
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 4.2.2020 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.2.2020 o 19:00 hod. 

Prítomní:  

Poslanci, starostka: p. Tuková,  p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Katarína Gajdošová, p. 

Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík  

Neprítomní: 

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 o činnosti hlavnej kontrolórky obce 
        6. Žiadosť o zaradenie nového člena DHZO 
        7. Darovacia zmluva  - vecný dar 
        8. Žiadosť NsP Nové Mesto nad Váhom o finančný príspevok   
        9. Rôzne   

K bodu č. 1 

Starostka obce privítala poslancov, hlavnú kontrolórku a prítomných občanov na prvom riadnom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Vaďovciach v roku 2020. Zaželala prítomným veľa zdravia, 
šťastia a pracovných úspechov v novom roku. Ďalej konštatovala, že je OZ uznášaniaschopné a zo 
zasadnutia je 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 a za overovateľov starostka obce navrhla p. 
Mgr. Danielu Kontinovú a p. Ing. Petra Dingu. 
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či nebude overovateľkou p. Katarína Gajdošová, nakoľko dlho 
nebola a aby sa to prestriedalo.  
P. Ing. Nina Masárová povedala, že sa to strieda.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že p. Katarína Gajdošová bola naposledy overovateľkou 
v septembri a ona bola v novembri, tak aby sa p. Gajdošová necítila diskriminovaná.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že on bol tiež 3 krát v minulom roku. 
P. Miroslav Stančík povedal, že môže byť p. Gajdošová overovateľkou nabudúce.  
Starostka obce sa opýtala p. Kataríny Gajdošovej, či je v poriadku, ak by bola overovateľkou na ďalšie 
zasadnutie OZ.  
P. Katarína Gajdošová povedala, že je to v poriadku.  
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Katarína Gajdošová, p. Mgr. Daniela 
Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
 
Starostka obce povedala, že p. poslankyňa Dagmar Ďurišová ospravedlnila svoju neúčasť z dôvodu 
choroby.  

K bodu č. 3 

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



Zápisnica OZ Vaďovce          
           Strana 2 z 9 

Podpisy overovateľov:      

 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Katarína Gajdošová, p. Mgr. Daniela 
Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
 

K bodu č. 4 

Starostka obce vykonala kontrolu plnenia uznesení OZ zo dňa 3.12.2019. Povedala, že po 
procedurálnych úkonoch určenia zapisovateľky, overovateľov a schválenia programu rokovania, OZ 
zobralo na vedomie správu zo zasadnutia Finančnej komisie, schválilo rozpočet obce Vaďovce na roky 
2020 až 2022, schválilo návrh dodatku č.1  k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 o miestnych  
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Vaďovce, zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce, schválilo poslednú šancu na vyrovnanie 
podlžností voči obci p. Polčanovi do marca 2020, aby splatil dlh na nájme obecného bytu. Starostka 
povedala, že bol prijatý dar v hodnote 1 000€ od p. Žáčka na vyplatenie časti dlhu p. Polčana. Ďalej 
povedala, že p. Polčan si zaplatil dva nájmy. Pokračovala, že OZ chválilo, aby boli neplatiči na daniach 
pozvaní na Obecný úrad s cieľom dohody o splatení dlhu. Povedala, že na pozvanie neprišiel nikto, ale 
snažila sa ich aspoň obvolať a pár z nich napokon prišlo zaplatiť. Ďalej OZ schválilo odpredaj pozemku 
v lokalite Dubník, uloženie inžinierskych sietí hotela Sanus na pozemku obce a konštatovala, že zatiaľ 
dostali povolenie k územnému rozhodnutiu, čo im stačí a pravdepodobne si to aj rozmysleli a budú 
ťahať inžinierske siete po svojom pozemku. Ďalej starostka obce povedala, že OZ neschválilo zmenu 
uznesenia a zároveň potvrdilo sumu odpredaja z uznesenia 66/2019. Ďalej OZ schválilo hodnotu ceny 
obce v sume 50€, harmonogram zasadnutí OZ na rok 2020, nechválilo spoluprácu s mestom Beit 
Sahour, schválilo sumu poplatku za odpad pre deti žijúce na internáte v sume 7,50€/rok a schválilo 
odmenu hlavnej kontrolórke v hodnote 200€.  
 

 
K bodu č. 5  
Podľa pozvánky bol bod 5 určený pre správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce a preto dala 
starostka obce slovo p. Ľubomíre Naďovej.  
P. Ľubomíra Naďová poďakovala za slovo a uistila sa u poslancov, či majú všetci poslanci správu 
o kontrolnej činnosti. Opýtala sa poslancov, či chcú správu prečítať a či k nej majú nejaké pripomienky.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že by niečo chcel, že nevidí číslovanie strán, ale ako je spomenutý p. Peter 
Polčan, je tam písané, že OZ rozhodlo ponechať menovaného skúšobným obdobím do marca 2020. 
Opýtal sa, či by nebolo vhodné pridať to, že hlavný dôvod, prečo sa to uskutočnilo, bolo to, že prišla od 
p. Žáčka tá suma a preto sa poslanci tak rozhodli.  
Ľubomíra Naďová povedala, že keď robila kontrolu, p. Žáček na úrade ešte nebol a že toto je výpis 
z kontroly a nie kontrola p. Žáčka. Povedala, že p. Žáček prišiel na posledné zastupiteľstvo.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je to správa za celý rok 2019.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že áno, za rok 2019, ale to robila podľa toho, ako robila kontroly a že 
nerobila kontrolu p. Žáčka.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že tam napísala že OZ rozhodlo ponechať menovaného skúšobným 
obdobím do marca 2020 a že môže tam byť spomenuté, že na základe ponuky p. Žáčka ho nechali a že 
by bol rád, keby to tam bolo.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to je správa o činnosti a nie o tom, či to bolo na zastupiteľstve 
odsúhlasené alebo nebolo. Povedala, že tam žiadneho p. Žáčka nebude dávať lebo žiadneho p. Žáčka 
nekontrolovala.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je tam napísané, že OZ rozhodlo.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že ona nerobila kontrolu zastupiteľstva. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že aj to má robiť.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to je v poriadku, ale tú kontrolu ešte nerobila. Povedala, že nerobila 
kontrolu zastupiteľstva a tú bude robiť tento rok v ich ročnej práci.   
P. Jaroslav Bača povedal, že ak je to veta z decembra a ak nerobila ešte kontrolu, tak by to tam nemalo 
byť.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to tam napísala a že tam p. Žáčka písať nebude.  
P. Jaroslav Bača jej povedal, nech tú vetu v tom prípade vynechá.  
Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je tam veta, že sa OZ rozhodlo ponechať skúšobnú dobu.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to tam tak je.  
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P. Jaroslav Bača a Mgr. Daniela Kontinová ju doplnili, že na základne niečoho ho ponechali v skúšobnej 
dobe.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že ona to tam nedala a ani nedá.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že je to dôležitý údaj.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že je to dôležitý údaj na zastupiteľstvo, ale ona im dala správu o činnosti 
a nie o zastupiteľstve.  
P. Jaroslav Bača povedal, že si v tom prípade protirečí a tá veta by tam nemala byť.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by to malo končiť: „cestou exekúcie.“, ak teda kontrolovala len 
nájmy a zastupiteľstvo nekontroluje.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že teraz zastupiteľstvo za rok 2019 nekontrolovala a to bude kontrolovať 
až teraz.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že tú vetu má odtiaľ dať preč a keď bude kontrolovať zastupiteľstvo, má 
doplniť to, že to bolo na základe zábezpeky od p. Žáčka.  
P. Ľubomíra Naďová sa opýtala, či majú poslanci k tomu ešte niečo.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že z jeho strany je to všetko.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že bude pokračovať. Povedala, že malo zastupiteľstvo finančnú komisiu, 
kde robila kontrolu a zápisnica tam bola trikrát opravovaná. Povedala, že FK sa venovala podnetu 
poslanca p. Ing. Dingu o zaplatení p. Mozolovi úhrady za základný kurz obsluhy stavebných strojov 
a zariadení, a to dohodla FK vykompenzovať odmenou 90€ v čistom. Povedala, že v tomto prípade 
dochádza k hrubému porušeniu, či už finančných alebo mzdových predpisov, povedala, že p. Mozola 
bol prijatý na dohodu a nemá nárok na uhradenie školenia za strojný preukaz. Povedala, že odmena je 
pohyblivou zložkou zamestnanca a p. Mozolovi, keďže bol prijatý na dohodu, nemôžeme takéto veci 
kompenzovať, takže je povinný si to na svoje náklady znášať.  
Ďalej pokračovala rezervným fondom obce, kde bolo objasnené čerpanie a FK sa rozhodla tento RF 
vynulovať. Povedala, že to potom opravili, nakoľko to urgovala lebo slovo „vynulovať“ neexistuje 
a povedala, že to prikázala účtovníčke obce p. Ing. Alene Hrušovej, nech to dá dokopy a to čo urobila, 
tak to jej povedala, že jej nepodpíše záverečný účet. Povedala, že si k tomu potom sadli a strávili pri 
tom päť dní, kým to dali dokopy. Povedala, že chyba v RF vznikla už v roku 2011 a potom sa to od roku 
2012 nabaľovalo. Povedala, že zostatok RF k 31.12.2019 je v sume 4 491,05€. Ďalej hovorila o RF 
bytových domov, kde mala p. Ing. Hrušová chybu a to taktiež dali dokopy.  
Ďalej hovorila o tom, že FK dohodla, že v rámci mesiaca december 2019 použije na vykrytie výdavkov 
obce financie z fondu opráv bytových domov namiesto toho, aby sa bral úver. Povedala, že s týmto 
nesúhlasila, nakoľko p. Ing. Hrušová zabúda a nechce, aby sa stalo presne to, čo v roku 2011 a 2012.  
P. Ing. Jaroslav Holota požiadal o slovo a povedal, že je to niekedy na konci mesiaca nereálne. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že jej to jednoducho nedovolí lebo robí hrozné chyby v účtovníctve a že 
sa celý rok narobí, aby to všetko dali dohromady. Povedala, že ju v jedom kuse musí urgovať, že stále 
niečo je a nedovolí, aby takto presúvala peniaze z účtu na účet, nakoľko na to zabudne a potom vznikajú 
chyby.  
P. Ing. Jaroslav Holota povedal, že by sme potom mali prijať opatrenia, ako to bude fyzicky realizovať 
lebo na toto je zákonný nárok a v podstate v Zákone 583 je to vyložene v §15 napísané, že v priebehu 
rozpočtového roka to je možné.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to možné je, ale dohodli sa aj s p. Ing. Hrušovou tak, že to bude 
počas mesiaca a v prípade, že by niečo bolo, tak ju bude o tom informovať, aby si to mohla celé 
prekontrolovať. 
P. Ing. Jaroslav Holota povedal, že si dovolí podotknúť, že o používaní RF vyložene rozhoduje OZ, 
takže by o tom malo skôr rozhodovať zastupiteľstvo.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že nech rozhodnú, ale ona jej to nechce dovoliť z toho dôvodu lebo robí 
chyby. 
P. Ing. Jaroslav Holota sa opýtal na situáciu, keby mal RF vlastný samostatný účet.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že už bude mať, ale že teraz sa jednalo o fond bytových domov.  
P. Ing. Jaroslav Holota povedal, že aj ten by sa mal zriadiť.  
P. Ľubomíra povedala, že ho máme samostatne lenže to, čo p. Ing. Hrušová urobila počas roka, je 
katastrofa. Povedala, že 3 dni ho dávala dokopy, aby sedela aspoň 479 s 221. Povedala, že jednoducho 
to ona nemôže dovoliť lebo p. Ing. Hrušová si dá lístoček, aby nezabudla a aj tak zabudne.  
P. Ing. Jaroslav Holota povedal, že aj tak by ju čísla účtov nemali pustiť.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že ona to vie.  
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P. Ľubomíra Naďová pokračovala tým, že mali poslanci oslovovať občanov ohľadom kanalizácie. 
Povedala, že je veľmi rada, že sa tak rozhodli a navrhla, že keby ako členovia zastupiteľstva zároveň 
oslovovali občanov a povedali im, z akého dôvodu sú poplatky za smeti zdvihnuté, nakoľko v tejto obci 
vnikli rôzne reči, že starostka si dvihla smeti a podobne. Povedala, že by bolo dobré im vysvetliť, že 
všade sa dvíhali poplatky za smeti.  
P. Jaroslav Bača povedal, že sa bavili o tom, že sa v prvom rade spraví osveta, ktorá by sa mala robiť 
na úrade. Opýtal sa, či bolo v tomto smere niečo podniknuté alebo absolútne nič.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to bolo hlásené v rozhlase. 
P. Jaroslav Bača povedal, že to nie je to, o čom sa bavili.  
P. Ľubomíra Naďová povedala poslancom, že oni sú poslanci, ktorí vedia, o čo sa jedná a mali by ich 
navštevovať.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že to si práveže nenavrhli, že budú navštevovať ľudí a na FK bolo 
povedané, že keď prídu ľudia p. Hučkovej platiť smeti, že ona sa ich popritom opýta, či majú záujem 
a nič iné.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že p. Hučková na to nemá čas a myslí si, že aj od toho sú poslanci, aby 
občanov navštívili a mali s nimi kontakt.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že jej tak isto 20 ľudí telefonovalo, čo budú robiť so zvyšnými 
žetónmi.  
P. Ľubomíra povedala, že keď chcú mať ich dôveru, že by ich mali navštíviť.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že si myslí, že dôveru majú a že hovorí za seba.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že nevie, že počula aj iné.  
P. Ľubomíra Naďová pokračovala majetkom, povedala, že na účte 042 mala obec vedené projektové 
dokumentácie a nakoľko s touto projektovou dokumentáciou nebolo viac ako 3 roky robené-neboli 
uskutočnené, preúčtovali ich na účet 548.  
Ďalej p. Ľubomíra Naďová poslancov informovala o p. Polčanovi, kde z daru p. Žáčka v hodnote 1 000€ 
bol uhradený nedoplatok z roku 2018 a zostalo mu uhradiť za mesiace október, november, december 
2019 za nájom a to vo výške 202,15€, a za september doplatok 37,18€. Povedala, že teraz zaplatil za 
január sumu 202,15€.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že je to od nej všetko.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa vrátila k inventúre a povedala, že požadovali zápisnicu z inventúry od p. 
Hučkovej a čo je potrebné fyzicky odstrániť. Povedala, že je tam napísané, že bol majetok navrhnutý 
na vyradenie a že bude zlikvidovaný. Povedala, že na FK bolo povedané, že nie je nič k likvidácii.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to p. Hučková ešte nemá spracované, ale niečo na likvidáciu bolo.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že p. Ing. Hrušová navrhla ohodnotenie tohto majetku alebo 
vyradenie a vtedy zaznela veta, že nie je nič na vyradenie.  
P. Janka Masárová povedala, že sa o tom bavili, že sú to veci, ktoré nemajú hodnotu a že sú na 
likvidáciu.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že p. Hučková to nemá zatiaľ spracované, nakoľko to musí ručne 
vpisovať, že jej to program nevypíše a momentálne má iné pracovné povinnosti.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že ešte k tým pracovným náplniam, či ich majú len tí, čo sú 
v kancelárii.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že náplne práce majú dievčatá v kancelárii a je na štatutárovi obce, či 
ich dá vypracovať všetkým zamestnancom alebo nie.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by ju mali mať všetci a že ich je potrebné dopracovať.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že aj podľa nej by to malo byť vypracované.  
Starostka obce poďakovala za prácu hlavnej kontrolórky a povedala, že navrhuje, aby správu hlavnej 
kontrolórky zobrali na vedomie.  
 
 

K bodu č. 6  
Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou o zaradenie p. Tomáša Mozolu do DHZO. 
Povedala, že navrhuje, aby žiadosť prijali. Opýtala sa tajomníčky DHZ p. Mgr. Daniely Kontinovej, či 
k tomu niečo chce povedať.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že ako je tam písané, p. Mozola absolvoval základnú prípravu a 
dostal osvedčenie. 
Starostka obce dodala, že je nám to potrebné, ak by nejakí členovia vypadli.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že bola podmienka 8+1, ale každý rok sa žiada o dotáciu, aj 
o dovybavenie členov a že je dobré aspoň jedného alebo dvoch poslať na školenie napr. ako minulý 
rok, kedy bol p. Ing. Peter Dinga a p. Tomáš Mozola. 
P. starostka povedala, že navrhuje zaradenie nového člena, aby obec mala zbor zásahovo - schopný.   
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Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Katarína Gajdošová  p. Mgr. Daniela 
Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

K bodu č. 7 

Starostka obce povedala, že sa bod sedem venuje darovacej zmluve, ktorú obec obdržala od p. Ing. 
Petra Dingu a dala to na schválenie poslancom, nakoľko podľa zásad hospodárenia s majetkom obce 
podlieha každý vecný dar nad 500€ schváleniu zastupiteľstvom. Povedala, že sa presne jedná o 1 kus 
snehovej radlice, 1 kus náhradného oceľového britu a spájací materál. Celková obstarávania cena daru 
je vo výške 1 314,06€ s DPH. Povedala, že aj na základe tento zmluvy môže obec uzavrieť na túto 
techniku poistenie.  
P. Ľubomíra Naďová požiadala o slovo, ktoré jej starostka obce následne udelila.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že by chcela povedať niečo k predmetu a účelu zmluvy, konkrétne bod 
tri, ktorý citovala: „ Tento dar obci je prejavom mojej vďačnosti za ústretovosť pri naplňovaní môjho sna 
o vlastnom bývaní obecnému zastupiteľstvu 2014 – 2018 a pani starostke Alžbete Tukovej.“  
Povedala, že ona by toto nepustila.  
P. Igor Naď povedal, že je to kontraproduktívne a mohla by sa toho chytiť kriminálka a aby si s tým 
nezahrával.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že nie a že to konzultoval s právnikom.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že ak by nad tým rozmýšľal, že to znie, ako keby dával zastupiteľstvu 
a starostke obce úplatok. Ďalej pokračovala vetou v zmluve: „Darca si želá byť informovaný 
o akejkoľvek poruche stroja a o jej možnom odstránení.“ 
Povedala, že ak raz niečo daruje, tak nemá byť prečo informovaná a nemá k tomu žiadnu povinnosť 
a žiadnu zodpovednosť.  
P. Ing. Peter Dinga sa jej opýtal, či by aj ona nechcela byť informovaná.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že nie a je to, bohužiaľ, nezákonné. Povedala, že ak tú zmluvu mienia 
poslanci schváliť, pošle ju na NKU alebo na iný vyšší úrad. Povedala, že by navrhovala vypustiť 
spomínané body a zmluva sa dá spraviť riadnemu právnikovi, ktorého majú obce alebo tento dar 
neprijať a obec zakúpi techniku na vlastné náklady. Povedala, že ona, ako kontrolórka, si to nezoberie 
na zodpovednosť, ak by náhodou narazila na OcÚ NAKA, ktorá „poďube“ všetkých od toho najnižšieho, 
až po toho najvyššieho a on, ako poslanec, by tým pádom skončil. 
Starostka obce sa opýtala p. Ing. Petra Dingu, či mu zmluvu robil právnik. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že áno.  
P. Igor Naď povedal, nech sa ten právnik pod tú zmluvu podpíše.  
P. starostka obce navrhla, že by dala zmluvu preskúmať, aby obec nemala nejaké problémy.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že s tým nemá problém.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že raz keď niečo daruje, tak si nemôže vyhadzovať, aby bola o dare 
informovaná.  
P. Igor Naď povedal, že ak niekomu niečo daruje, stráca tým k tomu právny vzťah.  
P. Ľubomíra Naďová ešte dodala, že treba vyhotoviť odo dňa prevzatia daru prepisový protokol. 
Povedala, že takto to ostať nemôže, aby tam bolo písané, že „vďačnosť a ústretovosť pri naplnení môjho 
sna o vlastnom bývaní“. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že práveže touto vetou sa chcel vyvarovať tým slovám, za čo to bolo, za 
čo ho vozil p. Húska. Povedal, že to tu nechce rozoberať. Povedal, že toto mu dal právnik, ako radu, že 
mu to poslal do mailu s tým, aby to tam dal, že to tam má podchytené a je to v poriadku. Povedal, nech 
si dajú zmluvu skontrolovať.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že je potrebné rozlišovať verejnú správu od osoby a že je zmluva veľmi 
napadnuteľná.   
Starostka obce dala návrh, aby dali zmluvu prekontrolovať právnikom. Opýtala sa, či to chcú schváliť 
v takomto znení.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, nech to dá p. starostka schváliť a paralelne skontrolovať, že s tým nemá 
problém.  
P. Miroslav Stančík spolu s p. Katarínou Gajdošovou navrhli dať zmluvu najprv overiť, nech sa to najprv 
uzavrie.  
Nasledovne na tému reagovali aj ostatní prítomní a občania, že je lepšie to dať najprv na právnu rovinu 
a bude to vybavené.  
Starostka obce dala hlasovať za prekontrolovanie zmluvy u právnika.  
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Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Katarína Gajdošová  p. Mgr. Daniela 
Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starostka po hlasovaní konštatovala, že o priebehu bude poslancov informovať a do nasledujúceho 
zastupiteľstva to bude vyriešené.  

K bodu č. 8 

Starostka obce poslancom predložila žiadosť o finančný príspevok od nemocnice s poliklinikou v Novom 
Meste nad Váhom. Príspevok chce nemocnica využiť na vybudovanie centrálneho príjmu pre pacientov. 
Opýtala sa poslancov na ich názor.  
P. Škriečka sa opýtal, či štát nemá povinnosť.  
P. Mgr. Daniela Kontinová a opýtala na VÚC, či na to nemá.  
Starostka obce povedala, že na to nevie odpovedať, že toto pýtajú od nás.  
P. Janka Masárová povedala, že to skúšajú.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to pýtajú od každej obce, keďže sme spádová obec.  
P. Jaroslav Bača povedal, že jeho názor je ten, že pokiaľ obec nemá na svoje vlastné priority peniaze, 
že tým pádom nemôžme pomôcť. Povedal, že to môže vyznieť, ako chce, ale ak nemáme sami pre 
seba, nemôžme dávať druhým. Povedal, že nás tu tlačí kopu iných vecí, na ktoré nemáme peniaze 
a ktoré sú prioritné. Povedal, že to nie je o tom, že by nechcel dať, ale keď budeme mať, dajme.  
Po diskusii starostka povedala návrh, že by im odpísala, že obec prispeje vtedy, ak sa zlepší finančná 
situácia obce.  
  
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Katarína Gajdošová, p. Mgr. Daniela 
Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 9  
Starostka obce povedala, že chce oboznámiť poslancov s vecami, ktoré prišli po odoslaní pozvánky na 
zastupiteľstvo. Povedala, že prišiel list od spoločnosti HUFI, konkrétne od p. Húskovej, a v ňom sa 
písalo, že na základe oznámenia poslaného obecným úradom sa rozhodla, že by ¾ pozemku odkúpila, 
ale ako súkromná osoba a to z dôvodu, že zvyšnú časť pozemku vlastní, ako súkromná osoba a je 
lepšie mať pozemok ucelený. V liste ďalej bolo, že súhlasí so sumou 10€ za 1m2 a žiada o pripravenie 
kúpnopredajnej zmluvy a nasledovné zaslanie na pripomienkovanie. Ďalej p. Húsková v liste žiadala, 
aby pri takejto vysokej kúpnej cene bola úhrada rozdelená na plátky po dobu 4 rokov.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sú 4 roky dosť dlhá doba.  
Starostka obce povedala, že by p. Húskovej navrhla skôr 3 roky – do konca tohto volebného obdobia, 
aby  to mali „čisté“. Starostka ďalej vyjadrila názor, že by to už konečne chcela uzavrieť, aby im vyšli 
v ústrety, už aj v rámci toho, že pôsobia, ako firma, na našom území a bude s nimi do budúcnosti možná 
spolupráca a môžu nám vo všeličom pomôcť.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či v liste uviedla konkrétny príklad, ako si splácanie predstavuje.  
P. starostka povedala, že tam p. Húsková uviedla 4 roky. 
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či to chce splácať mesačne alebo raz ročne.  
P. starostka povedala, že pravdepodobne každý mesiac a ako to počítala, tak na tie tri roky to vychádza 
zhruba 300€ mesačne. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že aby neprišlo k tomu, že nebude mať na splácanie, ako to bolo 
pri odpadoch. 
P. starostka povedala, že by sa spravila zmluva, že by bol pozemok v jej vlastníctve, až po splatení 
poslednej splátky. Povedala, že sa to musí ošetriť.   
Ľubomíra Naďová povedala, že súčasťou zmluvy musí byť splátkový kalendár napr. na tie tri roky, do 
konca volebného obdobia.  
Starostka obce spolu s poslancami vyrátali, že by to bolo približne na 30 mesiacov po 344€ mesačne.  
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Poslanci diskutovali o tom, či by mohla pokračovať v stavebných prácach pred splatením celej sumy 
pozemku.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je list od p. Húskovej v bode rôzne a preto by jej list a stanovisko 
mali zobrať na vedomie s tým, že sa dopracuje zmluva a potom by poslanci schválili zmluvu podľa toho.  
Po diskusii poslancov, starostka konštatovala, že poslanci berú na vedomie návrh p. Húskovej s tým, 
že jej dajú vedieť, aby predložila splátkový kalendár tak, ako by si ho predstavovala a poslanci to 
následne prejednajú na Finančnej komisii.  
 
Starostka obce pokračovala listom od firmy RADECOM, nakoľko ich žiadala, aby prerokovali splatenie 
dlhu na daniach. Povedala, že v liste navrhujú splátky v mesiacoch marec-august po 1 150€ mesačne 
a za daň z nehnuteľnosti za tento rok by podľa predpisu zaplatili v troch splátkach. Povedala, že v liste 
píšu, že by pre nich bol splátkový kalendár záväzný a splátky dodržia.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či už niečo mali na splátky.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že už mali 2 krát splátkový kalendár.  
P. Mgr. Daniela Kontinová taktiež povedala, že mali a splácanie nedodržiavali.  
Starostka obce povedala, že p. Radena jej povedal, že tento mesiac musia zaplatiť ešte dlh daňovému 
úradu a že potom to tam už budú mať splatené a od marca by dlh začali splácať obci. Povedala, že by 
navrhovala, aby počkali do apríla, keby ich bude informovať, či bola uhradená splátka za mesiac marec 
a ak nie, pôjde to na exekúciu.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že tak či tak sa im tam musia prirátať penále. Navrhuje, aby poslanci 
presne navrhli firme splátkový kalendár a s tým, ak vynechajú jednu splátku, pôjdu na exekúciu.  
P. Jaroslav Bača súhlasil.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že môže na exekúciu doplatiť aj obec lebo ak firma povie, že nemá 
z čoho splácať, tak obec bude musieť zaplatiť exekučné trovy.  
P. Ing. Jaroslav Holota povedal, že on priniesol aj vzory exekučných výmerov a obec by to mohla 
spraviť. Povedal, že exekučné trovy ostanú v rámci obce. Povedal, že to nie je nič hrozné, že sú to dva 
listy. Povedal, že obec má na to právomoc. Povedal, že aj inde to takto funguje už pár rokov.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že teraz čím viac obcí začína riešiť exekúcie a je potrebné sa 
nebáť a len s tým začať.  
P. starostka povedala, že nie je potrebné o tom diskutovať, stačí, ak poslanci povedia, ako to bude.   
P. Ľubomíra Naďová povedala, nech to poslanci nechajú na Finančnú komisiu a dovtedy p. Hučková 
vyčísli k dlhu firmy aj príslušné penále a spravil by sa splátkový kalendár.  
Starostka obce dala po diskusii prítomných hlasovať za to, že túto tému posunú na doriešenie 
a rozhodnutie Finančnej komisii. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Katarína Gajdošová, p. Mgr. Daniela 
Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starostka obce pokračovala rozhodnutím z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že je potrebné 
vymaľovať školskú jedáleň. Povedala, že zohnala p. Jarábka, ktorý maľoval aj kultúrny dom. Ďalej 
povedala, že je potrebné vymaľovať do konca marca a preto navrhuje vymaľovať počas jarných 
prázdnin. Suma za maľovanie by bola 1 099,71€ vrátane prác okolo maľovania.  
P. Jaroslav Bača požiadal o fotokópiu cenovej ponuky.  
P. Katarína Gajdošová sa opýtala, či spraví aj stropy, ktoré sa už olupujú. Povedala, že je to dobrý 
maliar.  
Starostka odpovedala, že áno a dala poslancom hlasovať za to, či schvaľujú cenovú ponuku p. Jarábka 
a súhlasia s vymaľovaním školskej jedálne.  
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 6 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Katarína Gajdošová, p. Mgr. Daniela 
Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Starostka obce pokračovala otázkou od pracovníčky obecného úradu ohľadom žetónov na smeti. 
Povedala, že si niektorí občania pred rozhodnutím poslancov o sume žetónov a zmeny ich farby zakúpili 
vyšší počet žetónov tzv. nadrobno v mesiaci október a november. Opýtala sa, či im p .Hučková môže 
zvyšné žetóny zameniť za červené.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že už 1.10.2019 bolo zastupiteľstvo, ktoré odsúhlasilo zvýšenie 
ceny žetónov. Povedala, že aj jej sa ľudia pýtajú, čo so zvyšnými žetónmi a dokonca jej vravia, že nikde 
nie je napísané, dokedy budú zelené žetóny platiť.  
Starostka obce povedala, že aj ona im vysvetľuje že my to berieme z hľadiska poplatku za smeti a oni 
to berú z hľadiska žetónov.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že druhá otázka ľudí bola, že bolo povedané, čím viac budú 
separovať, budú odmenení. Povedala, že na to sa pýtajú a prečo neboli odmenení.  
Prítomní diskutovali ohľadom odpadov.  
Starostka obce povedala, že to nikdy nebude objektívne, pokiaľ sa odpad nebude vážiť. Povedala, že 
tento systém by mal byť od roku 2023, ale nevie, či to naozaj bude aj u nás, ale je na to momentálne 
vyhláška, že všetky smetné koše budú odvážené.  
Starostka povedala, že to nie sú žetóny, ktoré občanom zostali, ale sú to žetóny, ktoré si kúpili navyše 
predtým, ako vedeli o zmene farby žetónu.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že oficiálne bolo 1.10.2019 zastupiteľstvo, ktoré rozhodlo o zmene 
ceny žetónov. Povedala, že by to odpustili jednému, druhému a potom by mohli prísť viacerí, že chcú 
žetóny vymeniť.  
Starostka obce povedala, že sa nechce nikoho zastávať, ale chce sa dohodnúť o týchto 3 prípadoch 
občanov, kedy si kupovali žetóny po októbri navyše.  
Ľubomíra Naďová navrhla, že by sa im vymenilo 5 zelených žetónov za 1 červený žetón.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by to neriešila. Že by to bolo tak, že jednému dovolili a druhému 
nie. 
P. Jaroslav Bača povedal, že by ľudia nepochopili ten rozdiel, že týmto ľuďom žetóny neostali tie, čo 
dostali pri platení smetí ale tie, čo si kúpili navyše.  
Poslanci znova diskutovali ohľadom rôznych prípadov odvozu odpadov občanov. 
Ľubomíra Naďová navrhla, že by bolo dobré spraviť tabuľku, kde sa bude zaznačovať, kto koľko minie 
žetónov.  
P. Ing. Nina Masárová povedala, že tú tabuľku už vytvorila a zapisuje vývozy a počet žetónov na 
domácnosť.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že bol na zbernom dvore a videl p. Igora Naďa, ako bojoval s tým 
formulárom a či by sa mu to nedalo dať v nejakej jednoduchšej prehľadnejšej forme, aby vždy nemusel 
vypisovať denník návštevníka.  
P. Igor Naď povedal, že to už p. Hučkovej hovoril, ale má veľa práce momentálne. 
Po diskusii poslancov povedala p. Mgr. Daniela Kontinová návrh, že by tú tabuľku vytvorila p. Ing. 
Masárová a p. Naď by tam už len zaznačil, ktorá domácnosť odovzdala odpad, v akom približnom 
množstve a druh odpadu.  
 
P. Ľubomíra Naďová dodala, že ak by bola FK, či by sa tam nedohodli na tom, že by sa dalo vypracovať 
VZN obce o cene pozemkov v obci, aby sa tam dalo napr. rozmedzie ceny od-do, ceny občanom 
s trvalým pobytom, cena pozemku na Dubníku, a pod.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že tento návrh tu už bol minulý rok od p. Ing. Jaroslava Holotu navrhnutý.  
Starostka povedala, že nevie, kto by s tým vypracovaním vedel poradiť.  
P. Ing. Jaroslav Holota povedal, že p. Dalibor Jankovič. 
 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by sa rada vrátila k zápisnici z minulého zastupiteľstva 
a povedala, že jej tam chýba diskusia občanov.  
Ing. Nina Masárová povedala, že do zápisnice diskusiu doplní. Povedala, že by bolo dobré sa dohodnúť, 
ako by zápisnica mala vypadať a aká má byť rozsiahla lebo ju nestíha napísať za 3 dni.     
P. Jaroslav Bača povedal, že je v zápisnici jedno hlasovanie nesprávne.  
Ing. Nina Masárová povedala, že podľa nahrávky bolo zrozumiteľné, že boli všetci poslanci za.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že bolo na nahrávke povedané p. starostkou, že je 6 poslancov 
za potom vznikol šum. 
Starostka obce sa opýtala, či bol proti, aby sa to mohlo opraviť.  
P. Jaroslav Bača povedal, že bol v hlasovaní za odmenu hlavnej kontrolórky proti.   
P. Jaroslav Bača sa opýtal, ako to dopadlo ohľadom toaliet v škole.  
Starostka obce povedala, že sa vymenili potrebné kachličky.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, koľko kachličiek bolo vymenených. 
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Starostka obce povedala, že dve. 
P. Jaroslav Bača sa opýtal na špárovanie lebo to mal spraviť prvý zhotovovateľ rekonštrukcie záchodov. 
Povedal, že je to celé deravé a že by bolo treba doplniť špárovačku aj na podlahe lebo je to čierne 
a špinavé, nakoľko je jej tam málo.  
Starostka povedala, že si zaznačí, aby to išiel niekto dorobiť.  
Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala na umývadlá, ktoré sa majú v škole robiť.  
Starostka opísala, ako by sa mohli umývadlá urobiť a že zatiaľ má cenovú ponuku v hodnote 4 000€, 
ktorú zohnala p. Čerešňová, ale zdá sa jej to veľa za dve umývadlá.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či by potom mohla niekoho zavolať zo stavebnej komisie.  
Starostka povedala, že pravdaže a že to nebude bez nich robiť.  
P. Škriečka povedal, že má vyrobený nábeh na ten rozdiel schodíka, ktorý vznikol medzi chodbou 
a toaletami v škole a že to príde namontovať.  
Prítomní diskutovali o chrípkovom období v škole a škôlke.  
P. Škriečka sa opýtal, či mu vie niekto povedať, akým spôsobom sa separuje a odváža odpad. Povedal, 
že má namysli plasty, plechovky a tetrapaky.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že tento odpad vyvážajú všetko dokopy.  
P. Škriečka povedal, že sa bavil s šéfom Zberného dvora na Starej Turej, ktorý mu povedal, že skrz 
náročnosť odvozu sa im neoplatí chodiť pre každý druh odpadu zvlášť.  
Starostka obce povedala, že je aj v kalendári vývozov odpadov napísané, že sa môžu spolu vyvážať 
tetrapaky, plechovky a plasty, nakoľko to na Starej Turej potom aj tak triedia.   
P. Škiečka povedal, že by sa mala urobiť veľká osveta ohľadom triedenia odpadov. Povedal, že nemá 
problém pozrieť susedovi do odpadkov a že asi 18 bytov neseparuje odpad. Povedal, že sú bytovky 
majetkom obce a mala by obec poučiť občanov, ako separovať. Navrhol, aby na každom stojisku bola 
tabuľa, ako triediť odpad a čo kam patrí.  
Prítomní ďalej diskutovali ohľadom odpadov.  
Starostka obce povedala, že našla odberateľa papiera od občanov, ktorý by im za určité množstvo dal 
napríklad rolku toaletného papiera.  
P. Škriečka ďalej upozornil, že je Zberný dvor zle usporiadaný a opýtal sa, či nie je treba spraviť revíziu 
bezpečnostných únikových svetiel.  
Starostka obce povedala, že sa na revíznu správu opýta.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal p. starostky, ako to vyzerá so značkami zákazu státia. 
Starostka obce povedala, že je projekt v procese vypracovávania. Povedala, že im projekt po 
vypracovaní predloží na pripomienkovanie.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal na odpredaj pozemku p. Podoliako.  
Starostka povedala, že p. Podoliako cenu pozemku, o ktorej rozhodlo zastupiteľstvo, oznámila a že jej 
povedala, že toľko si nemôžu dovoliť zaplatiť za príjazdovú cestu a že má v pláne znovu zastupiteľstvo 
osloviť.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, koľko si peňazí vypýtal pán, ktorý bol vymieňať dve kachličky.  
Starostka obce povedala, že to zaplatila.  
P. Jaroslav Bača povedal, že si všimol, že nakoniec ten pán, čo toalety robil, dostal zaplatené viac, 
ako mal stanovenú cenovú ponuku aj keď vie, že tam dával niečo navyše, ale myslí si, že mu mali 
ešte niečo strhnúť.  
Starostka obce povedala, že mu z toho strhli a dosť veľa a navýšené to bolo preto, lebo si riaditeľka 
školy vyžadovala určité veci.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či to, čo strhli z faktúry, pokrylo sumu, ktorú teraz zaplatila za opravu.  
Starostka povedala, že áno.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či p. Hučkovi, ktorý v škole maľoval, či mu bolo platené na ruku 
alebo s ním bola nejaká dohoda.  
Starostka obce povedala, že mu bolo zaplatené na základe dohody o vykonaní práce.  
Starostka obce poďakovala prítomným za spoluprácu a ukončila zasadnutie.  
 
 
Zástupca starostu : p. Janka Masárová 
Overovateľ     : p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Ing. Peter Dinga 
Zapisovateľ     : p. Ing. Nina Masárová 
 
 
 

Alžbeta Tuková 
        starostka obce Vaďovce   


