotný zavolať niekoho, kto má na starosti prepusty a vedel 
by poradiť, čo sa stane, ak voda pôjde tam alebo tam. Starostka povedala, že si myslela, že sú prepusty 
na obidvoch stranách, ako sa ide z vrchu.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že nie.  
P. Janka Masárová povedala, že tam je ale je zarastený. Povedala, že na ňom ako deti sedávali.       
Starostka povedala, že by sa mohol vyčistiť.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že ak by tam bol, bolo by to vhodné. Taktiež povedal, že tak, ako vravel p. 
Stančík, že najjednoduchšia vec, čo by pomohla je, pod mostom sú nánosy okolo ciest, tá voda nemá 
už nikde šancu, že by trošku omyla kraj, že by sa strácala, že tam to vypucovať, potlačiť, tam je 20 cm 
nánosu.  
Starostka obce povedala, že je to dobrý nápad, že by o tom mohla povedať aj družstevníkom, či by 
s tým nepomohli.  
P. Miroslav Stančík povedal, že je to otázka pol hodiny to zoškrabať, potlačiť.  
Starostka obce povedala, nech to teda urobí on.  
 

K bodu č. 10  
Starostka obce povedala, že v bode rôzne by rada zaradila tému na zvýšenie poplatkov za odpad, kde 
o jeho výške by sa diskutovalo budúce stretnutie. Povedala, že momentálne má obec poplatok 10€, čo 
je možno najmenší v celej Slovenskej republike. Povedala, že sa jej zdá, že vo Višňovom majú 15€, 
niekde po okolí 14€, 12€. Ďalej povedala, že do budúceho stretnutia pre poslancov pripraví analýzu, 
koľko musela za odpad obec doplácať z obecného rozpočtu, pri aktuálnom poplatku 10€.  
P. Škriečka povedal, že si niekoľkokrát prešiel stojiská v obci a následne ich podľa jeho uváženia zoradil 
podľa čistoty. Na posledné miesto zaradil stojisko pri firme Oxymat, ktoré nazval „skládkou 
Kostolanského odpadu.“ Navrhol na stojisko umiestniť zákaz pokladať odpad mimo kontajnera, nakoľko 
tam odkladajú kočíky, sklá z automobilu, sprchový kuť, hojdačku a pod.  
P. Igor Naď taktiež povedal, že okrem papiera, ktorý zvážal, priniesol plné tri „žufany“ odpadu zo stojísk. 
P. Škriečka povedal, že sa s tým musí niečo robiť a že či sa niekto bol pozrieť na Starej Turej. Povedal, 
že tam sú kontajnery farebne rozlíšené a nie je pri nich toľko odpadu.  
P. Janka Masárová povedala, že to nie je pravda, nakoľko chodí každé ráno do práce okolo dvoch 
takých stojísk a býva tam veľmi veľa rôzneho odpadu aj mimo kontajnerov.  
Poslanci ďalej diskutovali ohľadom odpadu pred domom p. Piláta a o možných riešeniach pre 
odstránenie odpadu. 
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal na 3 vysoké jedle, ktoré sa nachádzajú v areáli školy, či nie sú ohrozujúce 
a ich stav nie je kritický.   
Starostka obce povedala, že ich stav nie je kritický. Povedala, že stromy bol niekto pozerať a ten povedal 
obyvateľom pri škole, že sú zhnité a tým ich naplašil. Povedala, že na obhliadku stromov pošle p. L. 
Baranoviča, aby stromy pozrel.  
P. Ing. Peter Dinga upozornil na orech, ktorý sa nachádza pri Plevovskom moste. Povedal, že kvôli 
hustej vegetácii nie je vidieť a stávajú sa tam kolízie.  
Starostka povedala, že už na to myslela ale priznáva, že to opomenula. Povedala, že sa skontaktuje 
s novým majiteľom a požiada ho, aby tú jednu haluz odstránil. Ďalej hovoril o ceste na Hornom konci 
od Molcov dole do Vaďoviec, ktorá sa rozoberala už v marci. Povedal, že je cesta zarastená, sú tam 
konáre a pod.  
P. Miroslav Stančík povedal, že nemusíme ísť ďaleko, nakoľko je problematický úsek aj oproti OcÚ, kde 
vo výhľade prekáža lieska. Povedal, že to určite počká, kým mu lieskovce dozrejú ale potom je určite 
potrebné, aby zavadzajúce konáre odstránil.  
P. Jaroslav Bača sa vrátil k stojisku pri firme Oxymat. Opýtal sa, či by nebola možnosť ho premiestniť. 
Ďalej sa opýtal, či bolo miesto, na ktorom stojisko stojí, takto vybrané.  
Starostka spolu s Igorom Naďom povedali, že takto boli miesta pre stojiská určené a keďže boli stojiská 
vytvorené v rámci projektu, stojiská musia byť na svojich miestach 5 rokov.  
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Prítomní diskutovali o návrhoch riešenia problematiky odpadov pri stojisku.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala na splácanie dlhu p. Polčana. 
Starostka povedala, že bol p. Polčan zastavený na OcÚ a prisľúbil, že peniaze na druhý deň prinesie.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že splácanie prisľúbil už v máji a je september, tak aby sa to nejak 
pohlo.   
Starostka povedala, že jej sľúbil, že prinesie 200€.  
P. Škriečka sa opýtal na projekt na výstavbu chodníkov v obci.  
Starostka obce povedala, že projekt nevyšiel, nakoľko bolo v podmienkach, aby obec mala tri rómske 
domy vedľa seba a v okolí by muselo bývať okolo 50 Rómov. Povedala, že nás aj vyradili z Atlasu 
rómskych komunít, nakoľko nemáme ich súvislé osídlenie v obci a 30% rómskych spoluobčanov 
z celkového počtu obyvateľov Vaďoviec. Povedala, že v roku 2010 sme mali 10%, teraz cca 7%.  
P. Miroslav Stančík sa opýtal, či sa teda ani nerobil ten projekt.  
Starostka povedala, že nie, nakoľko za podanie projektu by obec dala 1 000€ a projekt by s veľkou 
pravdepodobnosťou nevyšiel, nakoľko sa podmienky projektu kontrolujú.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala na výsledok výzvy na rekonštrukciu toaliet v škole v hodnote 
7 500€. 
Starostka obce povedala, že sme neprešli, čiže nám dotáciu neschválili.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, ako sme na tom so žiadosťami na odhŕňanie snehu.  
Starostka obce povedala, že obec zatiaľ obdržala jednu oficiálnu žiadosť a pár ľudí sa jej ešte pýtalo.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či a pýtali lebo mali záujem.  
Starostka odpovedala, že áno, že ide napr. o dôchodcov, ktorí pracovali na družstve a ona im povedala, 
že je ešte čas a v októbri by sa to rozhodlo.  
P. Miroslav Stančík pripomenul, že nie je doriešená otázka ohľadom techniky.   
P. Ing. Peter Dinga povedal, že sa poslanci mali dnes dohodnúť a že to záviselo od toho, či sa teda 
nájde nejaký človek na odhŕňanie snehu.  
Starostka obce povedala, že jeden sa už prihlásil a uvidíme, či sa niekto ešte prihlási. Povedala, že sa 
prihlásil ešte jeden človek, ktorý sa hlásil skôr na nejakú prácu/brigádu, že by si privyrobil. Starostka 
povedala, že plánuje zorganizovať v októbri brigádu na obecnom cintoríne a že by sa ho dalo zavolať 
napr. na vycvikanie kríkov a pod.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal na zakrytie vchodu do Domu smútku.  
Starostka obce povedala, že by zakrytie malo byť v priebehu jesene.  
P. Dagmar Ďurišová sa opýtala na čistenie potoku v obci.  
Starostka obce povedala, že komunikovala s riaditeľom Správy ciest, ktorý bol naklonený k tomu, že by 
nám to zrefundoval ale potokári povedali, že stroj, ktorý by si celkom ľahol je, ale že by to nevedel 
celkom vybrať. Povedala, že je to najlepšie ručne. 
P. Miroslav Stančík povedal, že to dokázal bágrom ale vtedy tam ešte neboli trúbky.  
P. Škriečka hovoril, že keď boli záplavy, tak voda vyplavila nad sobotárkym kostolom obrovské kvantá 
hliny. Povedal, že sa bol pozrieť okolo potoka a je tam štrkové podložie. Opýtal sa, či si niekto pamätá, 
kedy sa prvý krát čistil potok. Povedal, že to bolo v roku 1981-1982. Povedal, že vtedy sa potok 
nezanášal, keď tak cca raz za 10-20 rokov, ale vtedy tam prišla veľká potopa a spriečil sa tam strom, 
na ktorý sa nachytali haluze a povedal, že by bolo treba tam vysypať 10 paliet ťažkého kameňa, aby to 
nevyvieralo, keď príde väčšia voda. Povedal, že tam voda vymieľa a ide to do celého potoku. 
Starostka obce povedala, že sa o situácii poradí s odborníkom p. Rakšánym.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala na ohňostroj, ktorý sa konal v sobotu.  
Starostka obce dala slovo p. Ing. Petrovi Dingovi.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že zachránil ihrisko. Povedal, že účastníci chceli ohňostroj odpáliť 
a multifunkčnom ihrisku.  
Starostka obce povedala, že účastníci ohňostroja mali povolené ohňostroj odpáliť „za humnami“. 
Povedala, že účastníci sa obrátili na p. Ing. Petra Dingu, ktorý ich poslal odpáliť ohňostroj na iné miesto.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že oni chceli najprv ohňostroj odpáliť na multifunkčnom ihrisku. Povedal, 
že oni sa len oháňali tým, že majú povolenie od starostky. Povedal, že chceli od hasičov zatarasiť  
hlavnú cestu. Povedal, že im povedal, že žiadnu cestu zatarasovať nebudú a oni povedali, že tak to idú 
odpáliť na multifunkčné ihrisko a to im povedal, nech idú inam, nakoľko je tam riziko, že by mohli niečo 
podpáliť.  
Starostka obce hovorila o smrade, ktorý sa šíril po Vaďovciach v posledných dňoch. Povedala, že 
dostala sťažnosti na zápach od najmenej 30 ľudí. Povedala, že išlo o kaly z čističky odpadových vôd zo 
Starej Turej, ktoré si občan nosil do Vaďoviec. Starostka povedala, že s majiteľom kalov hovorila 
a povedala mu, že už to ďalšie roky nebude môcť takto byť alebo si tú kopu kalu umiestňovať, čo najďalej 
od obce.  
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Podpisy overovateľov:      

Po diskusii prítomných, starostka obce ukončila zasadnutie OZ, poďakovala za účasť a popriala 
všetkým pekný zvyšok večera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zástupca starostu : p. Janka Masárová 
Overovateľ     : p. Ing. Peter Dinga, p. Katarína Gajdošová                       
Zapisovateľ     : p. Ing. Nina Masárová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alžbeta Tuková 
        starostka obce Vaďovce   


