
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 7.4.2020 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 7.4.2020 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  

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. Darovacia zmluva na hnuteľný majetok 
        6. Kúpna zmluva f. HUFI s.r.o. 
        7. Odpredaj obecnej parcely p. Rastislavovi Maňovi 
        8. Cenová ponuka na rekonštrukciu WC v MŠ(kúpeľňa) 
        9. Rôzne - informácia o získaní grantu od TSK 
                       - informácia o prijatých opatreniach v obci Vaďovce–pandémia korona vírusu   
 

K bodu č. 1 

Starostka obce privítala poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo za 
mimoriadnych okolností. Povedala, že veľmi zvažovala jeho zvolanie ale jej presvedčenie je, že sa 
situácia zhoršuje a nevie, čo bude potom. Povedala, že sme od seba dostatočne vzdialení a sála je 
vetraná. Poďakovala poslancom za účasť a pokračovala jednotlivými bodmi programu.  
Starostka obce skonštatovala, že sú všetci poslanci prítomní a tým aj uznášaniaschopní.  
Starostka obce oznámila, že sa zo zasadnutia vyhotovuje zvukový záznam. 

K bodu č. 2 

Starostka obce určila zapisovateľku p. Ing. Ninu Masárovú a za overovateľov navrhla p. Katarínu 
Gajdošovú a p. Jaroslava Baču.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

K bodu č. 3 

Starostka obce poprosila poslancov, či by mohli pokračovať podľa programu z pozvánky, ktorú 
obdržali.  
 
 
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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K bodu č. 4 

Starostka obce pokračovala ďalším bodom a to kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúceho 
zastupiteľstva. Povedala, že okrem procedurálnych uznesení o určení zapisovateľa a overovateľov sa 
schválil program rokovania, vykonala sa kontrola uznesení z prechádzajúceho zastupiteľstva, zobrali 
na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce, schválili zaradenie nového člena DHZ 
Vaďovce, prerokovali darovaciu zmluvu vecného daru, čo sa týka príspevku na nemocnicu 
s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom, schválilo sa poskytnutie príspevku po zlepšení finančnej 
situácie obce a chválil sa splátkový kalendár pre firmu Radecom a nakoniec bola schválená cenová 
ponuka na vymaľovanie školskej jedálne v škole Vaďovce.  
P. Jaroslav Bača opravil p. starostku a povedal, že neschválili splátkový kalendár firme Radecom ale 
jeho doriešenie finančnou komisiou.  

 
K bodu č. 5  
Starostka obce prešla k ďalšiemu bodu, ktorý sa týka darovacej zmluvy. Povedala, že podľa Zásad 
hospodárenia s majetkom obce poslanci budú schvaľovať prijatie daru, čiže či ho obec príjme alebo 
neprijme. Darovaciu zmluvu si ona prerokuje s darcom pretože musí byť súhlas obidvoch strán na 
znenie zmluvy. Povedala, že im predložila znenie zmluvy tak, ako by si to ona predstavovala, pretože 
v pôvodnej zmluve bola menovaná a to nechce. Povedala, že k predaju pozemku p. Dingovi 
pristupovala so srdcom a so zámerom podporiť mladého človeka. Povedala, že z toho dôvodu je v 
bode Predmet a účel zmluvy, podbod 3 v znení: Tento dar obci je prejavom mojej vďačnosti za 
ústretovosť pri naplňovaní môjho sna o vlastnom bývaní. Povedala, že v právach a povinnostiach 
zmluvných strán nesúhlasí s podbodom 3, ktorý bol v predchádzajúcom návrhu zmluvy. Povedala, že 
tento podbod konzultovala s rôznymi právnikmi a povedali jej, že je podmienkou zmluvy, aby to bolo 
dobrovoľné a dohodnuté obojstranne, a musí tam byť bezpodmienkovosť. Povedala, že s 
podmienkou, že chce byť darca informovaný o poruchách stroja by zmluva bola neplatná.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že právnička vysvetlila zámery bezodplatnosti a dobrovoľnosti a že 
v maile písala, že požiadavke bezodplatnosti sa neprieči, ak je darovanie viazané na protislužbu, ktorá 
nemá majetkovú povahu.  
Starostka povedala, nech sa pozrie na prvé riadky, čo právnička v maile písala.  
P. Ing. Peter Dinga prečítal úvod mailu od právničky, ktorá sa k zmluve vyjadrila.  
Starostka obce povedala, že ak chce byť darca o dare informovaný, ide o podmienku, ktorú kladie 
a povedala, že jediná prípustná podmienka pri darovacej zmluve je pri darovaní nehnuteľnosti, kde si 
darca vymieni doživotné právo užívania alebo bývania v nehnuteľnosti.  
Starostka povedala, že sa môžu dohodnúť o džentlmenskej dohode, že mu pred všetkými sľúbi, že ho 
bude o stave daru informovať ale na papieri to nemôže byť lebo by bola darovacia zmluva neplatná.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že on to už naťahovať nechce.  
P. Miroslav Stančík povedal, že p. Ing. Dinga bude informovaný aj od p. Naďa, či to bude v zmluve 
napísané alebo nie.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že jediné, čo by ich v tom zaväzovalo by bolo to, že by mu povedali, že 
nastala nejaká porucha a či by s tým nevedel pomôcť. Povedal, že o nič iné nejde.  
Starostka obce povedala, že môžu uzavrieť inú napr. tichú dohodu o tom, že ho budú o stave daru 
informovať ale na papieri to nechce. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že aj ona dala nezáväzne skontrolovať zmluvu právnikom 
a takisto boli výhrady len k podbobu 3 v predmete a účele zmluvy a ostatné body boli v poriadku, 
dokonca aj ten podbod o informovaní darcu o dare. Povedala, že jej bolo dokonca povedané, že 
pokiaľ je poslanec, má naďalej právo byť informovaný o tom, čo sa so strojom deje, ale takto by podľa 
zmluvy mal právo byť informovaný aj keby už nebol poslancom.  
Starostka povedala, že sa môže informovať o stave daru ale že sa na to pýtala a nemá to byť 
v obsahu darovacej zmluvy.   
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že to tam môže byť.  
Starostka povedala, že áno ale musí súhlasiť jedna a aj druhá strana.  
Starostka obce navrhla, aby poslanci hlasovali za to, či obec príjme tento dar a ona si s darcom 
vyrozumie znenie zmluvy. Povedala, že chce, aby bolo v zápisnici uvedené, že prijímajú tento dar 
a obec za ten dar ďakuje. Starostka obce dala hlasovať za prijatie daru vo výške 1 314,06€ s DPH. 
Dar obsahuje snehovú radlicu, náhradný oceľový brit a spájací materiál.  
 
 
 
 



Zápisnica OZ Vaďovce          
           Strana 3 z 6 

Podpisy overovateľov:      

Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. Mgr. Daniela 
Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 poslanec: p. Ing. Peter Dinga 
 

K bodu č. 6  
Starostka obce pokračovala bodom kúpnej zmluvy f. HUFI. Povedala, že jej názor je taký, že by to 
mali zaplatiť za pozemok v hotovosti lebo keby to mali splácať na splátky, bude obec v stálom 
ohrození, kým by neodišla posledná splátka. Povedala, že hlavná kontrolórka jej dala 2 návrhy 
v prípade tejto kúpnej zmluvy. Hlavná kontrolórka v liste navrhuje, že by bola prvá splátka vo výške 3 
320€ a následne mesačne po 500€ alebo mesačne po 700€ na 15 mesiacov. Starostka obce ďalej 
povedala, že p. Húsková jej telefonovala, že v prípade zhoršenia ekonomickej situácie vo firme HUFI 
na základe korona vírusu obec umožní kupujúcemu odloženie splátok kúpnej ceny do opätovnej 
priaznivej ekonomickej situácie firmy. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že by bola možnosť riešenia zmluvy o budúcej zmluve.    
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že nájom navrhla hlavná kontrolórka a že by sme ho mohli dať aj 
3 roky spätne.  
Starostka obce povedala, že dala vypracovať znalecký posudok o výmere nájmu firme HUFI 
a výsledná suma bola 235€/ rok.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či je p. Húsková informovaná o možnosti nájmu.  
Starostka obce povedala, že jej to spomínala, že sa jej možno spraví zmluva.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sa mala uzavrieť zmluva s doplatením 3 rokov nájmu.  
Starostka obce povedala, že by to už nechcela naťahovať, aj keď vie, že to nie je len ich vinou. 
Povedala, že bola žiadosť od p. Húskovej prijatá 8.1.2019. 
P. Jaroslav Bača povedal, že na poslednom zastupiteľstve sa bavili o tom, že by pozemok bol jej až 
vtedy, keď splatí poslednú splátku ale v zmluve to nie je.  
Starostka povedala, že ak by sme od zmluvy odstúpili, že by to kataster spätne prepísal na obec.  
P. Jaroslav Bača povedal, že by to tam chcel mať lebo by sa mohli vyhnúť zbytočným súdom 
a podobne.  
Starostka obce povedala, že zmluva o zmluve znamená to, že sa zaväzujeme, že nikomu inému ten 
pozemok nepredáme, aj keby niekto ponúkol viac peňazí.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by bolo najlepšie, ak by sa zvolala Finančná komisia, kde by 
sa to mohlo presnejšie dohodnúť.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či náhodou nebude problém s tým, že v uzneseniach sa jedná o predaj 
pozemku firme HUFI ale na kúpnej zmluve je uvedená konkrétna osoba p. Húsková.  
Starostka obce prečítala list od p. Húskovej, kde vysvetlila, prečo chce kúpiť pozemok ako súkromná 
osoba. V liste to p. Húsková vysvetlila tým, že zvyšnú ¼ pozemkov vlastní ako súkromná osoba a je 
lepšie mať pozemok ako jeden celok.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že ona by bola za možnosť uvedenú p. hlavnou kontrolórkou, že firma 
zaplatí 3 320€ hneď a potom po 500€ mesačne.  
P. Jaroslav Bača spomenul možnosť stanovenia im splátkového obdobia kratšieho, ako je v bankách 
napr. 6-9 mesiacov.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že ak to chce, nech by to hneď vyplatili celé lebo budú s tým 
stále nejaké problémy.  
Starostka obce povedala, že je to určite najlepšia z možností, ak by to vyplatili hneď.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že ak p. Húsková pristúpila na cenu, mala by to vyplatiť celé naraz.  
P. Ing. Peter Dinga tiež povedal, že je to najlepšie, ak by to vyplatili naraz.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že aj p. Húsková na minuloročnom zastupiteľstve bola ochotná 
ihneď zaplatiť 6 tisíc eur, tak nevidí problém, ak by zaplatila hneď 10 tisíc.  
Starostka obce navrhuje, aby firma zaplatila celú sumu naraz a ak nie, tak vyhotoviť nájomnú zmluvu.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že chýba spätná väzba p. Húskovej.  
P. starostka povedala, že p. Húskovú na zastupiteľstvo volala ale ona neprišla.  
Starostka obce dala hlasovať za odpredaj pozemku firme HUFI za podmienok vyplatenia celej sumy 
naraz.  
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Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 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 pokračovala s odpredajom obecného pozemku p. Maňovi. Povedala, že vtedy p. Maňo 
nemal dostatok peňazí a chcel odkúpenie odložiť. Povedala, že vtedy nemal ani geometrický plán. 
Povedala, že teraz ho má už vypracovaný a môžeme vidieť, o akú plochu má presne záujem.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že sa tam bol pozrieť ale p. Maňo nebol doma. Povedal, že sa rozprával 
so susedom, ktorý mu povedal, že p. Maňo nemá v úmysle na pozemku stavať nejaký pilier ale 
maximálne nábeh na drevo a podobne, čiže nedôjde k zúženiu cesty. Povedal, že ak by tam aj niečo 
chcel stavať, malo by to byť ohlásené na Obecnom úrade a týmto spôsobom by boli informovaní, ak 
by tam niečo chcel robiť.  
Prítomní poslanci diskutovali o predloženom materiáli, kde je zobrazená presná poloha a výmera 
pozemku.  
Starostka obce dala poslancom hlasovať o odpredaji daných pozemkov p. Maňovi vo výmere 56 m2. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 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. 8 

Starostka obce prešla k bodu č. 8, ktorý sa týka cenovej ponuky rekonštrukcie v škole, ktorú poslanci 
obdržali v materiáloch. Starostka rozdala poslancom ešte jednu cenovú ponuku od p. Čerešňovej, 
ktorú spomínala na predchádzajúcom zastupiteľstve a zmienila jej vysokú cenu. Povedala, že okrem 
týchto dvoch ponúk mala mať o jednu viac, nakoľko oslovila ešte jednu firmu ale napokon sa jej 
neozvali. Povedala, ak by súhlasili s predloženou ponukou, tak by to bolo v poriadku a ak nesúhlasia, 
či by odporučili niekoho lacnejšieho, ktorý by sa prišiel odprezentovať a nasledovne by mohli jeho 
cenovú ponuku schváliť na Finančnej komisii.  
P. Jaroslav Bača povedal, že by mal k tomu nejaké pripomienky. Povedal, že si cenovú ponuku od p. 
Čerešňovej zohnal už skorej lebo sa mu nezdalo, že by niekto pýtal za dve umývadlá takmer 4 000€ 
tak, ako to pani starostka na zastupiteľstve odprezentovala. Povedal, že daná cenová ponuka 
obsahuje nový bojler, 4 umývadlá, kompletné rozvody, odpady a iné, a to všetko v takom stave, že to 
bude čisté a nebude nič vidieť. Opýtal sa, prečo to tak odprezentovala, že 2 umývadlá za 4 000€, keď 
je toho za tú cenu oveľa viac. 
Starostka obce povedala, že sú tam potrebné len 2 umývadlá a  nie to tam celé rozbúrať. 
Povedala, že ona to tak brala, že  2 umývadlá by nás stáli 4000 eur. 
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či sa tam bol na to niekto pozrieť.  
Starostka obce odpovedala, že áno.  
P. Jaroslav Bača sa ďalej opýtal, či prizvala niekoho zo Stavebnej komisie.  
Starostka obce odpovedala, že nie.  
P. Jaroslav Bača citoval zo zápisnice z predchádzajúceho zastupiteľstva, kedy starostka sľúbila, že ak 
by sa tam išiel niekto z potencionálnych prerábajúcich pozrieť, že dá vedieť Stavebnej komisii a prizve 
ich k obhliadke.  
Starostka obce povedala, že bol v tom čase p. Bača určite v práci. 
P. Jaroslav Bača povedal, že to nemohla vedieť, keď nikomu nevolala. 
P. Jaroslav Bača povedal, že si starostka znova spravila podľa seba, ako chce ona a nie ako sa 
dohodlo a opýtal sa, kto bude odstraňovať obkladačky a pod. 
Starostka obce povedala, že je to odborník a nebude nič búrať, že to nebude ani vidieť.  
P. Jaroslav Bača povedal, že z cenovej ponuky nevie, ako by mohla prerábka vypadať, nevie, aké 
materiály budú použité, aký bojler je tam navrhnutý, aké umývadlá, koľko obkladu a pod. a že by sa 
najradšej chcel vyhnúť zbytočným nedorozumeniam, ako to bolo pri rekonštrukcii toaliet v škole.  
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Starostka obce zavolala pánovi, ktorý by rekonštrukciu mal zhotovovať ale nebol pri telefóne. 
Povedala, že môže byť p. Bača stavebný dozor.  
P. Jaroslav Bača povedal, že z tej cenovej ponuky nič o tej rekonštrukcii nevie.  
P. Katarína Gajdošová povedala, že pozná toho pána, ktorý by to mal robiť, a že robí dobrú prácu. 
Povedala, že aj u nich prerábal kúpeľňu a aj im veľa vecí poopravoval.  
P. Jaroslav Bača povedal, že s tým vôbec nemá problém, len z tej CP nevie, ako to bude vypadať.  
P. Janka Masárová povedala, že by bolo najlepšie zjednať stretnutie.  
P. Ing. Peter Dinga nezáväzne navrhol p. Beniana z Vaďoviec. Povedal, že nevie, či by mal p. Benian 
čas a ani to, koľko by to mohlo stáť ale vie, že je šikovný.  
P. Jaroslav Bača povedal, že je potrebné sa dohodnúť, čo sa tam vlastne bude všetko robiť.  
P. Miroslav Stančík povedal, že je celkom vzácnosť, že vie jeden človek urobiť aj vodoinštaláciu aj 
odpady a pod.  
Starostka obce sa napokon dovolala pánovi, ktorý CP predložil a dohodla s ním, že sa stretne po 
(sviatkoch) 20-tom apríli s členmi Stavebnej komisie.  

 
K bodu č. 9  
Starostka obce informovala poslancov o získaní Grandu Zelené oči od Trenčianskeho samosprávneho 
kraja v hodnote 1850 eur, ktorý sa týka výsadby stromov, zbudovanie hmyzieho hotela a pod. 
Povedala, že sa realizácia projektu musela vzhľadom na aktuálnu situáciu odložiť pravdepodobne na 
mesiac november, december.  
Starostka obce ďalej predstavila opatrenia, ktoré Obecný úrad zaviedol počas terajšej situácie 
s vírusom COVID-19. Opýtala sa p. Mgr. Daniely Kontinovej, či si DHZ objednal nejaké ochranné 
pomôcky.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že zatiaľ nie, že podľa dostupnej ponuky materiálov boli 
predražené a že si prípadne objednajú materiál inde s lepšou cenou.  
Starostka obce povedala, že ak by mali hasiči zásah, že môžu dať vedieť a ona im poskytne štíty na 
tvár, rúška, rukavice, prípadne dezinfekciu. Povedala, že aj pre Obecný úrad nakúpila to 
najnevyhnutnejšie a má informáciu, že by tieto náklady mohol preplatiť štát. Ďalej konštatovala, že 
sme boli jedna z prvých obcí, ktorá rozdala všetkým občanom rúška. Povedala, že časť rúšok šili 
v Hrachovišti a obec to stálo len 200€ za materiál. Povedala, že to malo byť v prvom rade zaplatené 
z peňazí združenia obcí ale napokon to nebude stáť nič. Povedala, že budú mať šičky po skončení 
terajšieho stavu opekačku a vtedy by sme im mohli nejakým spôsobom k nej prispieť. Povedala, že 
nám aj naše občianky pomáhali rúška šiť a to p. Šindlerová, p. Benianová a p. Mudranincová a chcela 
by im nejakým spôsobom poďakovať. Povedala, že nám nejaké rúška ostali a preto v rozhlase 
hlásime, ak by mali občania záujem, že im ešte rúška prinesú. Povedala, že obec zakúpila na čistenie 
vonkajších priestranstiev a zastávok parný čistič.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či bol niekto z občanov na vírus testovaný.  
Starostka obce povedala, že bola testovaná jej dcéra s negatívnym výsledkom.  
 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že by bolo treba upresniť, že sa na zberný dvor smie odovzdať 200 kg 
odpadu za rok pre jednu domácnosť. Povedal, že by to bolo dobré uviesť na pravú mieru, aby 
nevznikali nedorozumenia.  
P. starostka povedala, že už to p. Naďovi vysvetlila a že už vie, ako to má zapisovať. 
P. Jaroslav Bača sa bližšie informoval o obsahu projektu s názvom Zelené oči.  
Starostka obce popísala projekt, že ide o výsadbu nových dlhovekých stromov, stavba hmyzieho 
hotela, informačná tabuľa, súčasťou bude aj prednáška pre deti a dospelých o výsadbe stromov. 
P. Jaroslav Bača spomínal, že už raz boli takto sadené stromy v obci.  
Starostka obce povedala, že ich niekto odrezal.  
P. Jaroslav Bača povedal, že si pozeral faktúry a všimol si tam faktúru v hodnote 216€ za inzerát. 
Opýtal sa, že o čo sa jednalo.  
Starostka obce povedala, že išlo o inzerát voľného pracovného miesta riaditeľky škôlky a že ho tam 
museli dať. Povedala, že bolo cieľom, aby mal inzerát čo najväčší dosah, nakoľko o to miesto nie je 
momentálne záujem.  
P. Jaroslav Bača povedal, že si inzerát nevšimol ani v Kopaničiari a ani na profesii.  
Starostka obce povedala, že spolupracujeme s Úradom práce, ktorý voľné pracovné miesto ponúka 
a zverejňuje, inzerát bol daný niekoľkokrát na internete. Povedala, že chcela inzerát zverejniť aj 
v učiteľských novinách ale stál by omnoho viac.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či sa niekto prihlásil na post riaditeľky škôlky. 
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Starostka obce poslancom povedala o 2 uchádzačoch, ktorí sa na voľnú pozíciu hlásili a že im 
chýbala potrebná atestácia na post riaditeľa škôlky. Povedala, že vie, že súčasná riaditeľka škôlky 
bola na seminári ale nevie, či si atestáciu robí.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či sa p. Čerešňovej opýtala, či si atestáciu robí.   
Starostka obce povedala, že jej p. Čerešňová hovorila len o tom, že bola na seminári ale nevie, či si p. 
Čerešňová atestáciu robí.  
P. Jaroslav Bača povedal, že by mali spolu viac komunikovať. 
 
P. Mgr. Daniela Kontinová sa informovala ohľadom splácania dlhu p. Polčana.  
Starostka obce povedala, že p. Polčan spláca a čo sa týka firmy Radecom, splatili len nejakú časť 
z toho, ako sľubovali. Povedala, že by bolo dobré, ak by sa stretla Finančná komisia ale nechce ich 
nútiť.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že sa bude musieť Finančná komisia stretnúť, už len kvôli záverečnému 
účtu, ktorý je potrebný schváliť.  
Starostka obce povedala, že má účtovníčka obce v priebehu mesiaca školenie ohľadom záverečného 
účtu, ktorý bude online a po ňom bude mať kompletne spracovaný záverečný účet.  
P. Ing. Dinga povedal, že sa budeme musieť stretnúť ešte pred schvaľovaním na zastupiteľstve 
minimálne raz.  
Predsedníčka Finančnej komisie p. Dagmar Ďurišová sa opýtala poslancov, kedy by im stretnutie 
Finančnej komisie vyhovovalo, a či je to pred školením nutné.  
Po diskusii sa poslanci dohodli, že sa ešte budú informovať a stretnú sa po školení p. Hrušovej, ktoré 
má byť 24. apríla. 
P. Jaroslav Bača sa opýtal na výrub stromov, ktorý sa konal v areáli školy. Opýtal sa, či má obec už 
vyčíslené náklady na výrub stromov. 
Starostka obce odpovedala, že to p.Naď spravil za 250€ a opýtala sa  poslancov, či nepoznajú 
niekoho, kto by chcel zostatkové drevo po výrube.  
P. Jaroslav Bača reagoval, že jeho nezaujíma, za koľko to urobil p. Naď, ale aké boli skutočné náklady 
na túto zákazku. Ďalej povedal, že vie, že pracovníci obce tam boli min. 3 krát orezávať a čistiť kmene 
a že tento čas by mal byť zarátaný do nákladov.  
P. starostka sa  spýtala, že čo to má spoločné s výrubom stromov.  
P. Jaroslav Bača povedal, že v jednej z predošlých CP bola suma komplet za vyrezanie a vyčistenie. 
Povedal, že pozemok zostane čistý, čiže náklady na dodatočné dočisťovanie pracovníkmi obce musia 
byť zarátané do nákladov. Ďalej vysvetlil, ako jednoducho sa to dá vyrátať a že je samozrejmé, keď sa 
podarí zostatkové drevo predať, sa táto suma odráta od nákladov. P. Bača na záver povedal, že on 
len chcel, aby obec mala  s tým čo najmenšie starosti a aby to obec stálo čo najmenej peňazí.  
P. starostka podotkla, že ona to chce tiež a že starosti s tým obec nemá.  
P. Jaroslav Bača povedal, že starosti, čiže drevo, ležia ešte stále v škole na dvore. 
P. Ing. Peter Dinga spomenul, že za OcÚ videl vyhodenú keramiku a rôzne veci.  
Starostka obce povedala, že sa to bude musieť odpratať.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala na stav susedského sporu p. Knapovej a p. Filu.  
Starostka obce povedala, že je ich prípad zložitý a že už to nejaký čas rieši. Povedala, nech idú so 
sporom na súd, že sa p. Knapovej venovala už veľa času ale nie je schopná dosiahnuť, aby sa 
nehádali.  
 
 
 
Starostka obce a záver diskusie poďakovala poslancom za účasť aj v tejto obzvlášť zložitej situácii 
a popriala im veľa zdravia do ďalších dní a ukončila rokovanie.  
 
 
 
Zástupca starostu : p. Janka Masárová 
Overovateľ     : p. Jaroslav Bača, p. Katarína Gajdošová 
Zapisovateľ     : p. Ing. Nina Masárová 
 
 
 
 

Alžbeta Tuková 
        starostka obce Vaďovce   


