
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 9.6.2020 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.6.2020 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. Správa zo zasadnutia finančnej komisie  

6. Schválenie záverečného účtu Obce Vaďovce za tok 2019 a stanovisko hl. kontrolórky k ZÚ 
obce Vaďovce  

        7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole č.87-2020 
        8. Schválenie VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Vaďovce 

9. Schválenie VZN č.1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na       
území obce Vaďovce  

        10. Rôzne - cenová ponuka – rekonštrukcia kancelárie 
                         - cenová ponuka – rekonštrukcia v MŠ Vaďovce (kúpeľňa) 
 

K bodu č. 1 

Starostka obce privítala všetkých prítomných na zasadnutí OZ a oboznámila ich, že je zo zasadnutia 
vyhotovovaný zvukový záznam.   

K bodu č. 2 

Starostka obce pokračovala procedurálnymi záležitosťami a určila zapisovateľku p. Ing. Ninu 
Masárovú a za overovateľov navrhla p. Dagmar Ďurišovú a p. Janku Masárovú.  
 
 
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 
 
Hlavná kontrolórka obce p. Ľubomíra Naďová požiadala o slovo a povedala, že uznesením č. 
104/2019 schválilo zastupiteľstvo termíny zasadnutí a zasadnutie sa malo konať 3.6.2020, a preto by 
chcela poprosiť poslancov o chválenie dnešného dátumu rokovania OZ unesením. 
Starostka obce povedala, že je to z dôvodu posunutia vecí Finančnou komisiou, ako dopracovanie 
zápisnice. Povedala, že to všetci podľa nej akceptujú, len je to zrejme potrebné sa na tom uzniesť. 
Opýtala sa poslancov, či súhlasia s dátumom dnešného rokovania OZ.  
 
 
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. 3 

Pani starostka sa opýtala poslancov, či môžu postupovať podľa pozvánky rokovania OZ, ktorú 
obdržali. Opýtala sa, či má niekto nejaký doplňujúci bod.  
 
 
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 povedala, že ďalším bodom programu je kontrola uznesení zo 7.4.2020 a okrem 
procedurálnych záležitostí, ako voľba overovateľov, zapisovateľky, schválenie programu a kontrolu 
plnenia uznesení sa poslanci uzniesli, že prijímajú dar vo výške 1 314,06€ s DPH, ktorý obsahuje 
snehovú radlicu, náhradný oceľový brit a spájací materiál. Povedala, že sa spravila darovacia zmluva 
a už je majetok aj poistený.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že už len ho previesť.  
Starostka obce povedala, že sa prevezie, že už je to dohodnuté s pánom Mozolom. Povedala, že 
ďalej schválili odpredaj pozemku pre firmu Hufi a nakoľko tam bola požiadavka majiteľky firmy, či by 
nemohla kúpiť pozemok na splátky, sa zastupiteľstvo uznieslo, že musí majiteľka zaplatiť celú sumu 
naraz. Povedala, že majiteľke firmy uznesenie oznámila a tá zatiaľ neodpovedala. Povedala, že ďalej 
schválili odpredaj pozemku p. Maňovi, kde je vypracovaná zmluva a podaná na katastrálnom úrade. 
Starostka obce povedala, že je to k uzneseniam všetko.  
P. Ľubomíra Naďová požiadala o slovo a povedala, že by mala niečo k uzneseniu zo dňa 4.2.2020. 
Povedala, že v bode 5 ju p. Mgr. Daniela Kontinová s p. Ing. Petrom Dingom napadli za správu 
ohľadom p. Polčana, kde im povedala, že je to uznesením, ktoré bolo pod č. 98/2019, kde 
zastupiteľstvo schvaľuje udelenie poslednej šance p. Polčanovi do konca marca 2020 na riadne 
splácanie nájmu obecného bytu vo Vaďovciach. Povedala, že v uznesení nie je  spomenuté a ani to 
nesmie byť spomenuté, že je to za podpory p. Žáčka.  

 
K bodu č. 5  
Starostka obce oznámila poslancom, že ďalším bodom programu je správa zo zasadnutia Finančnej 
komisie a požiadala o slovo predsedníčku Finančnej komisie p. Dagmar Ďurišovú.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že 27. mája zvolala FK, kde sa mal prejednávať v hlavnom bode 
Záverečný účet obce Vaďovce za rok 2019. Povedala, že rokovanie pozostávalo z niekoľkých bodov.  
Pri pojednávaní hlavného bodu si p. Ing. Holota vypýtal slovo, kde ich oboznámil so zvýšením miezd 
v okolitých obcí v roku 2019, v porovnaní s rokom 2018. Povedala, že p. Ing. Holota pripomenul 
návody na exekučné konania a pýtal sa, prečo nemá obec zverejnenú závierku v Registri závierok na 
stránke Ministerstva, a že by sa na každej FK mal predkladať finančný rozpočet podrobne 
rozpracovaný. Povedala, že všetky odpovede dostali a mali ich k dispozícii. Povedala, že sa v závere 
FK vrátila k ZÚ za rok 2019, kde sa zohľadňovali pripomienky, ktoré mali členovia FK p. Mgr. Daniela 
Kontinová a p. Ing. Peter Dinga. Povedala, že všetky pripomienky boli vysvetlené a opravené a každý 
bol s tým oboznámený. Pokračovala, že otázka na finančnú zábezpeku z konca roku 2018, ktorá 
nesedí so začiatkom roku 2019 je vysvetlenie, že bytovka A,B,C majú 2 bankové účty. Povedala, že 
na jednom účte je finančná zábezpeka a ostatné príjmy nájomníkov, a na druhom BÚ je rezervný fond 
bytovky. Povedala, že sú to dva rôzne bankové účty a dve rozdielne sumy. Povedala, že v tomto bode 
p. Ing. Holota navrhol, aby sa celá suma prebytku rozpočtového hospodárenia vložila na BÚ 
rezervného fondu k určitému dátumu a má sa určiť stála suma, ktorá zostane na BÚ rezervného 
fondu, navrhol sumu 5 000€. Povedala, že o výške tejto sumy bude FK ešte rokovať na zasadnutí 
Finančnej komisie. Pokračovala, že si členovia komisie vypočuli od starostky obce obsah listu od p. 
Ing. Mráza s pripomienkou platby za komunálny odpad na rok 2020. Povedala, že Finančná komisia 
mu odporúča zaplatiť platbu za komunálny odpad. Povedala, že v ďalšom bode dala FK za povinnosť 
účtovníčke obce p. Ing. Alene Hrušovej nachystať požadovaných 7 bodov do budúceho zasadnutia 
FK. Povedala, že opravy záverečného účtu boli všetky vykonané na základe pripomienok a na ďalšom 
zasadnutí bude komisia prejednávať navyšovanie daní, darovanie 2% z daní z Oxymatu – o akú sumu 
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sa bude jednať, prejednávať exekúcie a neplatičov a určí sa stála suma, ktorá zostane na rezervnom 
fonde. Povedala, že je to od nej všetko a doporučuje schváliť Záverečný účet obce Vaďovce za rok 
2019. 
Starostka požiadala pred schvaľovaním ZÚ hlavnú kontrolórku o stanovisko. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že nebude čítať celé stanovisko, nakoľko ho všetci dostali, ale záver 
im povie, že výsledok hospodárenia za rok 2019, po odrátaní nevyčerpaných prostriedkov, je vo výške 
22 676, 74€ a navrhuje túto celú sumu poskytnúť na tvorbu rezervného fondu. Povedala, že tým, že 
bol ZÚ zverejnený na úradnej tabuli, ako aj na stránke obce, materiál bol spracovaný prehľadne, 
vyhodnotením hospodárenia obce Vaďovce za rok 2019 môže konštatovať, že splnil svoje základné 
poslanie zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh a zámery rozpočtu v plnej miere 
realizovať. Povedala, že vzhľadom na tieto okolnosti odporúča obecnému zastupiteľstvu Záverečný 
účet schváliť bez výhrad.  
Starostka obce sa opýtala prítomných poslancov, či k tomu niečo majú aj napriek tomu, že je už 
všetko prebrané.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že by k tomu niečo mal, že na začiatku v zápisnici z FK sa bavili aj 
o nejakých číslach, navýšenie miezd. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by sa mala zápisnica z Finančnej komisie čítať celá, tak ako 
aj stanovisko by sa malo čítať celé pre verejnosť.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že na FK boli všetci, aj členovia zastupiteľstva. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že zastupiteľstvo a aj zápisnica je pre verejnosť a nie len pre 
zastupiteľstvo.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sa zápisnica nezverejňuje a preto sa má čítať na zasadnutí 
OZ.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že zápisnicu môže prečítať celú a nemá s tým problém. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že v Záverečnom účte na strane 13 je chyba zábezpeky bytoviek 
A,B,C, kde by to malo byť znova opravené lebo sú tam samé Ačka.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že ona to má v poriadku a má tam A,B,C.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že v tom prvotnom to mala správne, ale v tomto posielanom 
naposledy je chyba. Ďalej sa opýtala p. Ľubomíry Naďovej, či by do jej stanoviska nemalo ísť 
vysvetlenie o úbytku.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to tam nemá prečo dávať, nakoľko audítorke pôjde komplet celá 
strana ohľadne toho. Povedala, že ona k tomu dáva  len celkové stanovisko.  
Starostka sa opýtala, či poslanci zoberú na vedomie správu z Finančnej komisie. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 4 poslanci: p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 1 poslanec: p. Ing. Peter Dinga 
Zdržal sa: 2 poslanci: p. Jaroslav Bača, p. Mgr. Daniela Kontinová 
 
 

K bodu č. 6  
Starostka obce pokračovala v schválení Záverečného účtu za rok 2019.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by mala ešte jednu pripomienku, že v zápisnici bolo 
prečítané, že boli poslanci o všetkom informovaní, ale ona, keď sa pýtala na FK, ako sa prišlo k sume 
71 tisíc, bolo jej najskôr povedané, že je to problém ohľadom bytovkárov a potom, že nie. Povedala, 
že potom jej bolo povedané, že bol problém v rezervnom fonde a keď sa opýtala aký, bolo jej 
povedané, že to nebolo v rezervnom fonde, ale v hospodárskom prebytku a povedala, že na FK 
nedostali vysvetlenie, prečo sa prišlo k číslu 71 tisíc a ani nebol predložený kontrolný list, až na 
základe jej žiadosti po 2 dňoch, keď sa pýtala, ako sa prišlo k sume 71 tis. a myslí si, že by mohla byť 
ešte trošku viac objasnená. Povedala, že je tam písaná oprava mínus 13 tis., ale že už tam raz v tom 
roku bola robená oprava a či to sedí.  
Účtovníčka obce Vaďovce p. Ing. Alena Hrušová povedala, že to bolo len nesprávne zaúčtované a to 
je všetko. 
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, či to znamená to, že bola suma dvakrát zle zaúčtovaná, aj 
v roku 2013 a aj potom. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že áno, že to bolo zle účtované a opravilo sa to. Povedala, že v prvej 
tabuľke, ktorú dostali, je priebeh prírastkov a úbytkov presne tak, ako to bolo v účtovníctve a v druhej 
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je o tak, ako to malo byť v účtovníctve, čiže rozdiel medzi tabuľkami vznikol tých 4 400€ a to bol ten 
rezervný fond.  
P. Viera Bačová sa opýtala, či dobre počula, že išlo o rok 2013, kedy bola členkou Finančnej komisie 
a chcela by o tom tiež počuť niečo viac.  
Starostka obce povedala, že to bolo zistené následnými kontrolami, že to bolo zaúčtované zle 
a opravili to.  
P. Viera Bačová povedala, že sa to niekoľkokrát opravovalo a boli uistení, aj kontrolórkou, že je to 
v poriadku a aj auditom to prešlo. Povedala, že tomu nerozumie, že tam bola stále chyba.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že na to sa pýta aj ona, prečo to bolo opravované v roku 2013 
a tento rok to ideme znovu opravovať.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že museli zistiť rozdiel, ktorý v tom rezervnom fonde je, pretože sa 
v roku 2012 rezervný fond účtoval zle, prebytky hospodárenia boli zle účtované, zvlášť rok 2012, 2013 
a 2014. Povedala, že v týchto najhorších rokoch sa založil rezervný fond aj napriek tomu, že na účte 
neboli peniaze. Povedala, že sa dal prírastok 13 tis. a potom zrazu v priebehu roka sa tam dalo 20 tis.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že to bolo z prebytku prechádzajúceho roka. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že predchádzajúci rok bol v zápore a výsledok hospodárenia 
mínusový.  
P. Viera Bačová povedala, že tam tie čísla skákali, raz boli vysoko v pluse a raz hlboko v mínuse, ale 
potom sa dostali do plusových čísiel.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že pokiaľ vie, tak rok 2012 skončil v plusových číslach.  
Starostka obce sa opýtala, v ktorom roku prišla na Obecný úrad.  
Ing. Alena Hrušová povedala, že to bolo koncom roku 2009. 
Starostka obce povedala, že robila vtedy chyby aj p. Kleopatra po p. Chrenčovej a keďže im to audítor 
zauditoval, nemala ona odkiaľ vedieť, že je to zle. 
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, že ak bol audit v roku 2012 už správne spravený, tak 
nerozumie, prečo sa ide v trinástom znova odrátavať.  
P. Viera Bačová povedala, že to vtedy robila už p. Pavlovičová – audítorka obce Vaďovce. 
P. Ing. Alena Hrušová povedala, že si môžu audítorku zavolať a ona im to všetko môže vysvetliť.  
Povedala, že nie je odborník a ani audítor, aby sa vedela k takýmto odborným veciam vyjadriť.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že tu nejde o audit ale o to, že to už raz bolo opravované.  
P. Viera Bačová povedala, že je na poslancoch, ako budú za ZÚ hlasovať, ale že sa jej to celkom 
dotklo, nakoľko bola za to, že to je správne.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že si to mysleli všetci, že je to správne lebo keď ona nastúpila v roku 
2016, všetko bolo v poriadku a len sa pridávalo. Čo bolo predtým, nekontrolovala. To kontrolovala 
kontrolórka obce pred ňou, len sa odrazu prišlo na to, že je na rezervnom fonde 80 tisíc a na účte je 
20 tisíc. 
Starostka obce povedala, že sa podľa nej zle účtoval rezervný fond, že sa tam dávalo to, čo sa tam 
dávať nemalo.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že účtovníčka vtedy nemala vytvorený účet na rezervný fond, bol len 
účet bežný a rezervný fond bol ako podúčet bežného účtu.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že pokiaľ čítala správu audítora, že sa vytvoril na rezervný fond 
účet a v roku 2013 je aj vedený.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to bol podúčet a účet je na rezervný fond vedený až teraz k 1. 
januáru 2020.  
P. Ing. Alena Hrušová povedala, že im bolo všetko vysvetľované na Finančnej komisii, na ktorej boli 
prítomní všetci poslanci.  
Mgr. Daniela Kontinová povedala, že keď sa opýtala na 71 tis., tak odpoveď bola smetisko hore, ktoré 
začali riešiť. Povedala, že ak by si tú kontrolu o 2 dni nevypýtala, tak ju do dnešného dňa nemajú. 
Povedala, že si myslí, že kontrolný list mal prísť aj na FK. 
P. Ing. Alena Hrušová povedala, že ak si od nej niekto niečo vypýtal, všetko odovzdala.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že si ho mali vyžiadať.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že minimálne trikrát položila otázku, kde je problém srezervným 
fondom, prečo sa odrátavajú úbytky, lebo bolo napísané, že úbytky sú problém s bytovkármi.  
P. Ing. Peter Dinga požiadal o slovo a povedal, že teraz ide o to, že sa ide niečo odrátať a celé, ako sa 
to vyvíjalo, sedel spolu s p. Hrušovou asi v novembri a odčitovala pri ňom, že je problém len 
v zábezpekách. Povedal, že dobre, nech to oddelia a nech je vidieť, koľko je na fyzických účtoch a že 
sa dohodnú. Pokračoval, že prišiel nový rok a zakaždým bola zmena, raz zábezpeka, raz účtovanie, 
prebytky hospodárstva. Povedal, že to nebudí dôveru, že má s niečím súhlasiť, o čom nie je 
presvedčený, a to je jeho názor. Povedal, že ho to nepresvedčilo a keď na kontrolnom liste plávajú 
čísla, ako 13, -20, -20 a on tam nevidí, prečo je to -20. Povedal, že nevie, čo s tým má spraviť.  
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P. Ing. Alena Hrušová sa ho opýtala, či už teraz vie, čo s tým spraviť.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že stále nevie a nevie s čím sú tie čísla podložené a nemôžu od neho 
chcieť, aby sa k tomu zodpovedne postavil, keď je to na vode.  
P. Dagmar Ďurišová povedala, že nechápe, prečo sa rozoberajú tieto roky, že sa majú venovať roku 
2019. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že preto, lebo tento rok idú odčítať 71 tis. a opýtala sa, kam ich 
idú dať.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že pokračujú z rezervného fondu, resp. zo ZÚ, ktorý bol z roku 2018, 
ktorý schvaľovali a mal byť rezervný fond naplnený s 95 tisícami a neprišlo by sa na to. Len sa prišlo 
k tomu - vytvorte fyzický účet,  a už to nesedí a verí tomu, že to už nesedelo dva roky dozadu. Opýtal 
sa, či on má byť teraz ten, čo niečo rozhodne a zoberie to na svoje plecia. Povedal, že rozhodne nie.  
P. Ing. Alena Hrušová povedala, že zloží funkciu a môžu to zaúčtovať za ňu. Povedala, že tomu 
nerozumie a že sa o tom bavili na FK.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to môže účtovníčka nechať tak, ako to bolo a peniaze nech zoženú.  
P. Jaroslav Bača povedal, že niekto za to musel niesť zodpovednosť a čuduje sa, že to nikto neriešil.  
Starostka obce povedala, že to nevie.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že sa na to prišlo tak, že odrazu neboli peniaze.  
P. Ing. Alena Hrušová povedala, že sa to vždy nejak nahľadalo. Povedala, že sa jej to nezdalo a preto 
sa spravila kontrola a zistila sa táto chyba.  
P. Viera Bačová povedala, že ak to správne chápe, tak sa v roku 2013 stala chyba v rezervnom fonde 
a odvtedy sa to prenáša.  
P. Ing. Alena Hrušová povedala, že to, čo sa tam pridalo, nevychádzalo z hospodárenia a na to 
kontrolórka prišla, a tých 20 tisíc, čo tam bolo naúčtovaných, sa odúčtovalo. Povedala, že to je všetko, 
že úbytky, sumy hospodárenia a ostatné všetko ostalo. Povedala, že len tých 20 tisíc, ktoré sa tam 
napísali, nevychádzali z hospodárenia a preto sa odúčtovali. Povedala, že to neboli reálne peniaze 
a suma nebola vyrátaná z hospodárenia a preto to pozerali s hlavnou kontrolórkou s tým, že tam bolo 
jediné to, že sa opravilo tých 13 tis. a dvakrát sa tam naúčtoval príjem do rezervného fondu, ktorý 
nevychádzal z hospodárenia.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že tam aj tak nešiel celý prebytok rozpočtu, ale len časť.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že sa to účtovalo z účtu na účet, najprv 13 tis. potom 20. tis.  
Mgr. Daniela Kontinová povedala, že 20 tis., čo bol prebytok hospodárenia a povedala, že 
zastupiteľstvo schválilo presun 20 tisíc k 29 tisícom. Povedala, že výsledok hospodárenia bol vtedy 89 
tisíc.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že vznikla chyba len v účtoch a nikde inde. Povedala, že účtovníčka 
mala vtedy peniaze na oboch účtoch.  
P. Ing. Alena Hrušová povedala, že ak by chýbali peniaze, audítorka na to príde. Povedala, že to je 
len chyba v účtovníctve.  
Starostka obce povedala, že boli chyby predchádzajúcich účtovníčok veľké a tie chyby sa museli 
postupne opravovať, nakoľko sa to nedá naraz.  
P.  Viera Bačová povedala, že rok 2012 a 2013 boli už pod dozorom p. Ing. Pavlovičovej – audítorky 
obce, a to, čo bolo dozadu, to sa opravovalo a tam mohli byť chybné nadväznosti. 
P. Ing, Alena Hrušová povedala, že jej audítorka vysvetľovala, že keď sa robia opravy v účtovníctve, 
tak ona nedokáže urobiť všetko naraz. Povedala, že aj v tom roku 2013 brali poslanci OZ Záverečný 
účet s výhradou.  
P. Viera Bačová povedala, že to v prvom rade dostali na poslednú chvíľu, že to dostali vo štvrtok 
a v pondelok bolo zastupiteľstvo.  
P. Ing. Holota požiadal o slovo a začal vysvetľovať, o akú situáciu ide. Povedal, že audítorka s tým 
viac-menej nič nemá, nakoľko ona kontroluje účtovníctvo a nekontroluje Záverečný účet a ten 
výsledok, ktorý je prezentovaný záverečným účtom, to je jedno, v akom roku. Prirovnal situáciu 
k šetreniu babičkiek, ktoré používajú šálky na šetrenie. Každú šálku majú na niečo iné. Ak sa jedna 
šálka rozbila, musela ju nahradiť alebo si tú šálku evidovala na papieri ručne. Povedal, že takto sa 
hospodárilo aj v našej obci, kde sme mali vedený účet 221, ktorý sa týka vedenia financií, ale 
v skutočnosti sme si tam urobili nejaké analytiky (šálky), do ktorých sme akože odkladali peniaze na 
konkrétne veci. Povedal, že žiaľ, tieto „šálky“ nekorešpondovali s účtami v banke, ktorých bolo málo. 
Povedal príklad, že obec mala 2-3 účty ale bolo ich treba 7, vtedy by to korešpondovalo a keby 
nastala chyba v účtovníctve, hneď by výpis z bankového účtu upozornil na to, že je tam iná suma 
a vedelo by sa to hneď napraviť.  
Povedal, že v tomto nastal ten chaos, že účtovníctvo na jednotlivých analytikách (šálkach) boli úplne 
iné čísla, aké boli reálne v banke. Povedal, že v banke boli napr. 3 účty a dokopy to dávalo nejakú 
sumu, ktorá bola napríklad 100 tis. a aj keď sem spočítali čísla v jednotlivých „šálkach“ dávali číslo 
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100 tis., ale bolo to zle porozdeľované. Povedal, že on od samého začiatku upozorňoval na založenie 
samostatného účtu pre rezervný fond, kedy sa to vykryštalizuje a ukáže chybu, ktorá tam je. Povedal, 
že je to teraz ako keby o prelievaní peňazí zo šálky do šálky, ale objem tých peňazí sa nemení. 
Povedal, že je ťažké prísť na to, kedy sa tá chyba stala a že by bol na to potrebný tím analytikov, ktorí 
by museli ísť roky dozadu a na to teraz nemáme ani čas, ani energiu a musíme hľadieť dopredu 
a nerýpať sa v minulosti a je už na poslancoch, ako príjmu informáciu, že zrazu z obsahu rezervného 
fondu nejakých 90 tis. klesol na 4  500€. Povedal, že pokiaľ oni túto formu neprijmú, tak by a mohla do 
ZÚ pridať nejaká príloha a povedal, že sú poslanci rovnako zodpovední za hospodárenie obce, tak 
ako aj sama starostka. Povedal, že je na poslancoch, či ZÚ schvália bez výhrad alebo budú trvať na 
nejakej špeciálnej prílohe k ZÚ, ktorá sa ale nezverejní a len tak, aby oni s ňou boli spokojní.  
Starostka obce sa opýtala poslancov, či dá hlasovať za schválenie ZÚ bez výhrad alebo s pridaním 
prílohy.  
P. Ing. Alena Hrušová sa opýtala, či im má poslať kontrolu č. 60.  
P. Ing. Peter Holota povedal, že by si v prvom rade mali poslanci určiť, čo chcú vidieť, aby boli 
spokojní.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že ten návrh schválenia a potom niečo dokazovať, že by mal byť iný svet 
a pýtať sa po funuse je zbytočné.  
Starostka obce povedala, že máme čas do konca júna a navrhuje, že by zasadla FK v čo najbližšom 
čase a potom by sme zvolali zasadnutie OZ.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že jej nie je jasné z kontrolného listu, kam tie peniaze išli a keď 
pozerala záverečné účty, tak jej to tak nevychádzalo. Povedala, že ona je osobne proti schváleniu 
tohto záverečného účtu.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že keď sa uvažovalo s nejakými výsledkami a teraz sa má robiť korekcia, 
to je spochybnenie tých predchádzajúcich ZÚ, lebo či to vtedy nespravil poriadne a teraz ide niečo 
korigovať. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že ak sme už robili opravu v roku 2013 a chceme robiť znova tú 
istú opravu, tak nevie. Povedala, že už prvotný podnet bol v októbri 2019 s tým, že potrebujeme 80 tis. 
a musíme si zobrať 40 tis. úver a vtedy začali pochybnosti a za ňu je to celé spochybnené.  
Starostka obce sa opýtala poslancov, či chcú ZÚ schváliť s výhradou.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, ako tú výhradu odstránia, nakoľko musí byť do konca 
kalendárneho roka odstránená, a to neodstránia.  
Starostka obce povedala, že by sa to dovtedy objasnilo.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že to celé speje k tomu, že keby sa fyzicky nežiadal vytvoriť 
samostatný účet pre RF, tak sa do dnešného dňa o tom nevie.  
P. Ing. Alena Hrušová povedala, že sa audítorka rezervným účtom začala zaoberať až teraz a dozadu 
tie roky sa tomu nevenovala, a preto má teraz v správe od audítorky, že trvá na tom, aby mal RF 
oddelený účet. Povedala, že je to náhoda, že sa poslanci v tom istom čase zhodli s audítorkou. 
 Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala, že ak boli bytové zábezpeky v poriadku, či až tento rok boli zlé. 
Ing. Alena Hrušová sa jej opýtala, prečo hovorí o zábezpekách.  
Mgr. Daniela Kontinová povedala, že nakoľko boli zle odrátané bytové zábezpeky.  
P. Ing. Alena Hrušová povedala, že neboli vôbec odrátané.  
Starostka obce povedala, že bolo len všetko „vyhádzané“ z rezervného fondu, čo tam nepatrí.  
P. Ing. Holota povedal, že sa pozeral na tie korekcie, keď sa dostal k tým materiálom a ani on im 
nerozumie a myslí si, že ak by sa to trochu zrozumiteľnejšie napísalo, bolo by to lepšie, ale nech sa 
rozhodnú oni. 
Starostka obce povedala, že je na nich, ako sa rozhodnú a majú možnosti schváliť ZÚ bez výhrad, 
s výhradou alebo sa znova stretne FK a potom aj OZ do konca júna, aby sa im to objasnilo a mohli 
s kľudným svedomím hlasovať.  
Starostka obce navrhla uznesenie, že sa schválenie Záverečného účtu za rok 2019 odkladá 
a v najbližšej dobe sa zíde Finančná komisia, kde sa poslancom objasnia nezrovnalosti a potom sa 
znova zíde aj Obecné zastupiteľstvo.  
 
 
 
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 dala slovo hlavnej kontrolórke obce Vaďovce so správnou č. 87 – 2020.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že na základe plánu kontrolnej činnosti vykonala kontrolu plnenia 
uznesení Obecného zastupiteľstva a komisií za rok 2019. Povedala, že v kontrole zistila, že za rok 
2019 bolo prijatých 107 uznesení, z toho boli unesenia, ktoré boli opätovne riešené a prejednávané na 
zastupiteľstve viackrát, napríklad odmeňovanie poslancov a nesposlancov v komisiách, nákup 
techniky, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, odhŕňanie snehu, nákup čelného 
nakladača, rekonštrukcia WC, odpredaj pozemkov f. HUFI, VZN o miestnych daniach. Konštatovala, 
že sú uznesenia poväčšine splnené, až na unesenie č.7, č.52, č.73, č.74, č.88, č.99. Povedala, že 
bolo v zápisnici z 5.11.2019 doporučené, aby sa zakúpila váha na Zberný dvor na váženie odpadu. 
Povedala, že to nebolo prijaté uznesením, ale myslí si, že je to dôležitá súčasť ZD. Povedala, že by sa 
chcela zamerať ešte na uznesenie č.9/2019, kde boli schválení členovia komisií pre šport, uznesenie 
č. 10/2019 členovia komisie kultúrnej, unesenie č. 14/2019 členovia redakčnej rady na písanie 
Vaďovských novín. Povedala, že sa komisia pre šport nestretla ani jedenkrát, kultúrna komisia 
jedenkrát, zo zasadnutia redakčnej rady nie sú žiadne zápisnice, ale vie, že sa táto komisia zišla. 
Povedala, že v tejto komisii zomrel jeden člen. p. Mikláš a odporúča, aby bol nahradený novým 
členom. Ďalej navrhla, aby sa do obecných noviniek uverejňovali dôležité články, ako schválen ie 
poplatku za odpad, ako uhrádzať poplatky, ako sú riešení neplatiči, ako funguje Zberný dvor 
a podobne. Povedala, že čo sa týka Finančnej komisie, že tá pracuje intenzívne a zasadá podľa 
potreby. Povedala, že zápisnice OZ majú stanovených overovateľov, ktorí zodpovedajú za znenie 
zápisnice a podotkla, že doplňovanie zápisnice, ktorá je uverejnená na stránke obce, je neprípustné. 
Povedala, že preto sa robí kontrola uznesenia, aby sa tieto doplnky objavili v kontrole uznesenia. 
Ďalej dodala, že poslanci veľmi neskoro doručujú zápisnice, že zápisnica musí byť zverejnená na 
stránke obce minimálne jeden deň pred stretnutím a že zápisnica z posledného zastupiteľstva vôbec 
nebola dodnes zverejnená. Povedala, že zo všetkého vydedukovala, že si poslanci medzi sebou 
nedôverujú a že majú pripomienky k zápisniciam, pri ktorých nie sú overovateľmi. Povedala, že ak sú 
raz stanovení overovatelia, tí plne zodpovedajú za jej znenie. P. Naďová prečítala informáciu, že je 
dobré zápisnicu napísať, najlepšie hneď po porade, že je najviac používaný druh zápisov je stručný 
zápis, ktorý sa používa na zápis pravidelných interných porád. Povedala, že dôležitý je podrobnejší 
zápis, ktorý má v podstate rovnakú úpravu, ako stručný zápis, ale uvádzajú sa v ňom krátke obsahy 
referátov, diskusných príspevkov, mená účastníkov, ktorí tieto referáty a diskusné príspevky 
predniesli, prípadne sa uvedie doslovné znenie niektorých pripomienok. Povedala, že poslednou 
formou zápisu je doslovný prepis, to čo sa robí u nás, ktorý sa vyhotovuje len pri osobitne dôležitých 
poradách a konferenciách. Povedala, že si myslí, že by mali zvážiť zápisnice, ako sa píšu, pretože 
čítala tie zápisnice a uznesenia, a ak povie pravdu, po tretej zápisnici to vzdala lebo sa to nedá čítať.  
P. Jaroslav Bača povedal, že sa k tomu chce vyjadriť, že to predsa už na zastupiteľstve nie raz 
preberali, ako teda to má vyzerať a myslí si, že sa dohodli jasne, že to bude podľa toho, ako to bolo na 
nahrávke. Povedal, že nerozumie, prečo sa to odsúhlasilo.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že ani v jednej zápisnici nenašla, že by to bolo v uznesení 
odsúhlasené. 
P. Jaroslav Bača povedal, že sa tu rok hovorí niečo iné. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že by mala byť zápisnica napísaná tak, aby bola jasná, a nie, aby bol 
obsah: „Jožo povedal áno, Peter povedal nie, Juro povedal možno“. Povedala, že citácie sa dávajú do 
zápisnice jedine na súdoch, kde sa cituje presne. Povedala, že si prečítala zápisnice veľa 
zastupiteľstiev na okolí, z východného Slovenska, stredného Slovenska a nikde nie je citácia.  
P. Schneebergerová povedala, že to záleží od zapisovateľa. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to nie je pravda, pretože poslanci kontrolujú každé slovíčko.  
P. Jaroslav Bača povedal, že je to z dôvodu skúsenosti s tým, že čo odznelo na zastupiteľstve, bolo 
v zápisnici úplne inak a preto na to tlačili a stále neboli spokojní. Povedal, že aj kvôli tomu sa zakúpilo 
nahrávacie zariadenie, lebo sa formulácie menili a dávali úplne iný zmysel, že sa schválne menili 
pasáže tak, aby obec z toho nevyšla zle.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že či by jej mohol povedať jedno uznesenie.  
P. Jaroslav Bača povedal, že by si ich musel pozrieť.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že ona nič nenašla a nato sú tie záznamy. 
Zapisovateľka zápisníc p. Ing. Nina Masárová povedala, že sú to silné obvinenia, že ju obvinil, že 
schválne pozmeňuje zápisnice.  
P. Jaroslav Bača sa jej opýtal, či si o tom písali maily.  
Ing. Nina Masárová povedala, že práveže písali a môže všetkým ukázať, ako sa k nej chová a čo jej 
píše. Povedala, že je to ostuda, ako sa môže k niekomu takto chovať, už len ako k žene a že si nemá 
čo dovoliť takto písať maily.  
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P. Jaroslav Bača povedal, nech povie príklad a že nepoužil ani jedno vulgárne slovo.  
P. Ing. Nina Masárová povedala, že o vulgarizmoch nikto nehovoril a povedala, že ju v mailoch obvinil, 
že zámerne nenahrávala rokovanie, aj napriek tomu, že mu vysvetlila prečo sa to nenahralo.  
P. Jaroslav Bača povedal, že sa jednalo o to, že sa klasicky počas zastupiteľstva začalo nahrávať 
a že sa na konci zasadnutia postavila a išla k zariadeniu a nikto im nič nepovedal. Povedal, že nevie 
za koľko dní alebo týždeň, že nevie presne, že by si to musel pozrieť, mu napísala, že zariadenie 
jednoducho nefungovalo, aj napriek tomu, že bolo skontrolované a preto sa pýtal, že prečo im to nikto 
hneď neoznámila. Povedal, že jej preto napísal, že nadobúda dojem, že to bolo spravené úmyselne. 
Povedal, že keby mu to povedala hneď, že sa niečo stalo, nikto by nepovedal ani pol slova.  
P. Ing. Nina Masárová povedala, že mu odpísala, že to hneď po zasadnutí oznámila p. Gajdošovej, p. 
Ďurišovej, p. Masárovej a starostke obce.  
P. Jaroslav Bača povedal, že p. Gajdošová povedala, že o tom nevedela a že sa chcela na to ísť 
opýtať na Obecný úrad. Povedal, že nevie prečo p. Masárová zavádza.  
Ing. Nina Masárová povedala, že jej to spomínala a mohla sa p. Gajdošová kľudne prísť opýtať.  
P. Dagmar Ďuriová povedala, že o tom vie aj ona, pretože keď to išla vypínať a už vtedy zhíkla, či sa 
to nahralo.  
Ing. Nina Masárová povedala, že nemohla v tú chvíľu vedieť, či sa to nahralo. 
P. Janka Masárová povedala, že si ju nechce zastávať, ale chce povedať len toľko, že keď na to prišla 
a išli domov povedala, že to napíše p. Bačovi, že on to určite pochopí, že sa jej to stalo.  
P. Ing. Nina Masárová povedala, že sa vybili baterky a to je celé.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, prečo im to hneď nepovedala.  
P. Ing. Nina Masárová povedala, že to 15 minút nahrávalo a potom to skončilo.  
P. Ing. Alena Hrušová sa opýtala p. Jaroslava Baču, či to teraz myslí tak, že to p. Masárová 
nenahrávala zámerne.  
P. Ing. Nina Masárová povedala, že okamžite letela do kancelárie hľadať baterky. 
P. Jaroslav Bača povedal, že s tým nič nechce povedať, len sa domnieva, že to bolo účelové.  
Starostka obce mu povedala, že to určite nebolo účelové, pretože ona by sama prvá mala problémy 
s napísaním zápisnice. 
P. Jaroslav Bača sa opýtal, prečo mu uberá jeho názor.  
P. Ing. Nina Masárová povedala, že mu objasňujú, čo sa stalo. 
Starostka obce povedala, že zakaždým hľadá niečo, čo chceme robiť zle, ale to nie je pravda. 
Povedala, že on do dnešného dňa nevrátil overenú zápisnicu.  
P. Jaroslav Bača povedal, že je v rokovacom poriadku napísané, že majú dostať zápisnicu do 3 dní 
a oni ju za 3 dni nedostanú. Povedal, že keď to chcú urýchľovať, prečo sa to robí systémom, že sa 
zápisnica pošle napr. jemu, čo nesedí doma na ri*i, že pípne mail a ide si k tomu sadnúť na 2-3 
hodiny, ale ide k tomu, keď má čas. Povedal, že až následne, keď ju podpíše a dodá k nej nejaké 
podnety a vymenia si pár mailov, až následne ide zápisnica druhému overovateľovi a chce vysvetliť 
postup.  
P. Ing. Nina Masárová povedala, že mu to vysvetlí a že to robí preto, lebo to skúsila dať dvom 
overovateľom, povedala, že sa jej zdá, že to bolo s p. Mgr. Kontinovou a druhého  overovateľa nevie, 
a vrátili sa jej dve podpísané zápisnice a potom musela zase niekoho naháňať, aby podpísal tú prvú 
zápisnicu, aby boli na jednej zápisnici obidva podpisy. 
P. Jaroslav Bača sa opýtal, prečo nemôžu robiť zmeny a úpravy naraz. Povedal, že mal v maile 
napísané, že dostane zápisnicu druhý overovateľ až vtedy, keď ju podpíše a aký to má zmysel.  
Starostka obce povedala, že nevie, čo je na tom a že to tak robí každá dvojica.  
P. Jaroslav Bača povedal, že aby im potom nikto nič nevyčítal.  
Starostka obce povedala, že to chápe, že to má ťažké, že bývava mimo obce, ale ide o zápisnicu zo 
7.4.2020 a dnes je 9.6.2020.  
P. Jaroslav Bača povedal, že je to jedno a že tu ide o princíp. 
P. starostka povedala, že ona by mala podľa zápisnice plniť uznesenia. 
P. Jaroslav Bača sa opýtal p. Ing. Masárovej, koľko bolo úprav v zápisnici.  
Ing. Nina Masárová povedala, že záleží od poslanca, koľko je úprav.  
P. Jaroslav Bača povedal, že hodne a že to doplní a znova niečo príde a on fakt nie je doma, že na 
nič iné nečaká, kedy mu príde mail. Opýtal sa, prečo to nemohli overovať spolu.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, nech sa na tom dohodnú.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či je problém poslať mailom obidvom poslancom zápisnicu, tak ako ju 
dostane on.  
Starostka obce povedala, že je to takto zaužívané. 
P. Jaroslav Bača povedal, že tak potom nech im nevytýka to, že im to dlho trvá.  
Ing. Nina Masárová povedala, že to nič nemení na tom, že čakala na zápisnicu dva mesiace.  
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Starostka obce povedala, že nikto iný nemá problém, len on.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že za seba mali s p. Ing. Masárovou pár korekcií a ona to skorigovala 
a uznala zmeny. 
P. Ing. Nina Masárová povedala, že sa to vždy opraví.  
P. Jaroslav Bača povedal, že my im niečo vytýkame, ale jedno z tých príčin je to, že to takto funguje.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že mala byť zápisnica včera zverejnená na stránke.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, koľko malo visieť VZN na nástenke obce. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že 15 dní.  
P. Jaroslav Bača povedal, že či by nemalo visieť do dňa konania OZ.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, aby sa tu neťahali za slovíčka. 
P. Jaroslav Bača povedal, že sú doslova a do písmena kraviny, čo tu riešime.  
Starostka obce povedala, že táto spolupráca zastupiteľstva je nula bodov lebo stále na nás hľadajú 
chybu a stále si myslia, že my chceme robiť niečo zle, ale chcela vedieť, prečo to robia.  
P. Jaroslav Bača povedal, že už jej to xkrát vysvetľoval. 
Starostka povedala, že sa snažíme robiť všetko podľa zákona. 
P. Jaroslav Bača povedal, že jej to nikto neupiera.  
Starostka obce povedala, že to mali povedať, opýtať sa, prečo tam nevisí, povedala, že p. Mgr. 
Kontinová býva oproti a mohla povedať.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je to len na základe argumentu, čo ona povedala. Ďalej 
povedala, že dovtedy, čo prišla p. Ing. Masárová na OcÚ, neboli zverejnené zápisnice za roky 
2015,2016,2017 a až ona ich tam dávala.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že je to preto, lebo to nemal kto robiť. 
Starostka obce dodala, že ohľadom toho VZN, že je dodnes na stránke. 
P. Ing. Nina Masárová povedala, že na tabuli už nie je lebo pršalo a na jednu tabuľu bol ZÚ a chceli 
tam dať parte, ale nebolo miesto. 
P. Ing. Alena Hrušová povedala, že sa aj o tom bavili v kancelárii, ako to spraviť.  
P. Ing. Nina Masárová povedala, že na internete je VZN stále a nikto to odtiaľ nevymazal.  
P. Mgr. Daniela Kontinová dodala posledný podnet k správe hlavnej kontrolórky ohľadom dopĺňania 
zápisníc, má pocit, že sa jedná o december, kedy mal p. Stančík overovať s p. Ďurišovou zápisnicu, 
bola síce zverejnená, ale ona na nasledujúcom zastupiteľstve dopovedala, že je neúplná a chýba tam 
diskusia a že je to dôležitý bod.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že preto povedala, že to malo byť v kontrole unesení, ale zápisnica sa 
nesmie meniť, ak je už zverejnená. Povedala, že sa to musí doplniť do ďalšej zápisnice, ďalšie 
pripomienky. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že chcela povedať len to, že je to podľa nej dôležitý bod a mal by 
byť v zápisnici.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to ona vie a že povedala p. Ing. Masárovej, že nesmie stiahnuť 
zápisnicu a dopisovať tam, ale mala to dať do ďalšej zápisnice, čo tam chýbalo a bolo doplnené. 
Povedala, že od toho je kontrola uznesení.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že to ona nenavrhla, len dala pripomienku, že to tam chýba. 
Povedala, že by v tej správe malo byť, že doplnenie akýchkoľvek nejasností by mali byť v ďalších 
uzneseniach. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že si myslí, že to z toho vyplýva.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je to od nej všetko a povedala p. Jarovi Bačovi, že môže 
pokračovať.  
P. Jaroslav Bača povedal, že sa k tomu ešte vráti v bode rôzne. 
Starostka obce sa opýtala, či je to všetko ku kontrole hlavnej kontrolórky obce Vaďovce s č. 87–2020.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že za ňu je to všetko.  
Starostka obce sa opýtala poslancov, či berú na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce Vaďovce 
s č. 87–2020.  
 
 
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. 8 

Starostka obce povedala, že ďalším bodom programu je schválenie Všeobecného závažného 
nariadenia o ochrannom pásme pohrebísk našej obce. Povedala, že sa robili novelizácie zákona 
o pohrebníctve a na základne toho vyplynulo, že si obec môže prijať VZN o tom, že si vytvoríme okolo 
pohrebiska ochranné pásmo hlavne preto, aby sa tam nemohlo nič stavať. Povedala, že toho u nás 
aktuálne nie je toľko, ale v niektorých obciach a mestách majú cintoríny aj v strede sídlisk. Povedala, 
že aj keď to u nás nie je až tak celkom hroziace, myslí si, že by si to mohli prijať, aby sme to mali aj do 
budúcnosti ohraničené. Povedala, že tam dala 50m ochranné pásmo.  
P. Mgr. Daniela Kontinová požiadala o slovo. Povedala, že prvá veta VZN je daná zákonom, čiže 50m 
musí byť, lebo je to zákonom stanovené. 
Starostka sa opýtala, koľko metrov si dajú. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že ide o to, či sa bavia len o šírke a že ide aj o tie ďalšie body, keď to, čo 
tam je, im upravuje zákon a nechceme byť v rozpore bez prijatia tohto VZN, 50m máme zaručených. 
Opýtal sa, či pôjdeme na ostatné body ďalej alebo rovno upravíme tú šírku, aby sme nerobili niečo 
zbytočne.  
P. Miroslav Stančík povedal, že sa hlavne jedná o p. Frola. 
Starostka obce sa opýtala, či si myslí, že tam budú do toho brehu ešte niečo stavať.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že ide o to, či to VZN vôbec musí byť.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že ak nám niečo určí zákon a VZN-kom to chceme zoštíhliť, je dobré 
vedieť, na základe čoho to chceme sprísniť.  
Starostka obce povedala, že na základe potrieb obce a že je na nich, ako sa rozhodnú.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že je to dobré mať, keď aj ide o hluk napr. keď bola na pohrebe, p. 
Frolo v tom čase kosil.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že bol aj on na pohrebe a že to tých 50 metrov nevyrieši.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že v tom prípade v bode 2 sa zákaz nevzťahuje na vykonávanie 
sezónnych prác a vzájomne sa to vylučuje. Povedala, že týmto pádom môže p. Frolo kosiť a aj 
kombajn alebo traktor môžu chodiť.  
Starostka obce povedala, že skôr vo VZN ide o tú hudbu, aby nevznikal hluk a neovplyvňovalo to 
dôstojný priebeh pohrebu.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že si myslí, že sa to ani nikdy nestalo.  
Starostka obce povedala, že v takomto znení im to odporúčali na školeniach, ktoré absolvovala a že to 
vytvárali právnici, ktorí sa tomu venujú. Opýtala sa, či si poslanci myslia, že je prijatie VZN zbytočné.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že tam ide aj o zamestnancov, ktorí by to mali kontrolovať a ako to 
dokazovať ľuďom, ktorí môžu povedať, že o tom nevedeli.  
P. Schneebergerová spomenula motocrossovú dráhu, ktorú je počuť aj k nej domov a nevie si 
predstaviť, ak je deň, kedy majú povolené jazdiť, či by pohreb preložili.  
Starostka povedala, že si myslí, že s týmto nie je až taký problém a prijatím VZN ide len o to, aby mali 
len niečo v rukách, ak by sa niečo také stalo.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že to bod 2 vylučuje, že ak pôjde traktor s kombajnom v lete 
kosiť, tak aj tak budú jazdiť. Opýtala sa, že keď bude mať v traktore pustenú nahlas hudbu, tak sa to 
na neho nebude vzťahovať.  
P. Miroslav Stančík povedal, že si nebude traktorista púšťať nahlas hudbu. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že nikto si nebude nahlas púšťať hudbu počas pohrebu 
a povedala, že preto sa pýta, či je ozaj potrebné VZN prijať.  
P. Mudraninec dovysvetľoval  poznámku p. Schneebergerovej ohľadom motocrossovej dráhy. 
Povedal, že má motocrossový klub presne stanovený čas, kedy môžu jazdiť a to, že tam jazdí niekto 
mimo týchto hodín, klub nemôže.  
Starostka obce Vaďovce sa opýtala poslancov, či súhlasia s prijatím VZN o ochrannom pásme 
pohrebísk na území obce Vaďovce v znení, ako im to predložila.  
 
  
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 4 poslanci: p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 poslanci: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Mgr. Daniela Kontinová 
 
Starostka obce konštatovala, že VZN nebolo prijaté a nechápe, prečo sa takto rozhodli, ale je to 
v poriadku.  
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K bodu č. 9  
Starostka obce pokračovala prijatím VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území obce Vaďovce. Povedala, že toto VZN musíme prijať na základe toho, že prokurátor 
vykonáva na území okresu previerku týchto VZN a my máme prijaté VZN len na trhoviská. Opýtala sa 
poslancov, či ho čítali a či k tomu niečo majú.  
P. Mgr. Daniela Kontinová požiadala o slovo a začala s časom vo VZN – od 6-22 hod., nakoľko máme 
v obci len jedny potraviny a ľudia sú zvyknutí, že bol od 5:30 otvorený obchod. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že sa to týka aj pohostinstiev, nie len potravín.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že tam zrejme ide hlavne o prevádzkový čas v prevádzkarňach 
obchodu a služieb a myslí si, že by obchod mal byť otvorený minimálne od 5:30, keďže sú ľudia ráno 
zvyknutí si nakúpiť, keď idú do práce na autobus. 
Starostka obce povedala, že VZN je na to, aby sme im umožnili, ohraničili čas. Povedala, že my im 
nemôžme rozkázať, že odkedy otvorí, že to si rozhoduje podnikateľ sám.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že oni tomu rozumejú, ale ak im dajú ohraničenie od 6-22 hod., tak môže 
mať otvorené v tom rozmedzí.  
P. starostka povedala, že tak tam musíme dať od 5 hod.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je ešte chyba v číslovaní prílohy.  
Po diskusii sa poslanci zhodli, že nebude VZN obsahovať prílohu č.3 a opraví sa číslovanie príloh.  
Starostka obce povedala, že by naformulovala uznesenie tak, že poslanci berú na vedomie 
požiadavku prokurátora, že máme mať takéto VZN a na základe jeho požiadavky schvaľujeme toto 
Všeobecne záväzné nariadenie podľa toho, ako bolo predložené, s dvoma zmenami.  
 
 
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. 10 
 
Starostka obce pokračovala, bodom 10, kde konštatovala poslanie materiálov - cenových ponúk a že 
je to teraz s financiami tak ako to je, že sa nemôžeme zatiaľ púšťať do investičných akcií. Povedala, 
že ak by sa do toho pustili, či by schválili tieto CP. 
P. Jaroslav Bača povedal, že tak, ako hovorila, že by v momentálnej situácii odložili investičné akcie, 
až na nejaké nevyhnutné prípady. 
P. Mgr. Daniela Kontinová dodala, že rekonštrukciu kancelárií by mali odložiť určite. 
Starostka obce povedala, že boli včera z hygieny v škole, že to tam pozreli a že by pravdepodobne 
požadovali, aby sa umyvárka zrekonštruovala do konca roka.  
P. Jaroslav Bača povedal, že na margo toho, že máme do konca roka čas, či by sa to dalo 
zrekonštruovať v septembri až novembri.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je lepšie sa do toho pustiť počas prázdnin. 
Starostka obce povedala, že predložená CP rekonštrukcie je podľa nej dobrá a ide aj o to, aby vedela 
dať potencionálnemu zhotovovateľovi informáciu, aby si aj on na to našiel čas vtedy, keby to bude 
vyhovovať nám.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či tam bude stačiť 40L bojler.  
Starostka obce povedala, že to na tie ruky bude stačiť a že to je len pre materskú škôlku a pre jej 
učiteľky.  
Starostka obce sa opýtala, či by schválili túto CP, aby vedela dať vedieť pánovi, ktorý bude 
rekonštrukciu vykonávať a dohodli sa na termíne rekonštrukcie.  
Starostka obce povedala, že sa rozprávala s p. Prokopovou s ktorou sa dohodli, že by nám nejaké 
peniaze na rekonštrukciu dali – tie percentá. Povedala, že to s rybármi dohodla tak, ako to bolo, toľko,  
koľko nám pošle Oxymat, tak toľko nám aj dajú. Starostka povedala, že nevie ešte koľko to bude. 
P. Ing. Holota sa opýtal, že ako sa to spraví v rozpočte, či a len niečo vyškrkne.  
Starostka obce povedala, že momentálne nerobíme žiadne nákupy, len to najnutnejšie. 
P. Ing. Holota povedal, že a pýta len preto, lebo sa kapitálky dajú meniť len do konca augusta a potom 
sa nemôže navyšovať rozpočet.  
Starostka obce povedala, že chce zavolať podpredsedovi ZMOSu, ako sa vyvíja situácia. 
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Starostka obce navrhla uznesenie, že poslanci súhlasia s rekonštrukciou umyvárky v Základnej škole 
Vaďovce podľa predloženej cenovej ponuky p. Štefíka s tým, že ostatné investičné akcie budú 
pozastavené. 
 
 
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 predajom pozemku pre p. Podoliako, ktorá žiadala o odkúpenie cesty na 
Dubníku a dala jej slovo, aby predniesla svoje stanovisko.  
P. Podoliako povedala, že požiadala o odkúpenie prístupovej cesty ku svojej rekreačnej chate. 
Povedala, že cena, ktorú jej povedali je vyššia, ako odkupovali jej susedia pozemky. Povedala, že 
nevie prečo lebo ona chce tú cestu opraviť, nakoľko sa jej na nej pokazilo auto. Požiadala poslancov, 
aby sa rozhodli nejakým iným spôsobom. Povedala, že sa chce o tú cestu starať a nechce, aby to 
robila obec, ale informovala sa u právnika, že ak cestu nemôže odkúpiť, tak by sa obec mala o cestu 
starať.  
Starostka obce sa jej opýtala, či sa jej jedná o cenu pozemku.  
P. Podoliako povedala, že sa jej jedná o cenu. Povedala, že sa pýtala susedov a tí kúpili pozemky za 
8€ a jej navrhli cenu 15€ za m2 a to nebola prístupová cesta, ale obyčajný rovný pozemok. Povedala, 
že nemôže kúpiť prístupovú cestu za 15€. 
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, koľko rokov dozadu bola cena 8€.  
P. Podoliako povedala, že asi rok. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že rok asi nie lebo to už tam boli, že to muselo byť pri predchádzajúcom 
zastupiteľstve.  
P. Miroslav Stančík povedal, že už je to rok odvtedy, čo to bola stavebná komisia pozerať.  
P. Podoliako povedala, že ju bude stáť oprava cesty ešte 2 800€ a pri takej cene si to nemôže dovoliť 
kúpiť v takejto situácii.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že si nepamätá katastrálny stav pozemku a opýtal sa, či to bola vždy 
príjazdová cesta.  
Starostka obce povedala, že to je jediná prístupová cesta k jej chate.  
P. Podoliako povedala, že to bola prístupová cesta vždy. 
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či je to tak, že je to v katastrálnej mape ako les a obec tam tú cestu 
nerobila a že ju tam niekto spravil, napr. predchádzajúci majiteľ, bez dovolenia a bez toho, že je 
zaznačená. Povedal, že nevie, kam túto debatu chcú zaviesť.  
P. Podoliako povedala, že keď kúpili ten pozemok, asi pred 14 rokmi, tak odvtedy je označená, ako 
prístupová cesta k rekreačnej chate a že sa o cestu nikto nezaujímal.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či je v katastrálnej mape zaznačená, ako prístupová cesta.  
P. Podoliako povedala, že je.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že to treba pozrieť.  
P. Podoliako povedala, že si to môžu pozrieť a že je to jediná cesta k jej chate a iným spôsobom sa 
tam nedá dostať.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že za neho je treba overiť, či to chce nejak opraviť a skultúrniť, či to bolo 
ako prístupová cesta alebo les a niekto ju spravil načierno a teraz, aby ich niekto zaťažil tým, že niekto 
vybudoval prístupovú cestu a my si ju máme udržiavať alebo odpredať, tak to nie je správny postup. 
Povedal, že je v zastupiteľstve rok a pol a nič pred tým nerozhodol, takže za neho preveriť, či sú 
informácie správne a to je jeho stanovisko.  
Mgr. Daniela Kontinová dodala, že bolo o cene rozhodnuté 6. novembra 2018 vo výške 15€. 
Povedala, že na poslednom zasadnutí predchádzajúceho zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku 
za sumu 15€ za m2. 
Starostka obce navrhla sa uzniesť tak, ako navrhuje p. Ing. Dinga a to je, že preveriť, či to je 
prístupová cesta. 
P. Ing. Peter Dinga dodal, že chce vedieť, kto ju vyhotovil. 
Starostka obce povedala, že to už pravdepodobne nezistíme.  
P. Jaroslav Bača povedal, že to už je asi jedno. 
P. Ing. Peter Dinga povedal, že to kupoval niekto už s tým, že vedel, aký je to stav. 
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P. Mudraninec povedal, že ak je tam cesta, tak s ňou nepohne nikto a kto ju tam spravil a kto ju tam 
základoval, je už asi jedno.  
P. Ing. Peter Dinga súhlasil a povedal, že potom môže byť cena 15€. 
Starostka obce navrhla uznesenie, že sa zistí, či je pozemok zapísaný ako prístupová cesta 
v katastrálnej mape a na základe toho sa budú baviť, čo ďalej.  
P. Podoliako sa opýtala, akým spôsobom to teraz spravia, že používa túto cestu ku chate stále 
a nechce o tom mesiac po mesiaci polemizovať a chce sa dohodnúť. Povedala, že susedov pozemok 
stál 8€ za m2. 
P. Ing. Peter Dinga ju prerušil a povedal, že on o tom nerozhodoval.  
P. Podoliako pokračovala a povedala, že isto aj obec potrebuje nejaké peniaze a ona im môže 
ponúknuť 10€ za m2, nech môže tú cestu pripraviť na rekonštrukciu. Povedala, že už tam spadlo 
jedno auto a môže sa to stať znovu a opýtala sa, kto sa o to bude starať. Opýtala sa, kto za to bude 
zodpovedný, ak sa niečo stane. Povedala, že takto budú diskutovať mesiac čo mesiac a na tej ceste 
bude voda, dážď a kto za to bude zodpovedný. Povedala, že sa chce dohodnúť a nie diskutovať.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že kto si kúpi pozemok, každý má výdavky, keď len na rovine postaví 
chalupu a my ako obec nemôžme znášať tieto náklady. Povedal, že takýto je jeho názor a že aj na 
rovine budú terénne úpravy.  
P. Podoliako povedala, že aj keby na cestu padol strom, ak cesta nie je jej, nemôže urobiť nič, ani ho 
odpratať. 
P. starostka povedala, že sa pozrú, ako je pozemok zapísaný a že sa o tom môžu porozprávať aj na 
Finančnej komisiii. 
P. Jaroslav Bača povedal, že by mala FK zasadať v priebehu 2 týždňov.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že tam preberú aj tú cenu a pozrú, či tam nie je vecné bremeno.  
P. Ing. Peter Dinga sa opýtal, či pri stanovení tejto ceny nebol vypracovaný odhad, ako u p. Húskovej. 
Povedal, že by im to dalo určitý smer, ale nehovorí, aby sa dal vypracovať, nakoľko sú to peniaze 
navyše.  
P. Mudraninec dodal, že k tomu musia pristupovať tak, že sa jedná o príjazdovú cestu k rekreačnej 
chate a nemá sa tam ako inak dostať a je potreba byť aj trochu ľudský.  
P. Jaroslav Bača povedal, že to je jasné a že ide iba o to, či bola tá cesta zakreslená. 
P. Mudraninec povedal, že na tom nič nie je, že to nič nezmení, či to bude o týždeň alebo o dva, že 
dostali nejaký návrh a že si myslí, že bol korektný a nemusia to riešiť všetko od slova do slova.   
P. Ing. Peter Dinga povedal, že je za to, aby sa to ešte prediskutovalo na FK. 
Starostka obce povedala, že sa celá vec prerokuje na Finančnej komisii, ktorá bude v priebehu dvoch 
týždňov a do konca júna na zastupiteľstve poslanci rozhodnú, ak sa dohodnú na komisii. 
P. Podoliako povedala, že dúfa, že sa rozhodnú tak, že bude všetko v poriadku a ide pripravovať tú 
cestu na rekonštrukciu.  
 
Starostka obce pokračovala s p. Mrázom, ktorý nechce zaplatiť ročný poplatok za smeti a povedala, 
že to poslala na Finančné riaditeľstvo, aby im dali odpoveď, či ten poplatok má zaplatiť a verí, že im to 
potvrdia.  
Starostka pokračovala, že v týchto dňoch dostali platový výmer na Združenie miest a obcí podľa počtu 
obyvateľov a preto, že sme v systéme DECOM ( dátové centrum obcí a miest), poslali členské v sume 
1€ na obyvateľa k roku 2018 a ide o sumu 724€. Povedala, že im to oznamuje preto, lebo je 
chválených 500€ na uhrádzanie faktúr a táto faktúra bude nad túto hodnotu, tak aby vedeli, že bude 
uhradená faktúra v tejto sume.  
Ďalej informovala poslancov o tom, že sa podarilo predať drevo zo školy v sume 100€.  
Starosta obce povedala, že sa jej po dlhých rokoch podarilo vybaviť pridanie mena padlého vojaka na 
Slavín, ktorý zomrel vo Vaďovciach.  
Starostka požiadala poslancov, ak majú nejakú interpeláciu, aby ju povedali.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa opýtala na konáre, kedy budú štiepkované, kedy sa to uprace zo 
školského dvora. Povedala, že to tam zarastá. 
Starostka obce povedala, že teraz zamestnanci kosili a jeden zamestnanec má teraz dovolenku. 
Povedala, že bude obec štiepu teraz potrebovať, nakoľko nám vyšlo zapojenie sa do projektu 
s názvom „Sad starého otca“. Povedala, že na projekt už peniaze prišli.  
P. Mgr. Daniela Kontinová sa ďalej informovala ohľadom klimatizačnej jednotky na požiarnej stanici.  
Starostka odpovedala, že to tam bolo len zamrznuté. 
Mgr. Daniela Kontinová sa pýtala, že ak sa naštartuje, či pôjde. 
Starostka odpovedala, že áno. 
P. Bačová sa opýtala ohľadne potravín, či sa bol niekto na OcÚ informovať alebo niekto neprejavil 
záujem.  



Zápisnica OZ Vaďovce          
           Strana 14 z 19 

Podpisy overovateľov:      

Starostka obce povedala, že to Jednota nemieni otvoriť a nikto sa nebol ohľadom toho hlásiť. 
Povedala že vie, že Jednota hľadá niekoho, kto by to otvoril.  
P. Bačová povedala, že počula, že aj v Kostolnom končí Jednota tento mesiac a tí tam nebudú mať 
žiadnu predajňu a treba to riešiť. Povedala, že obchod, čo máme vo Vaďovciach je dobré, že ho 
máme, ale je to málo.  
P. Schneebergerová povedala, že sa blíži letná turistická sezóna a či sa bol niekto pozrieť, v akom 
stave je „Pávičie“.  
Starostka obce povedala, že tam boli zamestnanci minulý týždeň a že sa to tam bude opravovať.  
P. Miroslav Stančík povedal, že je to aspoň vykosené. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je tam veľa smetí.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že má ešte jeden podnet, tam kde býva p. Pavlech a p. Benian, 
že je odlomené z mostu.  
Starostka obce povedala, že to rieši spolu s p. Ing. Dingom a s firmou Oxymat.  
P. Ing. Peter Dinga povedal, že na to našiel kamión a vytlačil to. Povedal, že opravu bude realizovať 
firma Oxymat.  
Starostka obce povedala, že aj uvažovali, či by tam nebolo dobré osadiť zábradlie, ale aj cestári 
povedali, že radšej nie. 
P. Schneebergerová povedala, že dnes pršalo a je to na ich konci otras a všade bolo veľa vody. 
Povedala, že keď začne zvrchu tiecť voda, je to hrozné.  
Starostka obce povedala, že hore urobili rigoli, ale keď je veľa vody, tak sa nedá nič robiť. 
P. Schneebergerová povedala, že to nerieši situáciu a keď to potokári všetko nahrnú do potoka, tak je 
to pod mostom zanesené. Povedala, že v súvislosti akcie jazierko jej starostka povedala, že sa to má 
realizovať vyššie, kde má pozemok a ten pán, ktorý to realizoval jej povedal, že je to na to, aby si tam 
ľudia išli nabrať vodičku, keď bude sucho. Povedala, že každý jej povedal inú informáciu.  
Starostka obce povedala, že to ide mimo ňu a že si to rieši povodie Váhu.  
P. Schneebergerová povedala, že nevie, čo to bolo za akciu, ale ak jej niekto zasahuje do pozemku, 
tak by o tom mala vedieť. Povedala, že sa jej jedná o to, že v tejto obci, čo nie je obohnané múrom, 
tak to je asi každého a nikto nerieši vlastníctvo.  
Starostka povedala, že o tom vedela len toľko, že to majú robiť až hore pri plote vodárne. 
P. Schneebergerová povedala, že to je jej pozemok. Povedala, že oni všetci vedeli, že sa ide niečo 
diať, okrem nej. Povedala, že proti tomu nič nemá, že tá myšlienka nie je zlá, ale prosila by, aby 
nabudúce za ňou prišli, povedali jej, o čo sa jedná a je ochotná sa s nimi dohodnúť lebo tú vodu 
zadržiavať treba.  
Starostka obce povedala, že jej nepovedali, že to budú realizovať na jej pozemku a na jej brehu ani 
neboli.  
P. Schneebergerová povedala, že je to na pozemku p. Martákovej a na jej pozemku vyhadzovali 
korene. Povedala, že je to na hranici dvoch pozemkov, a ak niekto chce meniť hranice, je to 
v poriadku, ale musia sa na tom dohodnúť. Ďalej povedala, že o tom p. Martáková dones 
pravdepodobne nič nevie, že z jej pozemku ostal len breh. Povedala, že by zákon mal platiť pre 
každého, keď je to raz niekoho súkromné vlastníctvo, ktoré by malo byť posvätné. 
P. starostka povedala, že jej povedali, že budú robiť až hore a ak je potok v ich údržbe, tak ak to 
potrebujú zregulovať, nech to urobia.  
P. Schneebergerová povedala, že to bola pirátska akcia a keby nebola doma, tak keď by sa vrátila, 
mala by tam paseku.  
Starostka obce povedala, že to berie a že je to len ich medziľudský problém medzi nimi.  
P. Jaroslav Bača povedal, že minulý rok na zastupiteľstve riešili, že majú byť dopracované pracovné 
náplne zamestnancov. Opýtal sa, či je to spravené, pretože v správe hlavnej kontrolórky o tom nič 
nezachytil.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že pravdepodobne p. Petrovičová ju ešte nemá spravenú. 
Starostka obce povedala, že jej sa zdá, že ju má, aj keď starú, ale má.  
P. Jaroslav Bača povedal, že p. starostka minulý rok hovorila, že len dve zamestnankyne ju majú 
spravenú. Ďalej sa opýtal ohľadom výkazov práce zamestnancov, ako si to píšu. Povedal, že sa pýta 
preto, lebo minule dožadoval podklady k nákladom na výrub a boli mu vyčíslené nejaké čísla a keď sa 
pýtal, na základe čoho sú, tak mu p. Hučková povedala, že ona nevie.  
Starostka obce povedala, že to bolo na základe odpracovaných hodín. 
P. Jaroslav Bača povedal, že to chce vedieť, či to majú niekde poznačené, že tam boli. Povedal, že to 
sa pýta, akým štýlom si ju píšu, či si to píšu napr. že prídu 7:30 a odídu 15:30. Povedal, že z toho on 
nevie, ona nevie, koľko z toho kosili, čistili stromy a pod..  
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Starostka obce povedala, že by bola zlý šéf, keby nevedela, čo robia jej pracovníci a toto je najhoršie 
riešenie, čo im aj na úradoch dávali, písať si výkaz práce. Povedala, že to živnostníci, ako on, si to 
môžu písať lebo si dávajú faktúry.  
P. Jaroslav Bača povedal, že si to nepíšu len živnostníci, ale aj normálni zamestnanci, aby ich 
nadriadený vedel, čo pracovník vykonal a v akom časovom horizonte.  
P. Schneebergerová dodala, že je potrebné zamestnancov občas skontrolovať.  
P. Jaroslav Bača povedal, že tam ide o to, či tam naozaj boli 2 hodiny alebo nevie koľko.  
P. starostka povedala, že nevie, prečo to p. Bača všetko zisťoval. 
P. Jaroslav Bača ju prerušil a povedal, že to zisťoval preto, lebo chcel vedieť, čo ich stál, ako obec, 
ten strom.  
Starostka obce povedala, že to vždy robí tak, aby to bolo pre obec výhodné, a že to stále prezentujú, 
že robí veci tak, že z toho obec nemá úžitok alebo že ona nerobí nič. Povedala, že vždy zvažuje 
každé jedno euro.  
P. Jaroslav Bača povedal, že to je jej problém. 
Starostka povedala, že zamestnanci pri tom výrube išli najprv zakúriť do školy a potom šli riešiť drevo 
a že ich nestopuje na minútu. 
P. Jaroslav Bača povedal, že jemu to je jedno a prečo ho ubiera o informáciu, čo vyšla obec táto 
zákazka.  
Staroska mu povedala, že keby ich neposlala robiť to drevo, išli by robiť na zberný dvor alebo niečo 
iné. Povedala, že oni majú stále čo robiť.  
P. Jaroslav Bača povedal, že to stačilo povedať raz a nemuseli nič riešiť.  
P. starostka sa opýtala, čo stačilo povedať.  
P. Jaroslav Bača povedal, že toto, čo teraz povedala a že to požadoval hneď prvý krát a starostka mu 
poslala len faktúru, ale jeho to nezaujímalo, kto to spravil. Povedal, že jasne položil otázku, čím má 
vyčíslené náklady na výrub stromu a starostka mu poslala faktúru za výrub stromu, čo ho nezaujíma, 
za koľko to spravil.  
Starostka obce sa p. Baču opýtala prečo by ho to nemalo zaujímať, keď sa zaujímal o to, koľko obec 
stál výrub stromu.  
P. Schneebergerová povedala, že má obec 724 obyvateľov a obec má veľké náklady na personál, 
ktorý obec obhospodaruje. Povedala, že ona si na svojho zamestnanca peniaze musela zarobiť, 
vedela o ňom, čo robí a koľko robí tých 8 hodín. Povedala, že ona do práce chodila o 8 a domov 
chodila o 20 hodine a ona si tie peniaze musela ťažko zarobiť. Povedala, že tu dostávajú peniaze, či 
pracujú alebo nepracujú.  
Starostka obce povedala, že nerozumie tomu, čo hovorí. Povedala, že nerozumie vedeniu úradu, 
koľko je tam práce. Povedala, že má obec 2 pracovníkov chlapov a 2 pracovníčky ženy. 
P. Schneebergerová dodala, že máme tri pracovníčky v kancelárii.  
Starostka obce povedala, že keď prišla, bola veľmi arogantná a nepríjemná a chcela by vedieť, či 
a takto chová aj na iných úradoch.  
P. Schneebergerová povedala, že to sa zdá možno len jej, ale ak ona príde v marci platiť dane a nie 
sú hotové, príde v apríli a nie sú hotové, tak potom príde v máji a pani, ktorá by to v podstate mala 
vedieť tam pobehovala.  
Starostka obce povedala, že sme na úrade pracovali aj počas tejto krízy, že ľudia k nám chodili 
overovať podpisy aj zo Starej Turej. 
P. Schneebergerová povedala, že keby si starostka obce mala zarobiť na tie výplaty, čo im dáva, tak 
by to zredukovala. Povedala, že starostka v živote nepodnikala.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že Obecný úrad mal ku koncu roka 2019 mzdy vo výške 181 345€ 
a škola 112 119€. Povedala, že tým chce povedať, že sa treba pozrieť aj na to, koľko peňazí ide na 
mzdy do školy.  
P. Schneebergerová povedala, že predtým to robila na úrade jedna osoba.  
Starostka obce povedala, že potom boli chyby, nebola webová stránka obce.  
P. Shcneebergerová povedala, že je zvedavá, ako to teraz obec utiahne, keď je kovid a budú menšie 
príjmy.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že to speje k ďalšiemu problému s novou učiteľkou a to tým, že 
sa bude musieť riaditeľka nahradiť novou učiteľkou. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že bude riaditeľka na materskej a to platí Sociálna poisťovňa.  
Mgr. Daniela Kontinová povedala, že jej obec bude platiť 5 mesiacov 55% z platu. Povedala, že jej pol 
roka idú peniaze od zamestnávateľa a že jej bude obec musieť platiť 55% z jej riaditeľského platu 
a ešte bude treba učiteľku na zastupovanie. 
Starostka obce povedala, nech teda zrušíme školu. 
P. Schneebergerová povedala, že aj to je riešenie, keďže sú tam vysoké výdavky.  
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Starostka obce povedala, že je to ekonomický nezmysel.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je škola stratová a nevie, prečo sa nezlúčia riaditeľky 
a ušetrilo by sa na jednom riaditeľskom plate.  
Starostka obce povedala, že by musela byť poverená osoba na riadenie materskej školy a nebol by to 
taký veľký rozdiel. Povedala, že by musela byť znova voľba riaditeľky, že by to trvalo pravdepodobne 
dlho, aj keď to by nebol až taký problém. Povedala, že škôlka sa udrží z hľadiska počtu detí. 
Povedala, že ak by to spravili tak, že bude škola spojená s materskou školou, bude jedna riaditeľka 
hore a zruší sa škola, museli by sme prejsť znova cez proces Ministerstva školstva, dať to do 
systému, a tak ďalej.  
P. Schneebergerová povedala, že je veľa záujemcov o škôlku, že by to orientovala na škôlku, pretože 
rodičia potrebujú svoje deti dávať do škôlok, a školu zrušiť. Povedala, že platiť toľký personál kvôli 15 
deťom je hlúposť a mali by sa skôr orientovať na škôlku, otvoriť ju s maximálnym počtom detí, ktoré 
môže zobrať a spraviť z toho zaujímavú škôlku. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že už teraz má riaditeľka škôlky problém, lebo nemôže všetky 
deti zobrať, nakoľko je záujem. Povedala, že by nemusel byť stanovený maximálny počet 23 detí na 
triedu a mohlo by byť 17. 
Starostka obce povedala, že by ju museli v tom zrušení podporiť. Povedala, že jej to je jedno.  
Mgr. Daniela Kontinová povedala, že náklady troch učiteliek na 14 detí a v súčasnej dobe, a vzhľadom 
na to, že ide 6 detí do piateho ročníka alebo 1 dieťa odchádza a 5 detí ide do 5 ročníka, čiže ich je 10 
a čo vie, príjem na zápis bol 6 detí, ale podľa posledných informácií nevie, či sú schopí skutočne ísť 
do prvého ročníka, aspoň z pozície pani riaditeľky škôlky, ktorá si myslí, že nie sú schopní prvý ročník 
zvládnuť a že by sa im zišlo ešte rok zostať v škôlke.  
P. Schneebergerová povedala, že by z toho mali spraviť kvalitnú škôlku a verí, že ju budú mať stále 
plnú.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že pri 14 deťoch mať tri vysoké platy je nákladné. 
P. starostka povedala, že by sa museli rozhodnúť, či by sa do dalo už teraz od 1. septembra.  
P. Jaroslav Bača povedal, že si myslí, že sa to nedá. 
Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sa to v mimoriadnych prípadoch dá. 
P. Jaroslav Bača sa opýtal, čo sú mimoriadne prípady.  
Mgr. Daniela Kontinová mu odpovedala, že je to treba naštudovať.  
P. Schneebergerová povedala, že by nad tým mali premýšľať lebo je to stále a stále o peniazoch.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by nebol problém pre dve triedy škôlky, že by sa dalo prerobiť 
triedu a že kapacitne by sa to dalo zrealizovať.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že by sa poprípade hore mohli urobiť aj dve triedy. 
Mgr. Daniela Kontinová povedala, že by tým pádom mohla byť jedna spálňa a že by všetky deti mohli 
spať spolu v jednej triede. 
Starostka obce povedala, že by si to mali vyjasniť, či sa to pokúsia zrušiť do 1. septembra a tým 
pádom by nemuseli vyberať novú učiteľku.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že je to treba zistiť na Ministerstve školstva. 
Starostka obce povedala, že to prezistí aj na Okresnom školskom úrade, či to môžu spraviť teraz a či 
sa to administratívne bude stíhať.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, aby si to dali poslanci do uznesenia, ak o tom chcú rozhodnúť.  
P. Jaroslav Bača povedal, že to bol len návrh.  
Starostka obce povedala, že im nabudúce povie, čo vyzistila, aký proces je potrebný, aby sa škola 
zrušila, poprípade už na najbližšej FK. 
P. Dagmar Ďurišová požiadala o slovo a opýtala sa členov komisie, kedy FK zvolajú, o čom budú 
pojednávať a či zavolajú na stretnutie aj audítorku.  
P. Schneebergerová požiadala p. Ďurišovú, aby v bytovke, kde býva, robili niečo so septikom.  
P. Schneebergerová a p. Ďurišová o tom diskutovali.   
P. Jaroslav Bača povedal, že sa ešte musí vrátiť k tomu, prečo starostka rozpráva ľuďom, že noví 
poslanci jej hádžu polená pod nohy. Opýtal sa, čo tým myslela.  
Starostka povedala, že to nie je len tak z jej strany, ale ľudia jej hovoria tak, ako aj im hovoria, že sa to 
tu motá jedno cez druhé a prezentujú, že sa na úrade robí nie v prospech ľudí.  
P. Jaroslav Bača povedal, že mu neodpovedala na otázku. Povedal, že s tým máme všetci mentálny 
problém z toho titulu, že 16 rokov sa v tom nikto nevŕtal a nekontroloval. 
Starostka obce povedala, že vždy kontrolovali.  
P. Jaroslav Bača povedal, nech ho nechá dohovoriť a povedal, že výborným príkladom je p. Bačová, 
ktorá minulý rok povedala, že jej to nevadí, že má čisté svedomie a konala podľa najlepšieho vedomia 
a svedomia a nevie, prečo to vadí jej. Povedal, že je to úplne normálne. 
Starostka obce povedala, že jej to vôbec nevadí.  
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P. Jaroslav Bača povedal, že ju presne počuje, ako povedala, že jej hádžu polená pod nohy a do 
všetkého sa vŕtajú a kontrolujú.  
P. starostka povedala, že bola rada, že bola v zastupiteľstve p. Bačová lebo bola poctivec 
a potrebovala mať všetko vysvetlené. Povedala, že predtým bol p. Lovíšek. Povedala, že to nikdy 
nemala tak, že sa o veciach nediskutovalo, povedala, že sa vždy diskutovalo aj o Záverečnom účte 
a o všetkom. 
P. Jaroslav Bača sa opýtal, prečo jej to teraz vadí.  
P. starostka povedala, že jej to nevadí a nech kontrolujú. 
P. Jaroslav Bača povedal, že potom necháme, ako jej potom hádžu polená pod nohy a čím. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že chcú len ku všetkému vysvetlenie.  
Starostka povedala, že sa majú pýtať jej a nediskutovať s inými a vytvárať dohady. 
P. Jaroslav Bača povedal, že jej konkrétne položil otázku, prečo to hovorí. 
Starostka sa ho opýtala, kto mu to povedal.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že aj ona konkrétne počula, že povedala, že je p. Kontinová tam 
a dokonca aj p. Petrovičovej pošepkala p. Naďová, že má ísť upozorniť starostku, že tam p. Kontinová 
čaká a povedala, že nevie, koľko tam ona stála a počula jej rozhovory, a že tiež jej to nebolo príjemné 
počúvať, aj keď nechcela. Povedala, že bola rada, že tam stál p. Mastič a rozprával si popod nos.  
Starostka povedala, že je za to, že môžu prísť a pýtať sa, p. Hrušová im všetko ukáže a všetko povie.  
P. Jaroslav Bača povedal, že je to starostke nepríjemné a že každému by to bolo nepríjemné, ale ak 
má čisté svedomie, môže prísť, kto chce.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že sa môžu pýtať čo chcú, ale nie také veci, ktorým nerozumejú. 
Povedala, že účtovníctvu nerozumejú a aj s touto chybou p. Hrušovej, ktorú mala medzi účtami, že ju 
p. Hrušová opravila. Povedala, že sa p. Hrušová snaží asi 12 rokov dať všetky chyby do poriadku 
a ešte stále nie sú všetky odstránené a povedala, že keď prišla na úrad, nebol v majetku zaradený ani 
jeden kus.  
P. Jaroslav Bača povedal, že im to nikto nevytýka. Opýtal sa, prečo im vytýkajú, že sa informujú.  
Starostka obce povedala, že im to vôbec nevytýkala. Povedala, že ona len chce, aby prišli za ňou 
a povedali jej, že toto a toto chcú vedieť a nie robiť kuloárne reči, že Boh vie čo a ako sa to tam robilo.  
P. Jaroslav Bača povedal, že sa vždy pýtajú tu. Povedal, že je to najlepšie tu lebo tu sa to nahráva 
a inde sa všetko zaprie a jednoducho, čo platilo predtým, dneska a zajtra už neplatí.  
Starostka obce povedala, že nemáme na všetko hneď podklady a že ich musíme najprv pripraviť. 
P. Jaroslav Bača povedal, že je to v poriadku a že sa stále nedozvedel, prečo jej to vadí.  
Starostka obce povedala, že jej to nevadí.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sa pred ich nástupom veľa vecí nerobilo a teraz sa to robí 
inak a je to v súlade so zákonom. Povedala, že je to len v rámci toho upozorňovania, že to takto má 
byť. Povedala, že tu nejde o žiadny útok, že jej niekto niečo vyčíta alebo že ju nieto stále chce riadiť, 
ale ideme len tak, ako by sme mali ísť. Povedala, že sa veľa vecí nerobilo a teraz sa to robí, napríklad 
vyvesovanie vecí na 15 dní a to nie je žiadny útok.  
Starostka povedala, že nebola len webová stránka, lebo ju nemal kto robiť. Povedala, že p. Cibulka 
má v obci menej obyvateľov a nemá ani bytovky, Zberný dvor a už dávno má na úrade 2,5 sily. 
Povedala, že máme zriadenú chránenú dielňu, kde nám čiastočne preplácajú ich mzdy, povedala, že 
aj p. Masárovú im refundoval Úrad práce 9 mesiacov, povedala, že nám zrefundovali aj odchodné p. 
riaditeľky, lebo to požadovala.  
P. Mgr. Daniela povedala, že starostka teraz povedala, že odstupné p. riaditeľky zrefundovali a pri 
vysvetľovaní tých peňazí bolo povedané, že išli peniaze na p. riaditeľku a to je zase mylná informácia.  
P. Ing. Holota povedal, že chce vysvetliť, že upozorňoval na to, že sumu čerpá zo súvahy a výsledkov, 
čo je trochu iné, ako je rozpočet a očakával, že p. Hrušová do vysvetľujúcich materiálov o tom napíše 
viac. 
Starostka povedala, že on jej položil otázku, ale ona na ňu nemohla hneď odpovedať fundovane a že 
si to musí najprv pozrieť a že si to na ďalšiu FK pripraví.  
P. Bačová povedala, že pravdepodobne p. Ing. Hrušová pokračuje v tom, ako v minulosti, s čím mala 
aj ona veľký problém, že ona nespochybňovala jej účtovanie, ale boli tam zmeny a úpravy a ona 
chcela vedieť, čo sa za tým skrýva a nedozvedela sa to lebo to p. Ing. Hrušová nezdôvodnila jednou-
dvoma vetami, aby poslanci vedeli a dostali to na papieri a to tam chýbalo, a má pocit, že v tom aj 
pokračuje. 
P. Mgr. Daniela Koninová povedala, že ku každému jednému by mala byť dôvodová správa.  
P. Bačová povedala, že má pocit, že preto sú noví poslanci z toho trochu podráždení, pretože 
nevedia. Povedala, že je potrebné na ňu tlačiť, aby k tomu dávala komentáre. Povedala, že to nemusí 
byť nejaké „siahodlhé“, ale trochu to okomentovať, prečo je to tak, ako to je.  
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P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že keď sa p. Hrušovej niečo prvotne opýtala, bolo jej povedané, 
že ona nevie, že jej to tak kontrolórka povedala, že to má tak spraviť a ona jej nemôže povedať, že 
ona nevie.   
Poslanci ďalej diskutovali ohľadom p. Ing. Hrušovej a potom o zápachu v obci zo žúmp občanov. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že sa zabudla opýtať p. Ing. Hrušovej na Register. 
P. Ľubomíra Naďová povedala, že to vie, že tam p. Hrušová volala a povedali jej, že to má všetko 
ministerstvo a kedy to ministerstvo spustí, oni nevedia.  
P. Ing. Holota povedal, že s p. Hrušovou hovoril a vraj to má súkromná spoločnosť a nechápe, prečo 
nevolala tam. Povedal, že čo sa týka tých miezd, že porovnával len porovnateľné. Povedal, že pozeral 
výsledovky aj iných obcí, ktoré mali rovnaké podmienky a aj refundácie škôl a to, čo ho najviac 
šokovalo, bola Stará Turá, ktorá má gro nákladov na školy a mzdy a išli ešte do mínusu. 
Starostka obce povedala, že je to preto, lebo im zobral všetky osobné ohodnotenia, ale ona to urobiť 
nechcela a povedala, že si možno myslia, že tam sedia v kancelárii a vyškierajú sa na ľudí a nič 
nerobia, ale to nie je pravda. Povedala, že každý rok narastá agenda a niekedy sú dni, že sa medzi 
sebou rozprávajú až pri odchode domov z práce, čo na to nebol cez deň čas. Povedala, že p. Ing. 
Hrušová možno urobila chybu, ale urobila aj kus roboty.  
P. Ing. Holota povedal, že ide o to, keby si p. Hrušová k tomu sadla, keď už ju k tomu vyzval, aj keď sa 
už do minulosti nechce rýpať, ale keby aspoň si dala tú námahu a pozrela sa do rozpočtu a že ju už 
dávnejšie žiadal, aby na FK priniesla rozpočet kompletný, kde by pekne videli, kam, čo išlo. Povedal, 
že tých 21% u nás robí 61 tisíc a to sa mu nechce veriť, že to boli len školy, ale možno aj áno lebo je 
tam aj protipól tá refundácia a čakal, že k tomu p. Hrušová niečo napíše a že to rozpíše.  
Starostka obce povedala, že sa jej to pýtal na FK a nevedela hneď na to reagovať.  
P. Ľubomíra Naďová dodala, že sa dohodli, že to do nasledujúcej FK spracuje.  
P. Ing. Holota sa opýtal p. Ing. Hrušovej, či to do budúcej FK spracuje. Vysvetlil jej, že kým bola teraz 
vedľa v kancelárii, bavili sa o navýšení miezd a že by mohla aspoň čosi napísať, keď už to tam dala, 
že mal Holota pripomienku, na tých 21% navýšenia miezd.  
P. Mgr. Daniela Kontinová zareagovala, že tú pripomienku dávala ona. 
P. Ing. Alena Hrušová povedala, že mala urobiť to, o čom sa bavili na FK a nevedela, čo má rozpísať.  
P. Ing. Holota povedal, že jemu by úplne stačilo, keby dala vyhodnotenie rozpočtu. 
Poslanci pokračovali v diskusii ohľadom rozpočtu a ohľadom dátumu stretnutia Finančnej komisie.  
P. Ing. Holota povedal, že nevie, čo očakávajú od príchodu audítorky p. Pavlovičovej na stretnutie FK. 
P. Janka Masárová sa opýtala poslancov, či majú dovysvetlené tie veci, čo chceli vedieť. Opýtala sa, 
či sa majú stretnúť ohľadom tých rozdielov a podobne.  
P. Mgr. Daniela Kontinová odpovedala, že áno.  
P. Ing. Holota povedal, že by bolo najideálnejšie, keby tie čísla rozpísali a rozkomentovali, že sú teraz 
stroho popísané a ani on tomu nerozumie. Povedal, že ZÚ je niečo iné, ako účtovníctvo, že až to 
konečné číslo potom ovplyvňuje účtovníctvo, ale len súvahu a to znamená len to, že z jedného mecha 
ide niečo do druhého mecha, ale ako celok je mech nezmenený.  
P. Ing. Hrušová povedala, že vie, že chcel vynulovať rezervný fond, ale hovorí, že by to nebolo asi 
dobré, aj keby to tak mohli ukončiť. 
P. Ing. Holota povedal, že vynulovaní nehovoril a  zmysel Záverečného účtu je taký, že príde koniec 
roka a vynuluje sa bežný účet a všetko, čo tam bolo, musí prejsť do rezervného fondu a do iných 
fondov a nejde spraviť to, že príde 31. decembra a ona by mala všetko zariadiť tak, aby to hneď bolo, 
letieť do banky a podobne. Povedal, že sa to tak nedá a robí sa to kontinuálne a tým, že sa ZÚ 
schvaľuje niekedy v marci, až v júni, zasa prídu nejaké peniaze, a kým sa vyčísli zostatok a odoberie 
sa, naskakujú zase ďalšie peniaze. Povedal, že princíp je, že sa bežný účet vynuluje, aj keď 
opozdene. Povedal, že tým, že sa to nerobilo tak, ako sa to má a že si kvázi požičiavali hneď na 
začiatku roka z RF a nastal zmätok a chyba, že sa tie čísla popresúvali do úplne iných rubrík, ako by 
sa mali a to je celé.  
Poslanci ďalej komunikovali ohľadom rezervného fondu a Záverečného účtu.  
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že celý problém vznikol 29. októbra, kedy sa začali baviť o tom, 
že sa oddelí rezervný fond od bežného účtu a Jarko povedal, aby si požičali s rezervného fondu 
a vtedy vzniklo, že nemajú ani na výplaty. Povedala, že odvtedy sa to ťahá a preto aj prišla za p. 
Hrušovou, že chce vidieť zápisnicu z FK z 29., kde sú napísané dve vety.  
Ing. Alena Hrušová povedala, že to nie je problém dopísať, že o nič nejde. 
Mgr. Daniela Kontinová pokračovala, že odvtedy sú tie pochyby, kde sú tie peniaze, keď už vlastne 
v októbri nebolo na decembrové výplaty.  
P. Ľubomíra Naďová povedala, že p. Hrušová peniaze mala na bežnom účte, ale ich mala aj na 
rezervnom. 
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P. Ing. Holota povedal, že existuje účet s číslom 428, tzv. zametací účet, kde jej predchodcovia mohli 
pozametať niečo, čo nebolo len zo súvahových účtov, že tam pozametali aj nákladové a výnosové 
a tam môže nastať veľký problém a mohlo sa to nabaľovať. Povedal, že je nezmyselné sa v tom rýpať. 
p. Ing. Alena Hrušová povedala, že ako hovorí p. Ing. Holota o nákladoch a výnosoch, že jej to určite 
nemohlo sedieť ani v roku 2012 lebo tam boli určité veci, ktoré na seba nadväzovali a niektoré účty 
nesedeli. 
P. Ing. Holota povedal, že je treba sa pozerať dopredu a zastupiteľstvo by si malo povedať, že chcú tú 
správu trošku rozpiplať a dať to ako prílohu do Záverečného účtu, lebo ZÚ môže mať x príloh. 
P. Mgr. Daniela Kontinová povedala, že ona tiež našla Záverečné účty s prílohami. Povedala, že by 
k ZÚ mohli byť kľudne priložené hospodárenie počas celého roka. Povedala, že sa nemusí 
zverejňovať, ale môže byť súčasťou ZÚ.  
Poslanci diskutovali ohľadom Záverečného účtu a ohľadom stretnutia Finančnej komisie.  
 
Starostka obce na záver diskusie poďakovala poslancom za účasť a ukončila rokovanie.  
 
 
 
Zástupca starostu : p. Janka Masárová 
Overovateľ     : p. Dagmar Ďurišová, p. Janka Masárová 
Zapisovateľ     : p. Ing. Nina Masárová 
 
 
 
 

Alžbeta Tuková 
        starostka obce Vaďovce   


