
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 8.2.2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.2.2021 o 19:00 hod. 

Prítomní:  

Poslanci, starostka: p. Alžbeta 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. Voľba hlavného kontrolóra obce Vaďovce na roky 2021-2026 
        6. Kronika obce Vaďovce za rok 2019   
        7. Zriadenie MOM /mobilné odberné miesto – testovanie/ 
        8. Rôzne 
 

K bodu č. 1 

Starostka obce privítala poslancov a prítomných na riadnom zasadnutí OZ, konštatovala, že je zo 
zasadnutia vyhotovovaný zvukový záznam. 

K bodu č. 2 

Starostka obce pokračovala určením zapisovateľky Ing. Niny Masárovej a overovateľov p. Mgr. 
Danielu Kontinovú a p. Jaroslava Baču. 
P. Mgr. Daniela Kontinová konštatovala, že p. Janka Masárová dlho nebola overovateľkou. 
P. Ing. Nina Masárová povedala, že overovateľov pravidelne strieda.  
Starostka obce sa opýtala p. Janky Masárovej, či môže byť ona overovateľkou zápisnice.  
P. Janka Masárová odpovedala, že môže.  
Starostka dala poslancom hlasovať.  
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

K bodu č. 3 

Pani starostka požiadala poslancov, či by mohli postupovať podľa programu, ktorý im navrhla 
v pozvánke na toto zasadnutie.  
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 4 

Starostka obce pokračovala štvrtým bodom programu, ktorý je o kontrole plnenia uznesení 
z predchádzajúceho zastupiteľstva. Povedala, že okrem procedurálnych návrhov, ako je určenie 
zapisovateľa, overovateľov a schválenie programu, zobrali na vedomie správu o plnení uznesení 
z predchádzajúceho zastupiteľstva, zobrali na vedomie správu zo zasadnutia Finančnej komisie, 
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schválili druhú úpravu rozpočtu obce, ktorá je zapracovaná, aj rozpočet obce Vaďovce, ktorý bol 
riadne vyvesený tak, ako je v požiadavke zo zákonov, schválili Všeobecne záväzné nariadenie 
o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, taktiež 
sme schválili termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v tomto roku, schválili sme termín a postup 
voľby hlavného kontrolóra obce Vaďovce, nakoľko sa bývalá pani hlavná kontrolórka vzdala svojho 
mandátu ku koncu minulého roka, zobrali na vedomie správu hlavnej kontrolórky o činnosti za rok 
2020, schválili odpredaj pozemku 5911/12  k.ú. Vaďovce vo výmere 161m2 a kúpna zmluva je 
k dnešnému dňu už aj zaregistrovaná, schválili odpredaj firme HUFI, len p. Húsková zatiaľ zmluvu 
nepodpísala lebo ju skúma jej právna zástupkyňa, ale povedala, že tento mesiac by prišla a uzavreli 
by to, ďalej schválili odobratie odmien starostky obce vo výške 30%. 
 

K bodu č. 5 
Starostka obce povedala, že teraz pristúpia k bodu rokovania, ktorý bude pre našu obec veľmi 
podstatný, pretože by si mali zvoliť hlavného kontrolóra na roky 2021 až 2026. Povedala, že na 
zastupiteľstve 8.12.2020 si poslanci prijali uznesenie č. 60/2020, kde si chválili postup, ktorý bude pre 
nás záväzný pri vykonaní voľby HK. Povedala, že to znamená, že vyvesili túto požiadavku na voľné 
pracovné miesto na úradnej tabuli, určili termín a hodinu, dokedy sa uchádzači môžu hlásiť, potom 
stanovili komisiu, ktorá bude otvárať obálky a potom si stanovili, že voľba HK prebehne na 
zastupiteľstve 8.2.2021 verejným hlasovaním poslancov. Poprosila poslankyňu p. Mgr. Danielu 
Kontinovú, ako predsedníčku komisie, ktorá otvárala obálky, aby prečítala zápisnicu z otvárania 
obálok, ktoré sa uskutočnilo 20.1.2021.  
P. Mgr. Daniela Kontinová začala čítať zápisnicu z otvárania obálok záujemcov do funkcie hlavného 
kontrolóra obce Vaďovce zo dňa 20.1.2021. Povedala, že boli prítomní:  
Alžbeta Tuková – starostka obce 
Mgr. Daniela Kontinová – predsedníčka komisie 
Janka Masárová – členka komisie 
Dagmar Ďurišová – členka komisie 
Ing. Peter Dinga  - člen komisie 
Ing. Nina Masárová – zapisovateľka 
 
Povedala, že obecný úrad Vaďovce obdržal 1 žiadosť od záujemcu o funkciu hlavného kontrolóra, čiže 
doručená žiadosť na obec Vaďovce bola jedna od Ing. Mgr. Renáty Sakovej, ktorá bola doručená 
osobne dňa 13. 1. 2021 a konštatovala, že bola doručená v danom limite. Povedala, že žiadosť 
obsahovala všetky potrebné dokumenty, ako: 
 
-        meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt (email, telefón), 
-        súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov, 
-        úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
-        údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, 
-        výpis z registra trestov 
-        štruktúrovaný profesijný životopis, 
-        čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov, 
-        čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie, 
-        čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony 
 
Výberová komisia konštatovala, že doručené doklady uchádzačky o funkciu kontrolórky sú v súlade s 
platnými predpismi a spĺňajú všetky náležitosti k voľbe hlavného kontrolóra obce. 
 
Starostka obce povedala, že by si teraz mali zvoliť aspoň trojčlennú mandátovú komisiu, ktorá by mala 
skonštatovať, že sú všetci poslanci prítomní na zasadnutí a že sa môže voľba konať. Starostka obce 
navrhla p. Miroslava Stančíka, p. Ing. Petra Dingu a p. Jaroslava Baču. Dala poslancom hlasovať za 
mandátovú komisiu v tomto zložení.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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Starostka pokračovala voľbou volebnej komisie v zložení p. Mgr. Daniely Kontinovej, ako 
predsedníčky, a členky p. Katarínu Gajdošovú a p. Dagmar Ďurišovú. Dala za zloženie komisie 
hlasovať.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starostka obce požiadala predsedu mandátovej komisie p. Ing. Petra Dingu, aby skonštatoval, že sú 
uznášania schopní.  
P. Ing. Peter Dinga skonštatoval, že sú uznášania schopní, nakoľko sú na zasadnutí všetci poslanci.  
Starostka obce za skonštatovanie poďakovala. Navrhla, aby poslanci odhlasovali, že berú túto správu 
mandátovej komisie na vedomie.  
 
 
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 odovzdaním slova prítomnej kandidátke na HK p. Ing. Mgr. Renáte 
Sakovej. 
P. Ing. Mgr. Renáta Saková poďakovala p. starostke za slovo a poďakovala poslancom za priestor sa 
vyjadriť k tomuto vymenovaniu. Povedala, že tak, ako skonštatovala predsedníčka komisie p. Mgr. 
Daniela Kontinová, doručila všetky potrebné náležitosti a doklady, z čoho vyplýva, že v krátkosti 
začala štruktúrovaným životopisom a nevie, či si ho všetci stihli prečítať a či chcú, aby prešla celý jej 
životopis alebo by ho len v krátkosti zhodnotila ohľadom vedomostí a skúseností.  
Poslanci sa vyjadrili, že to bude postačovať v krátkosti.  
P. Ing. Mgr. Renáta Saková povedala, že maturitu absolvovala v roku 1997 na dievčenskej obchodnej 
škole v Novom Meste nad Váhom, ako podnikanie v poľnohospodárstve, potom sa zamestnala 
v Chirane, povedala, že tento koncern išiel do konkurzu, takže bola vysoká nezamestnanosť, 
následne sa zamestnala v hoteli Sanus na Dubníku, kde pracovala 3 mesiace. Povedala, že sa 
rozhodla, že ďalej skúsi šťastie v hlavnom meste, kde strávila 6 rokov a vystriedala niekoľko pozícií. 
Povedala, že medzi tým vyštudovala nadstavbu v Žiline, a to súkromnú obchodnú akadémiu, potom 
sa vrátila naspäť na Starú Turú, kde spoznala svojho súčasného manžela, ktorého si zobrala, kúpila si 
byt, zamestnala sa vo VÚB banke, kde strávila 6 rokov. Povedala, že potom išla ako regionálny 
vzťahový manažér pracovať do poisťovne Dôvera, v tom období otehotnela a po materskej sa za dva 
roky opäť vrátila do práce. Povedala, že šla pracovať do Prima banky, kde pracovala ako firemný 
bankár a jej posledná pozícia bola ako zástupca vedúceho v poisťovni Wüstenrot v Novom Meste nad 
Váhom. Povedala, že medzi tým, ako porodila, stihla súkromnú školu ekonómie verejnej správy 
v Bratislave a keďže mala dobré dieťa, tak po večeroch študovala druhú vysokú školu Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne, a to ľudské zdroje a personálny manažment. Povedala, že ako súčasná 
Vaďovčanka je rada, že žije v tejto malebnej obci a mohla si tu postaviť dom a ponúka svoje 
vedomosti a skúsenosti na tomto poste a verí, že im zodpovedala všetko, čo potrebovali. Povedala, že 
by možno dodala k tým skúsenostiam, čo sa týka verejnej správy, že ju má vyštudovanú ako vysokú 
školu a čo sa týka praxe, ako finančných analýz a rozboru samospráv, toho sa najviac dotkla 
v zamestnaní v Prima banke v Trenčíne, kde pôsobila ako firemný bankár, kde mala na starosti 
Trenčiansky región, a to nie len VIP klientov, kde robila finančné analýzy a „ratingy“, ale v podstate  
táto banka bola vždy zameraná na samosprávu, čiže na mestá a obce, kde mala možnosť analyzovať 
takmer všetky mestá a obce v Trenčianskom kraji, ktoré mali v tej dome v Prima banke účty a viac 
menej sú toto tie najväčšie skúsenosti, ktoré ponúka. Na záver poďakovala poslancom za ich čas, že 
si ju vypočuli a povedala, že pevne verí, že ju priberú do ich dynamického tímu.  
Starostka p. Ing. Mgr. Renáte Sakovej poďakovala a opýtala sa poslancov, či majú nejaké otázky.  
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P. Ing. Peter Dinga povedal, že sa najbližšie stretnú pravdepodobne na Finančnej komisii, tak interne 
medzi sebou. Opýtal sa, či bude p. Ing. Mgr. Saková už prizvaná.  
Prítomní odpovedali, že ak bude p. Ing. Mgr. Renáta zvolená.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že to je pravda, že možno predbieha.  
Starostka obce povedala, že ak bude p. Ing. Mgr. Renáta Saková zvolená za HK, bude samozrejme 
prizvaná už na zasadnutie FK. Povedala, že ak poslanci už nemajú nič, pristúpili by k samotnej voľbe. 
Povedala, že pôjdu podľa uznesenia, čiže bude voľba prebiehať verejným hlasovaním tak, že každý 
poslanec hlasuje o uchádzačovi samostatne a ak by kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov 
od všetkých poslancov, čiže minimálne 4, budú musieť byť vyhlásené nové voľby na hlavného 
kontrolóra obce Vaďovce. Starostka obce dala poslancom hlasovať, či schvaľujú Ing. Mgr. Renátu 
Sakovú, bytom Vaďovce 351, za hlavného kontrolóra obce Vaďovce na dobu 6 rokov.  
P. Dagmar Ďurišová sa opýtala, či môžu hlasovať.  
Starostka obce povedala, že áno, že hlasujú za jej zvolenie. Povedala, že teraz sa bude hlasovať za 
to, kto hlasuje za jej zvolenie.  
 
 
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 hlasovanie a konštatovala, že v tomto prípade, že boli všetci poslanci 
za, tak nie je potrebné hlasovať za to, kto je proti voľbe p. Ing. Mgr. Renáty Sakovej za hlavného 
kontrolóra obce. Povedala, že týmto bude znenie uznesenia č. 5/2021 také, že Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje Ing. Mrg. Renátu Sakovú za hlavného kontrolóra obce Vaďovce na dobu 6 rokov, čiže je to 
na roky 2021 až 2027.  
P. Ing. Mgr. Renáta Saková tiež poďakovala poslancom. 
Starostka p. Ing. Mgr. Renátu Sakovú privítala, tak ako povedala ona, do nášho dynamického tímu 
a dúfa, že sa jej tu bude dariť a jej práca pomôže k dobrému „ratingu“ obce a čo budeme potrebovať, 
aby dohliadala na to, aby sa robilo všetko tak, ako sa má.  
P. Ing. Mgr. Renáta Saková poďakovala za hlasy od poslancov a že je rada, že môže patriť do tímu.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že už teraz môže povedať, že sa najbližšie budú vidieť pravdepodobne 
na zasadnutí FK. 
Predsedníčka FK Mgr. Daniela Kontinová povedala, že zasadnutie FK bude začiatkom marca.  
Starostka obce povedala, že budeme prizývať p. Ing. Mgr. Renátu Sakovú na všetky takéto stretnutia, 
nie len, kde sa rieši ekonomika, ale aj iné stretnutia lebo HK má dohliadať na všetky zákonnosti a iné 
veci.  

 
K bodu č. 6  
Starostka obce pokračovala bodom rokovania 6, kde by mali poslanci schváliť znenie kroniky obce 
Vaďovce za rok 2019, ktorá im bola predložená spolu s pozvánkou. Povedala, že je na zasadnutí 
prítomná aj jej autorka p. Viera Bačová, ktorá je kronikárkou obce. Opýtala sa, že či k nej poslanci 
niečo majú, aby si to p. Bačová mohla zapísať a do kroniky doplniť.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že ju celú prečítala a nemá žiadne výhrady voči tomu.  
Starostka obce povedala, že je rada, lebo p. Bačová bola na seba veľmi náročná a plnila svoju úlohu 
zodpovedne. Povedala, že by dala v tomto prípade poslancom návrh, aby schválili kroniku obce za rok 
2019.  
 
 
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. 7  
Starostka obce oboznámila poslancov s bodom programu 7, kde dala zriadenie mobilného 
odberového miesta na testovanie, aby mali o tom nejaký prehľad, opýtala sa poslancov, aký majú 
názor na zriadenie MOM a povedala, že to veľmi záleží aj od zdravotníka, ktorého by sme museli mať 
zazmluvneného. Povedala, že na testovanie chodí pomáhať aj p. Gajdošová a p. Ing. Dinga. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že ide aj o to, že nevieme, aká bude intenzita testovania. Povedal, že je 
aj možnosť sa zlúčiť s inými dedinami. Povedal, že by bolo možno dobré, keby sa vytvorilo niečo 
v súčinnosti viacerých obcí, aby sa tie nálady rozložili, a keby bola tá nutnosť, že tá intenzita 
testovania bude narastať. Ak by bol rozostup medi testovaniami 14 dní, zase by to bolo o inom. 
Povedal, že zatiaľ im vyhovujú tieto soboty, že za 5 hodín sa stihli všetci otestovať.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by záležalo aj od toho, či by to mohlo byť otvorené len vtedy, 
ak budeme potrebovať alebo by muselo byť odberové miesto otvorené častejšie.  
Starostka obce odpovedala, že by odberové miesto nemuselo byť otvorené každý deň, ale ak by bolo 
zriadené, muselo by byť testovanie jeden deň v týždni a jeden deň cez víkend a nezáleží, či príde sto 
ľudí alebo nikto a taktiež nezáleží na počte hodín.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že ide aj o to, či by na to bol potrebný personál. 
Starostka povedala, že by teda navrhla tak, že by sme nechali testovanie v tomto režime ako 
doposiaľ, ak však nás bude Myjavská nemocnica pod sebou naďalej mať lebo aj tam už počula, že 
toho majú už dosť, a chceli by spraviť mobilné testovanie, že by chodili do obcí, napríklad na dve 
hodiny, ale to sa jej zdá nedostačujúce pre našu obec. Povedala, že je to ideálne na tých 5-6 hodín, či 
už v sobotu alebo v nedeľu, a ak by to malo byť napríklad, že by prišli v utorok od 11 o 13 hodiny, 
nemalo by to pre nás význam, nakoľko by chodili po celom okrese, hlavne po Myjavskom a my sme sa 
kvázi k nim pridružili.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, že ak by bolo zriadené samostatné MOM, či by bolo jedno, 
v ktorý deň by sa testovalo.  
Starostka odpovedala, že by to bolo jedno.  
p. Ing. Peter Dinga sa opýtal, ako to vyzerá s týmto víkendom, povedal, že ak sa nič nezmení, tak 
pravdepodobne budeme musieť znova testovať.  
Starostka obce povedala, že to vyzerá, že budeme musieť testovať znova, ale pravdepodobne 
v nedeľu, lebo sa ešte musí dohodnúť s p. Gajdošovou, nakoľko zvyšné dve sestričky idú cez týždeň 
na očkovanie a nevedia, ako ho budú znášať, tak nebudú môcť cez víkend prísť. Povedala, že oslovila 
p. Silviu Hudecovú, ktorá povedala, že chodieva pomáhať do obce Lubina každú sobotu a teoreticky 
v nedeľu by mohla prísť do našej obce pomôcť. Opýtala sa p. Gajdošovej, či by v nedeľu mohla prísť.  
P. Katarína Gajdošová povedala, že bude môcť prísť a hovorila, že je na Starej Turej nový systém 
odberového miesta pri poliklinike, že s tým majú veľké problémy.  
Starostka obce povedala, že o tom vie, že má s týmto Stará Turá problémy a primátor mesta už 
testovanie robiť nechce, nakoľko majú veľké straty.  
P. Katarína Gajdošová povedala, že už nespravia testy len tak, že tam človek príde a počká, ale musí 
sa objednať. Povedala, že tam boli aj mamičky s deťmi, tak sa tam objednávali a nedostali sa v ten 
deň ani na tetovanie. Povedala, že oni chcú takýmto spôsobom likvidovať to testovanie.  
Starostka obce povedala, že jej hovorili, že už Stará Turá nebude takto testovať, ako testovali.  
P. Katarína Gajdošová povedala, že už začali testovať aj obvodní lekári.  
Starostka obce povedala, že to je dobré, aj keď tam pravdepodobne chodia hlavne starší ľudia, ktorí 
by to už ani moc nepotepovali. Povedala, že dnes nemusíme nič uzavierať, povedala, že by bol 
možno problém aj s miestom. Povedala, že teraz, kým je núdzový stav, sa môže kultúrny dom 
využívať, ale ak by sa povolili svadby a oslavy, nebolo by možné v sále testovať. Povedala, že naďalej 
chce občanom poskytovať tieto služby v našej obci.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, že či tento víkend budeme môcť byť pod Myjavskou 
nemocnicou.  
Starostka obce povedala, že áno, že snáď nás tento raz ešte zoberie a ak nie, tak bude musieť osloviť 
nejakú kolegyňu, ktorá má v obci zriadené toto samostatné MOM. Povedala, že to má zriadené 
v Čachticiach a v Považanoch, ale starostka z Považian by zrejme nechcela pribrať už inú obec lebo 
je s tým naozaj veľa práce. Povedala, že chcela, aby poslanci zobrali takúto informáciu na vedomie.  
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K bodu č. 8  
Starostka obce povedala, že po odoslaní pozvánok dostala ešte žiadosť od p. Slávika, ktorý v obci 
kúpil dom a chcel by vyjadrenie k tomu, či by mu obec predala predzáhradku a chce sa dohodnúť na 
budúcej zmluve, aby si mohol spraviť geometrický plán.  
Poslanci sa pýtali, o ktorý pozemok presne ide.  
Mgr. Daniela Kontinová pripomenula, že by mali zobrať na vedomie informáciu o MOM nakoľko je 
v bode rokovania a zahlasovať.  
Starostka obce dala hlasovať poslancom, či berú na vedomie rozhodnutie o mobilnom odbernom 
mieste, že ho necháme zatiaľ v takom režime, ako ho máme teraz.  
 

 
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 so žiadosťou p. Slávika a navrhla, že by si to poslanci zobrali na komisiu 
a potom by sa rozhodli o prípadnom odpredaji.  
P. Ing. Peter Dinga súhlasil a že by si to išiel radšej pozrieť. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že v marci bude FK a tam by to prebrali.  
Starostka obce povedala, že túto žiadosť odovzdá predsedníčke FK a nech sa o tom porozprávajú, že 
môžu prizvať aj členov stavebnej komisie.  
Starostka obce povedala, že skončili s oficiálnymi bodmi programu a opýtala sa, či má z poslancov 
niekto nejakú interpeláciu.  
P. Ing. Peter Dinga sa vrátil k voľbe hlavného kontrolóra a povedal, že máme nejaké body, ktoré 
dlhodobo tlačíme pred sebou, ktoré aj p. bývalá hlavná kontrolórka začala a chce sa dohodnúť, že by 
na začiatok mala nová p. HK nejaký plán činnosti. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že to aj chcela povedať, že k tomu budúcemu zastupiteľstvu by 
mohla mať plán činnosti, ktorý musí 15 dní pred zastupiteľstvom visieť na úradnej tabuli.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že by malo ísť napr. o neplatičov, o náplniach práce zamestnancov, ktoré 
ešte nie sú dotiahnuté a s rozpočtom, niečo na spôsob, aby sme sa do budúcna pozerali trošku skôr, 
ako prebytkový, aby sa nám nestalo ako minulý rok, že sme vyšli na tesno. Povedal, že to sú otázky aj 
na p. Ing. Hrušovú – účtovníčku obce, aby sa nejak spojili.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že ak by bola začiatkom marca FK, že by tam mohla povedať, čo 
a ako, a aj ich požiadavky, aby sa do toho zapracovali. 
 
P. Jana Schneebergerová požiadala o slovo. Povedala, že by sa rada predstavila, nakoľko to bolo 
doteraz podľa nej opomenuté a tí, čo ju predstavovali, ju predstavovali tendenčne. Povedala, že jej 
otec pochádza z tejto dediny, povedala, že ona tu býva 12 rokov, vychovala dve dievčatá, jedna je 
právnička, ktorá pracuje na Ministerstve financií, druhá robí asistentku prezidentovi Slovenského 
futbalového zväzu a snažia sa žiť podľa Všeobecne záväzných nariadení a platiť dane. Povedala, že 
čo ju trošičku mrzí je to, že má rozdielny názor s pani starostkou, čo je demokracia a čo nie je 
demokracia. Povedala, že by chcela pripomenúť jednu verejnú listinu, ktorá je na internete, na obecnej 
stránke. Začala citovať pasáž zo zápisnice zo dňa 17.12.2018, kde p. Tuka starší slovne atakoval p. 
Jaroslava Baču, p. Ing. Petra Dingu a Mgr. Danielu Kontinovú. Povedala, že toto je jedna vec, a druhá 
vec je, že aj ona mala nejaké pripomienky, chcela trošku kritickejšie vystúpiť s tým, čo sa tu v obci 
deje a ako, že sa jej ľudia pýtali, či sa nebojí verejne vystúpiť na OZ, či nemá strach a povedala, že si 
myslí, že toto sú veci, že do obce nepatria a patria do nejakého totalitného režimu. Ďalšia vec, ktorú 
na margo tohto chcela nadviazať bolo to, že na ustanovujúcom zasadnutí, keď mala pripomienku, tak 
syn p. starostky na margo jej pripomienky povedal, že ak sa jej nepáči, môže sa odsťahovať. 
Povedala, že toto nie je demokratická dedina. Povedala, že toto je dedina, kde sa ľudia zabudli v 89. 
roku. Povedala, že ona je demokraticky založený človek, povedala, že so starostkou bola ochotná 
debatovať, že s ňou prebrala, čo sa jej nepáči, povedala, že to bolo v podstate bez svedkov, že sa jej 
starostka poďakovala za inšpiráciu a že sme tam, kde sme boli. Povedala, že ďalšia vec v tejto obci je, 
čo je aj námetom pre novú p. hlavnú kontrolórku, že sa schvaľujú ohlásenia tak, že sa akceptujú 
falošné potvrdenia, na základe ktorých si potom dotyčný dovoľujú stavať stavby na cudzích 
pozemkoch. Povedala, že posledné, čo má, je to, že sa jej p. starostka nikdy neopýtala, prečo má 
konflikty s p. Martákom. 
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Starostka obce povedala, že to sú ich problémy.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že preto sa jej nepýta, aké problémy má s p. Martákom, pretože 
p. Marták u nej sedáva na terase. Povedala, že konfliktov bolo „x“ a naposledy bol konflikt taký, že p. 
Marták a aj ona vedeli, že budú robiť nejaké jazierko a ona sa o tom dozvedela až na mieste, keď tam 
bola technika. Povedala, nech jej starostka nehovorí o tom, že sú to jej konflikty s p. Martákom, 
konflikt je ten, že nerešpektujú jej súkromné vlastníctvo a ľudí, ktorí tu nebývajú. Povedala, že akcia 
„Z“ pri stodole Hargašovcov je ukážkový príklad toho, že ľudia, keď tu nebývajú, tak si s tým majetkom 
robia, čo chcú. Povedala, že sa zrezal strom, a namiesto toho, aby sa dotyčný potrestal, aby sa mu 
dala aspoň nejaká symbolická pokuta, tak sa išla zrezať lipa na horný koniec a potom sa tam 
dovliekla. Opýtala sa, čo sú toto za maniere, že si ľudia dovoľujú, čo chcú. Povedala, že by tu mala 
byť nejaká ukážka toho, že to starostka chce riešiť zákonne, keď niekto poruší zákon a mal by byť 
potrestaný.  
Starostka obce jej poďakovala a povedala, že čo sa týka jej manžela, za to sa na zasadnutí 
ospravedlnila. 
P. Jana Schneebergerová povedala, že ona si jej ospravedlnenie musela vynútiť. 
Starostka obce ju poprosila, aby teraz ju nechala dohovoriť. Povedala, že sa za manžela 
ospravedlnila, povedala, že on má takú povahu a ona za to nemôže. 
P. Jana Schneebergerová povedala, že tu ide o to, čo povedal.  
Starostka obce povedala, že teraz jej to hovorí, že ona za to nemôže. 
P. Jana Schneebergerová povedala, že to je z ich rodiny. 
Starostka obce sa jej opýtala, čo je ju po tom, čo je z jej rodiny. Povedala, že si s ním nevie pomôcť 
a že aj ona si so svojim manželom nepomohla.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že ona sa s ním preto rozviedla.  
Starostka obce povedala, že ona sa ale nerozviedla lebo ona si chcela rodinu zachovať.  
P. Jaroslav Bača povedal, že jediné, čo starostka mohla urobiť z jej pozície, a to ho jednoducho 
zastaviť.  
Starostka obce povedala, že už je to za nami a bolo to pred dvoma rokmi.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že to je podstata, že to je v ich rodine, že nemajú vôbec žiadnu 
demokraciu. 
Starostka obce sa jej opýtala, prečo sa stará do jej rodiny. 
P. Jana Schneebergerová povedala, lebo to vzišlo z jej rodiny.  
Starostka obce jej povedala, nech sa láskavo nestará do jej rodiny a nech sa stará o svoju rodinu.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že jej dcéra povedala, že Krstný otec je nič, keď jej to dala 
prečítať. Povedala, že to je hanba takéto vyjadrovanie starostkinho manžela.  
Starostka obce povedala, že za to nemôže, že mu to nekázala a ani nedovolila a chvála bohu odišiel 
a potom sa ospravedlnila. Opýtala sa, či po ňom mala skočiť. Povedala p. Schneebergerovej, nech sa 
jej rodiny nedotýka a nech sa stará o svoju rodinu a ona sa bude starať o svoju rodinu. Povedala, že 
ona by tu naopak chcela všetko riadiť a opýtala sa, či by to podľa nej bola demokracia. Povedala, že 
by to bol terorizmus.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že ona nechce nič riadiť.  
Starostka obce povedala, že čo sa týka toho jazierka, vodný tok nepatrí obci, povedala, že ona o tom 
nevedela, povedala, že tu je prítomná aj p. Mikášová, mama toho pána, ktorý to tam organizoval a oni 
jej povedali, že to pôjdu robiť hore, ale začali to robiť inde a preto to nemala ako zastaviť, lebo 
nevedela, že to urobia tam. Starostka obce povedala, že jej p. Schneebergerová povedala, že tam 
majú aj oni pozemky a povedala, že to nie je pravda, že tam oni pozemky nemajú, že si to pozerala 
a že má p. Schneebergerová pozemky na druhej strane toho plota a nech si to pozrie. Povedala, že tá 
parcela patrí Ducomu Myjava.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že je to tak, ako si pozreli potvrdenie, že vydali p. Martákovi 
potvrdenie na urobenie žumpy. 
Starostka obce povedala, že dá toto celé na prešetrenie na políciu, pretože ju tu osočuje, nakoľko tá 
žumpa bola ešte za bývalej p. starostky a nemôže povedať, že obec robí na základe neoverených 
dokladov a nech si to vybavuje s p. starostkou bývalou. 
P. Jana Schneebergerová povedala, že ona je teraz štatutár. 
Starostka obce povedala, že čo ona za to môže, čo bývalá starostka komu vydala.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že by bola rada, keby sa dostala k tej informácii, o ktorú žiadala. 
Starostka obce povedala, že vie, že žiadala „211“ a že má ešte 2 dni čas.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že 7 dní je zajtra. 
Starostka obce povedala, že jej to zajtra pošle. 
P. Jana Schneebergerová vymenovala všetky doklady, ktoré od nej vyžaduje.  
Starostka obce povedala, že sa pýtala na bytovku č.40. 
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P. Jana Schneebergerová povedala, že ju žiada predložiť stavebné konanie k povoleniu natiahnuť si 
nejaké to potrubie do kanalizácie, do žumpy. 
Starostka obce povedala, že to má pre ňu všetko nachystané.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že ona chodí po dedine a môže si zapchať nos v tejto malebnej 
dedine na začiatku zádvorskej a skončí až úplne hore na vrchu, pretože sa tu nedá dýchať, pretože 
idú všetky žumpy do potoka. Opýtala sa, čo urobili za tie roky, čo sú tu.  
Starostka obce povedala, že si vybavila stavebné povolenie na kanalizáciu lenže ich štát nepodporil 
a ešte nie sú odkanalizované obce nad 2 000 obyvateľov, tak žiaľ bohu.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že to všetko vie a povedala, že to bol už od začiatku zbytočný 
projekt, pretože v dedine sa ľudia nevedia dohodnúť, či bude kanalizácia alebo nie a oni chceli ísť do 
toho tri objekty.  
Starostka obce povedala, že to bolo tým, lebo tam nebola ona a nemal kto povedať, že je to úplne zle. 
P. Jana Schneebergerová sa opýtala, čo urobili k tomu, aby toto ľudia nerobili. Hovorila o osvete, 
povedala, že na úrade máme osobu, ktorá má na starosti odpadové hospodárstvo a všetky tieto veci.  
Starostka obce povedala, že ľudia to vedia, že to nesmú robiť.  
P. Jana Schneebergerová sa opýtala starostky, čo pre to robí ona. Povedala, že kvôli tomu urobili 
prepojenie do verejnej kanalizácie zo žumpy. Povedala, že o tom vedia všetci.  
Starostka obce povedala, že v obci verejná kanalizácia ani nie je.  
P. Jana Schneebergerová sa opravila a povedala, že do kanála. Povedala, že to nie je so súhlasom 
obce. Povedala, že my sa ideme hrať na obec životného prostredia a tak ďalej. Povedala, že nič 
neurobili v tom, že svojim spôsobom osloviť ľudí alebo kúpiť nejaký „fekál“ za nejaké dobré peniaze 
a ľuďom tie žumpy vyberať. Povedala, že ani toto ich nenapadlo urobiť.  
P. Jana Schneebergerová povedala p. Dagmar Ďurišovej, nech sa nesmeje. 
P. Dagmar Ďurišová povedala, že zbytočne rozpráva hlúposti. 
P. Jana Schneebergerová povedala, že vylievajú žumpu na trávu. Opýtala sa, či zase zavoláme 
životné prostredie, aby sme sa dopátrali nejakej pravdy. Povedala, že keby si to aspoň priznali. 
P. Dagmar Ďurišová povedala, že už si volajú „fekál“. 
P. Jana Schneebergerová sa opýtala na tú hadicu, čo je na tráve.  
P. Dagmar Ďurišová sa opýtala, ako ju majú odstrániť, a povedala, že v bytovke povie, že sa musí 
odstrániť a odstráni sa.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že im to už hovorila bez toho, aby sa to dávalo do zápisov 
a upozornila ich, aby s tým začali niečo robiť. Povedala, že žijeme v 21. storočí a naši rodičia mali 
suché záchody a tí nešpinili ten potok tak, ako sa špiní teraz. Povedala, že každý má pred domom 
drahé auto, ale aby si dal vyviesť žumpu za 60€, tak na to nemajú, a to je tá podstata.  
P. Dagmar Ďurišová jej zopakovala, že už si vyvážajú a platia za to. Povedala, že im to chodí brať p. 
Igor Držka.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že čo keby sa obec postarala o to, aby obec oslovila každého 
jedného, kto má akú veľkú žumpu a pekne krásne nosil doklad o tom, že si dal vyviesť žumpu, aby 
sme si to skontrolovali. Opýtala sa, či je to problém.  
Starostka obce povedala, že to nie je problém. 
P. Jana Schneebergerová povedala, že doklady, nie, že im vynášajú, ale doklad je to, že si to zaplatila 
a máš na to faktúru tak, ako ona.  
P. Dagmar Ďurišová sa opýtala či faktúra nie je doklad. Povedala, že ona pod dokladom myslela 
faktúru.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že nie to, že im niekto napíše z Nového Mesta, že im chodí 
vyvážať.  
Starostka sa opýtala p. Schneebergerovej, či má ešte niečo, čo robíme zle.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že ak bude mať čo, tak to pochváli. 
P. Dagmar Ďurišová povedala, že by chcela ešte povedať k tomu, ako p. Schneebergerová povedala, 
že na ňu starostkin syn zaútočil, tak zaútočil preto, lebo povedala, že žije v hnusnej Vaďovskej dedine 
a vyjadrila sa, že sú Vaďovce jedna hnusná dedina a on jej vtedy na to povedal, že ak sa jej nepáči, 
má sa odsťahovať.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že nemá pravdu. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že to začalo tým, že si zobral slovo a chcel hneď na začiatok povedať, že 
ďakuje voličom a pokračoval tým, že má prácu a že chodí aj do zahraničia a chcel, aby sa spravil plán 
zasadnutí, ktorý momentálne aj dodržiavame a že ho p. starostka zahriakla, že je mladý, iniciatívny 
a nevie, ako to tu chodí, že sa dohodnú inak a vtedy vystúpila p. Schneebergerová.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že ona si to pamätá. 
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P. Jana Schneebergerová povedala, že ona vtedy len povedala, že má milión päť kritických 
pripomienok, že by naozaj mala čo povedať a na čo jej povedal starostkin syn, že ak sa jej nepáči, by 
sa odsťahovala.  
Starostka obce povedala, že to je v podstate aj tak. Povedala, že ak sa jej tu nepáči, môže to riešiť. 
Starostka povedala, že jej sa tu páči a má tú dedinu v srdci. Povedala, že sú aj chyby a či si myslí, že 
v Kostolnom alebo kdekoľvek nie sú takéto problémy.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že keď už ideme do toho Kostolného, tak čítala jednu zápisnicu 
z roku 2014, kde sa p. Bačová pýtala, čo s tými chodníkmi a bolo v uznesení napísané, že do 
budúceho zasadnutia budú nejaké tie návrhy a nenašla ich za celý rok. Povedala, že máme rok 2021, 
chodníky sú rozbité, peniaze nemáme a keď hovorila, že načo je nám ďalšia osoba zamestnaná na 
úrade, tak sa oponovalo tým, že v Kostolnom sú tiež 4 dievčatá, ale v Kostolnom sú chodníky urobené 
a u nás nie.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že aj u nás sa chodníky robili. 
Starostka obce povedala, že v Kostolnom nie je napríklad to urobené, čo máme my. Povedala, že sme 
postavili 3 bytovky, v škole sa veľa povymieňalo. Povedala, že my sme žiadosť o chodníky dávali, ale 
bohužiaľ sme neprešli. Povedala, že by bola veľmi rada, keby ich mohla opraviť. 
P. Jana Schneebergerová povedala, že dobré roky už boli, takže čo už.  
Starostka obce povedala, že bol rozpočet na tie chodníky 100 000. Povedala, že sme cestu vzadu 
spravili a že ona vidí len zlé. 
P. Jana Schneebergerová povedala, že vidí len to, že nevie, prečo obec zamestnáva osobu, ktorá robí 
len stránku. 
Starostka obce povedala, že nerobí len stránku, ale má oveľa viac pracovnej náplne. Povedala, že sa 
o to nemusí báť.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že je to to, že oni nevedia, že čo tam ľudia robia. Povedala, že 
do minulého roka ľudia nevedeli, čo tam tí ľudia na úrade vôbec robia a koho je aká povinnosť. 
Starostka obce povedala, že by bla prekvapená, čo všetko tam musia robiť.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že to je to, čo jej na tom ich stretnutí povedala, že je to teba dať 
na stránku, čo ktorý zamestnanec robí. 
P. Ing. Mgr. Renáta Saková povedala, že to je proti zákonu GDPR a nie je to vôbec povolené. 
P. Jana Schneebergerová povedala, že myslí pracovnú náplň. 
P. Ing. Mgr. Renáta Saková povedala, že tak isto to nie je povolené.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že je. 
Starostka obce povedala, že sa na to opýta právnika na ZMOSe a dá potom vedieť, ale nevie o tom, 
že by niekto mal zverejnené takéto veci.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že určite nie.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že je to určite napísané na každej stránke. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že ako naznačila p. Schneebergerová k osvete, že minule navrhoval, že 
vytvoriť dotazník, opýtať sa ľudí, či by bol záujem o kanalizáciu. Povedal, že to nestojí nič, len pár 
otázok, či majú záujem o žumpu, kde ju majú umiestnenú, či sa je k nej možnosť dostať. Povedal, že 
myslí ľudí aspoň trochu konfrontovať a netlačiť na nich nejak.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že v prvom rade je potrebné spraviť osvetu a k sa nejakým 
spôsobom osvedčí, tak môžeme ísť na presviedčanie ľudí, že sú dobré čističky alebo že je dobré ísť 
a dať si ju vytiahnuť. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že to tak aj minulý rok navrhovali, že ak prídu ľudia, tak by Lenka 
mala nejakú tabuľku, kde by si napísala, že majú čističku alebo majú záujem o kanalizáciu, aby sme 
vedeli, či by mali vôbec záujem sa na tú kanalizáciu pripojiť.  
Starostka obce povedala, že pokiaľ by bola kanalizácia, kto je 50m od vedenia, tak sa zo zákona musí 
napojiť, čiže tam nie je o čom debatovať.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že si myslí, že s týmto bude mať problém veľa ľudí a myslí si, že 
tadiaľto cesta nevedie. 
P. Škriečka povedal, že ak by sa to rozhýbalo týmto smerom, tak začnú byť aj ľudia trochu 
obozretnejší. Povedal, že by sme mali na ľudí nejakým spôsobom pôsobiť, aby ľudia začali nad tým 
rozmýšľať a predstavíme im tú myšlienku, že v budúcnosti bude kanalizácia. Povedala, že my, čo sme 
tu o tom vieme, ale veľa ľudí o tom rozmýšľa a radšej si pustí do potoka čerpadlo a vybavená vec. 
P. Jana Schneebergerová dodala, že keď ide veľká voda, tak tam ešte vysype smetiak.  
P. Jaroslav Bača povedal, že je to vlastne to, ako vravel, ohľadom separovania, že je to potrebné tým 
ľuďom stále omieľať, aby sa potom niekto zase nečudoval, že bude niečo drahšie a povedal, že kvôli 
niečomu to je. 
Starostka obce povedala, že proti tomu nemá nič, aby osvetu spravili.  
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P. Jana Schneebergerová povedala, že to obec nestojí nič mať na stránke jeden článok, prípadne 
dva, informácie na verejnej tabuli, jednoducho pre to niečo urobiť. 
P. Škriečka povedal, že je potrebné na tom začať pracovať. 
P. Jaroslav Bača povedal, že by chcel povedať jednu- dve vety na margo toho, čo tu odznelo, že jemu 
tiež trochu prekáža, že sú ľudia, ktorí kritizujú a povedia to tak či onak, ale tiež nie je zástancom toho, 
že toho človeka hneď odseparujú. Povedal, že on tiež rád upozorňuje a je to aj jeho povinnosťou 
upozorniť na nejaké nedostatky a je to vidieť, že toho človeka jednoducho odseparujú. Povedal, že 
nehovorí, že vždy je všetka kritika oprávnená a nie je toľko znalý tej problematiky, ktorá tu odznela, 
ale chce povedať to, že musíme vedieť prijať aj kritiku lebo ak by tá kritika nebola, mysleli by sme si, 
že je všetko v pohode a pritom to tak nie je.  
Starostka obce povedala, že to chápe, ale neberie takú nátlakovú kritiku, akú robí p. 
Schneebergerová, že ona povie a chce, aby to tak bolo len tak, ako ona povie.  
P. Jaroslav Bača povedal, že musíme komunikovať a zapojiť sa všetci.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že ona platí dane, či už zo závislej činnosti z podnikania alebo 
platí dane tuto a myslí si, že každý jeden občan sa skladá na starostkinu výplatu a že každý jeden 
človek má právo si povedať, ak má nejaký problém. Povedala, že ona má tých problémov 
nazbieraných toľko, pretože sa desať rokov snažila niečo robiť a bolo jej povedané, že to nemá 
zmysel a to ani nezačínaj. Povedala, že toto boli odpovede poslancov pred niektorými rokmi. 
Povedala, že preto s tým nič nerobila, ale po nových voľbách si povedala, že prečo nie a prečo sa tu 
občania boja povedať nejaké kritické slovo, lebo budú postihovaní alebo perzekvovaní.  
Starostka obce sa jej opýtala, ako bola ona perzekvovaná.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že ona sa pýta, či bude a cíti, že je pretože ju ohovára starostka 
po dedine, že je konfliktná. Povedala, že to, že sa človek ozve, neznamená, že je konfliktný.  
Starostka obce povedala, že si nemôže za každú cenu presádzať svoj názor.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že si nič nepresadzuje, ale platí dane, sedí doma na zadku 
a dodržiava všeobecné záväzné nariadenia. 
Starostka obce povedala, že aj ona si platí dane.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že ak jej sused siahne na jej majetok a chodí jej po pozemku, 
ako po svojom a nerešpektuje ju, tak si tú „hubu“ otvorí.  
Starostka obce povedala, že má na to Okresný súd a občiansko-právne konanie.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že má a že má na to aj „hubu“ a vie si ju aj otvoriť. Povedala, že 
ona sa ale nebude pozerať z toho kopca na to, ako sa s ním háda, keď vie, o čom sa s ním háda. 
Starostka obce povedala, že sú to ich konflikty a nech si to rieši občiansko-právne a ona do toho 
vstupovať nebude.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že od toho je starostka, aby sa na to len tak dívala, prizerala 
a držala p. Ivanovi Martákovi, pretože sa kamarátil jeho otec s jej mužom a aby mu držala stranu.  
Starostka obce povedala, že ju opäť osočuje.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že ju neosočuje, ale je to pravda.  
P. Škriečka sa opýtal, či sa aj on môže niečo opýtať. Povedal, že to tu už spomínal asi trikrát, povedal, 
že máme 10 ročné bytovky a bolo by dobré ísť ich skontrolovať, ako zatekajúcu strechu a čističku. 
Povedal, že má čistička nadmernú spotrebu elektriny. Povedal, že je v bytovke okolo susedkiných 
dverí opadaná omietka a určite sa jej zle podarilo zavrieť dvere, ale je to obecný majetok a je potrebné 
sa o to starať. Povedal, že si chcel vymaľovať, ale zistil, že má omietku popraskanú v 4 miestach a má 
problém s tým, že keď to vymaľuje, bude to mať za týždeň popraskané.  
Starostka obce povedala, že tam nejakého odborníka zavoláme.  
Poslanci o bytovkách ďalej komunikovali.  
Starostka obce povedala, že na bytovku aj poslala p. Šulca, nech sa na tú strechu pozrie, ale vraj je 
teraz ťažké zohnať materiál, ktorý na to potrebuje.  
P. Viera Bačová povedala, že by rada upozornila na tú bytovku, či tam nie je ešte nejaká záručná 
lehota.  
Starostka obce povedala, že záruka bola len 5 rokov.  
P. Škriečka navrhol, aby sa prešli všetky byty vo všetkých bytových domoch a skontrolovali sa.  
P. Viera Bačová povedala, že by tiež na niečo rada apelovala, čo sa týka asi 90% občanov a to je 
obchod – potraviny. Povedala, že už je to asi rok, čo je Jednota zavretá a že by bolo vhodné, hlavne 
teraz, keby tu potraviny boli. Povedala, že tie, čo tu máme, tak chvála bohu fungujú, ale nemôže tam 
mať ani toľký sortiment, a že aj susedné obce pre to tiež niečo urobili a že by obec mohla Jednotu 
osloviť, či by to aspoň nedali do prenájmu niekomu inému.  
Starostka obce povedala, že sa na to boli dvaja záujemci pozerať, ale vzišlo z toho.  
P. Viera Bačová sa opýtala, či prišli sami alebo ich obec oslovila.  
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Starostka povedala, že prišli sami. Povedala, že tam p. Janka Masárová pracuje, že by sa mohla 
opýtať.  
P. Miroslav Stančík povedal, že keď Jednota prišla až do Hrachovišťa, možno by to tu chceli otvoriť.  
P. Janka Masárová povedala, že oni mali už dávno naplánované, ktoré Jednoty si zoberú a pozerali 
sa hlavne na tržby a tu boli tie tržby veľmi nízke. Povedala, že ani o Kostolné nemali záujem a preto 
budovu kúpil obecný úrad a predáva tam súkromník.  
Poslanci o obchode ďalej diskutovali.  
P. Škriečka spomenul, že by sa mohla nejak využívať budova bývalej fary, ktorá je teraz obecným 
múzeom. Povedal, že by tam chcel spraviť nejaké akcie, ako napríklad koštovku slivovice alebo tam 
hrať karty, šachy alebo nech tam zasadajú poslanci.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že niečo, čo by malo prínos pre obec. Povedala, že ona toto so 
starostkou pred dvoma rokmi riešila.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či zo strany Jednoty nebol ani podnet, či by to obec chcela odkúpiť, 
napríklad cenu, čo by za to chceli.  
Starostka obce povedala, že nie. 
P. Janka Masárová povedala, že je to momentálne komplikovanejšie, nakoľko je Jednota Trenčín 
v konkurze.  
Prítomní ďalej komunikovali o potravinách v obci.  
P. Jaroslav Bača povedal, že by sa chcel opýtať, či by mu vedel niekto vysvetliť alebo povedať, že 
prečo v zápisnici zo dňa 8.12.2020 chýba pasáž ohľadom p. Petrovičovej. Povedal, že 18.12.2020, 
keď mali zvolané zastupiteľstvo, tak starostka povedala, že je v zápisnici všetko. 
Starostka obce povedala, že im vtedy povedala, že by bola rada, keby tie veci, ktoré im vysvetľovala 
pomimo, aby nemuseli byť zaznamenané, pretože im to hovorila na základe oboznámenia sa s tým 
problémom.  
P. Jaroslav Bača povedal, že v tom prípade nevie, načo im to potom rozpráva, keď si za tým nestojí. 
Povedal, že ak niečo povie, tak si za tým stojí a či je to príjemné alebo nie, keď to raz povie, tak to tak 
asi je. Povedal, či sa ten dotyčný bude hnevať, ako to zoberie, buď to pochopí alebo nie. Povedal, že 
keď riešili jej plat, tak vravela, že to nebolo v súlade so zákonom a ak by to napadol prokurátor, na čo 
sa on opýtal, ako sa to dozvedia, tak starostka povedala, že to bude v zápisnici. Povedal, že ak je tam 
jedno, prečo tam nemôže byť aj to druhé. Povedal, že ak by to tam nebolo, nemuselo sa nič 
18.12.2020 odohrať a nemuseli sme k ničomu takému prísť.  
Starostka obce povedala, že ich o to prosila, aby to nebolo v zápisnici, lebo to povedala tak ľudsky 
pomimo. 
P. Jaroslav Bača povedal, že si cení, ak niekto niečo povie naozaj ľudsky a bude si za tým stáť, čiže 
ak by ju o niečo poprosil, že si nepraje, aby tam bolo, tak či mu bude vyhovené alebo hocikto iný. 
Starostka obce povedala, že my máme tie zápisnice také, aké by ani  nemali byť, nakoľko tam máme 
citácie, ako na súde.  
P. Jaroslav Bača povedal, že na tom sa dohodli, že to tam bude.  
Starostka obce povedala, že sú určité veci, ktoré by tam nemuseli byť.  
P. Jaroslav Bača povedal, že si myslí, že by to tam malo byť, že počuli len jej verziu a nepočuli verziu 
druhej strany. Povedal ,že tam dokonca aj bol návrh, aby bola p. Petrovičová prizvaná a aby aj ostatní 
počuli aj jej názor. Povedal, že keď mal aj niečo s p. Gajdošovou, tak si za tým stojí.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že to sú aj pripomienky ľudí, že je tu dvojtvárnosť.  
P. Jaroslav Bača povedal ,že mu ide vlastne o to, že tam dajme tomu niekto na niekoho „nakydá“ 
a potom povie, aby to tam nedávali a dotyčný o tom nevie. Povedal, že ak niečo je pravda, nemá sa 
za čo hanbiť.  
Starostka obce povedala, nech to nespochybňuje a že si tiež stojí za svojim a to je jej kompetencia, 
aby o tom rozhodla.  
P. Jaroslav Bača povedal, že nevie, na čo sa potom na niečom dohadovali a x-krát a že mal aj kvôli 
tomu s p. Ing. Masárovou v úvodzovkách komunikačné problémy. 
Starostka obce povedala, že už nevie, kto to na zastupiteľstve o tej Evke nadniesol. 
P. Jaroslav Bača povedal, že by chcel ešte jednu vec, a to má teraz posledný zážitok, keď bol sneh, 
že išiel ráno do práce a naši dvaja zamestnanci boli v traktore, čo je všetko v poriadku lebo odhŕňali, 
ale prechádzal popred úrad a vidí, ako p. Ing. Masárová odhadzuje sneh. Opýtal sa, či je nutné, aby 
sa tí dvaja vozili v jednom traktore, a žena musí odhadzovať sneh.  
Starostka obce povedala, že mu vysvetlí, prečo chodia dvaja. Povedala, že to je preto, lebo je ten pluh 
dlhší, ako by mal byť a p. Naď to zdôvodnil tak, že nevidí a preto mu p. Zámek na to dáva pozor, aby 
o niečo nezaprel.  
P. Miroslav Stančík povedal, že to je pravda, že sedel v tom traktore a keď sa otočí doľava, tak časť 
radlice nie je vidieť.  



Zápisnica OZ Vaďovce          

           Strana 12 z 12 

Podpisy overovateľov:      

P. Jaroslav Bača sa opýtal, čoho je to teraz problém, či tým, že tam je radlica, čo tam má byť alebo je 
to nejaká iná, že tým pádom to nevidí.  
P. Miroslav Stančík povedal, že nevie, že je to možno šírkou.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že si bol zmerať radlicu a zistil, že je vysunutá do jednej strany. 
P. Ing. Peter Dinga s p. Miroslavom Stančíkom na túto tému diskutovali.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či by sa to nejak nedalo vyriešiť, napríklad spätným zrkadlom.  
P. Ing. Peter Dinga potvrdil, že jedine zrkadlom a že už p. Mozola tam chcel dať praporky, že tie by 
pomohli. 
Starostka obce povedala, že nám to nevadí odhŕňať, že my sa chytíme aj takej roboty, aby sme ľuďom 
spravili prístup. Povedala, že je to v pohode a nemusí to riešiť.  
P. Jaroslav Bača povedal návrh, že si až v sobotu na testovaní všimol, či by sme mali možnosť 
vymeniť Slovenskú zástavu. 
Starostka povedala, že o tom vie a vymení sa.  
P. Škriečka povedal, že v najbližších dňoch hlásia mrazy a chce upozorniť na inkriminovaný byt, kde 
sú stále podlžnosti a myslí si, že je byt stále odpojený od plynu a od elektriny a sú tam zrejme nejaké 
potrebné opatrenia, aby nezamrzol.  
P. Jaroslav Bača povedal, ak sa bavíme o dlžníkoch, či sa niečo za tie 2 mesiace dialo ohľadom p. 
Radenu.  
Starostka obce povedala, že tam má už nejakých nájomníkov a začne splácať.  
P. Jaroslav Bača povedal, že sa o tom už aj bavili, aby niečo neprepadlo nejaká tá podlžnosť.  
P. Škriečka to potvrdil, že s p. Radenom hovoril.  
P. Jana Schneebergerová sa opýtala na konáre, či sa s nimi niekedy bude ešte niečo robiť. 
Starostka obce povedala, že s tým niečo spravíme. Povedala, že sa spracovávať nebude lebo nemá 
kto, ale asi sa to bude musieť spáliť. 
P. Jana Schneebergerová sa opýtala, či nemáme takú štiepkovačku.  
P. Škriečka povedal, že to už je suché. 
P. Miroslav Stančík povedal, že sa to nedá technicky spraviť.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal na Sad starého otca, či tí, ktorí projekt robili, či zanechali na úrade alebo 
niekde, že čo tam je vysadené. Povedal, že keď tam boli, tak to s chlapmi nevedeli identifikovať, že či 
také niečo je.  
Starostka obce povedala, že nevie, či sú na stromoch štítky.  
P. Jaroslav Bača povedal, že tam neboli štítky.  
Poslanci navrhovali spraviť nejaké tabuľky k stromom. 
P. Viera Bačová povedala, že by mala otázočku, že keď spracovávala kroniku zo zápisníc, tak sa  v 
nich veľmi ťažko orientovalo a je to jej osobný názor, že ktokoľvek to číta, tak sú to priame reči a skôr 
jej to pripadá, že je to prepis. Povedala, že sa na zasadnutí robí zvukový záznam. Povedala, že by 
zápisnica mala byť v trochu inej štruktúre. Povedala, že by zápisnica mala obsahovať to, čo tu dotyčný 
poslanec povie alebo jej podstatu a na to sa volia overovatelia, aby to verifikovali, že to tak je. 
Povedala, že keby bolo niečo sporné, tak je vždy možnosť vypočuť si ten záznam a dať veci do 
poriadku. Povedala, že ona, keď bola poslankyňou, robila si na zasadnutí poznámky a keď starostka 
písala zápisnice, tak jej už párkrát vrátila s tým, že neobsahovala všetko, ale nešla slovíčko po 
slovíčku, a ak by sa aj išlo do konfrontácie s nejakým dôvodom, tak na to slúži tá nahrávka. Povedala, 
že to dáva len na zváženie a oni majú to právo rozhodnúť.  
P. Jaroslav Bača povedal, že dohodnutí boli na základe toho, že aj ten zvukový záznam tu nebol hneď 
od začiatku a jednoducho to, čo sa na zasadnutí povedalo, tak zrazu o mesiac nebola pravda. 
Povedal, že nechce na nikoho nič a každý vie, čo sa tu dialo a čo sa tu nedialo, tak na základe toho sa 
p. Ing. Masárová pýtala, ako si to poslanci predstavujú a jednoducho požiadali, že to tam chcú mať 
celé.  
P. Jana Schneebergerová povedala, že je to nedôvera.  
P. Jaroslav Bača povedal, že si ľudia nestáli za tým, čo povedali, aj keď to povedali. Povedal, že to je 
jeho názor a aspoň on si myslí, že to bolo kvôli tomu lebo sa tam väčšina ľudí ohľadom toho 
naťahovali.  
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie.  
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