
         OBEC PODHORIE, Podhorie č.50, 013 18 Lietava 

Číslo: 287/Cha/2017 

 

                                         Z á p i s n i c a 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa         

            15.06.2017   o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu  

 

Prítomní : Anton Chobot – starosta obce  

                  Ing. Lenka Danková 

                  Jozef Masný   

                  Martin Masný 

                 Pavol Masný 

                 Radoslav Masný 

                Viliam Masný 

 

Ospravedlnení: Anton Poľko 

Ostatní prítomní: Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór 

Anna Horčičáková – zamest. obce 

                             Ing. Gabriela Šupejová – zamest. obce  

Verejnosť: Michal Kováč, Ing. Anton Sulovec, Peter Danech 

Program rokovania:  

1. Otvorenie  zasadnutia OZ  

2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

                                       a návrhovej komisie  

3. Kontrola plnenia uznesenia  č. 1 – 8/2017 

4. Plnenie rozpočtu obce za prvý štvrťrok 2017 a správa hlavného kontrolóra 

 



5. Návrh na prvú  úpravu rozpočtu v roku 2017 

6. Plán práce hl. kontrolóra na druhý polrok 2017 

7. Schválenie záverečného účtu, stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu  

    obce za rok 2016 a individuálna výročná správa 

8. List manažmentu obce – správa audítora za rok 2016 

9. Zrušenie – Miestny národný výbor Podhorie- drobná prevádzkareň 

10. Zámer o odkúpenie časti pozemkov na miestne komunikácie a KD 

11.  Rôzne 

a) Návrh na vstup do združenia obcí „ Čipčie " 

b) Návrh na vstup do združenia na záchranu Lietavského hradu 

c) Investičné zámery : miestne komunikácie 

d) Cyrilometodské hody  

12. Diskusia  

13. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Rokovanie OZ otvoril Anton Chobot, starosta obce, ktorý zároveň privítal 

prítomných poslancov, hlavného kontrolóra , pracovníčky OcÚ a občanov. 

Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, na rokovaní sú prítomní 5 poslanci, 

neprítomní: Radoslav  Masný, ktorý sa ospravedlnil na neskorší príchod a Anton 

Polko, ktorý sa ospravedlnil z neúčasti z pracovných  dôvodov. Predniesol 

program rokovania. Dal hlasovať. Program rokovania bol jednohlasne 

schválený. 

Program rokovania:  

1. Otvorenie  zasadnutia OZ  

2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

                                       a návrhovej komisie  

3. Kontrola plnenia uznesenia  č. 1 – 8/2017 

4. Plnenie rozpočtu obce za prvý štvrťrok 2017 a správa hlavného kontrolóra 



 

5. Návrh na prvú  úpravu rozpočtu v roku 2017 

6. Plán práce hl. kontrolóra na druhý polrok 2017 

7. Schválenie záverečného účtu, stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu  

    obce za rok 2016 a individuálna výročná správa 

8. List manažmentu obce – správa audítora za rok 2016 

9. Zrušenie – Miestny národný výbor Podhorie- drobná prevádzkareň 

10. Zámer o odkúpenie časti pozemkov na miestne komunikácie a KD 

11.  Rôzne 

a) Návrh na vstup do združenia obcí „ Čipčie " 

b) Návrh na vstup do združenia na záchranu Lietavského hradu 

c) Investičné zámery : miestne komunikácie 

d) Cyrilometodské hody  

12. Diskusia  

13. Záver  

 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 5, neprítomní poslanci : 2 

                   Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Jozef Masný, Martin Masný,  

                                         PavolMasný, Viliam Masný  

                    Proti: 0, Zdržali sa : 0  

 

K bodu 2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a 

návrhovej   komisie 

 

Boli navrhnutí: Overovatelia zápisnice: Martin Masný, Viliam Masný 

                          Návrhová komisia: Ing. Lenka Danková, Jozef Masný,                                        

                          Zapisovateľka: Anna Horčičáková 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 5 , neprítomní poslanci: 2 



Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný   

                      Pavol Masný, Viliam Masný  

Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

O 18.10 hod. sa dostavil  na  zasadnutie  OZ ospravedlnený poslanec Radoslav 

Masný. 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. 1 -  8/2017 

Anna Horčičáková, adm. pracovníčka  predniesla plnenie úloh z 

predchádzajúceho zasadnutia OZ. Starosta obce  konštatoval, že uznesenia sú 

splnené.  

Podal informácie:- ÚPN je v riešení, 

- predaj pozemku Ing. Antonovi Súlovcovi – geometrický plán je zavkladovaný 

na katastri, peniaze sú  prevedené na účte obce 

-  nová materská škola –  podali sa ponuky, treba urobiť terénne úpravy 

- byty z MŠ – ceny od 6,5 tis. €- 12.tis.€ - čaká sa na ponuky – starosta bude 

poslancov informovať 

Poslanci OZ plnenie uznesení zobrali na vedomie. 

K bodu 4.Plnenie rozpočtu obce za prvý štvrťrok 2017 a správa hl. 

kontrolóra  

Plnenie rozpočtu obce vypracovala ekonómka Ing. Gabriela Šupejová 

Rozpočet na rok 2017  

Príjmy k 31.3.2017 

Bežné                           84.403,83 €                         32% 

Kapitálové príjmy             544,34 €                           0 %   

Spolu:                          84.948,17 €                         16 % 

 

Výdavky k 31.3.2017   

Bežné                          53.362,13 €                            24 % 

Kapitálové výdavky    25.110,32 €                              9 % 



Spolu                            78.472,45 €                          16 %     

Finančné hospodárenie obce sa v uvedenom období riadilo schváleným  

rozpočtom na rok 2017. 

Záväzky voči dodávateľom 0,00€ 

Záväzky voči dodávateľom školská jedáleň 513,42 € 

Pohľadávky – odoslané faktúry 1.288,53 € 

Stav účtov obce Podhorie: 

Názov banky Stav k 31.3.2017  

Prima banka 92.522,69 € Účet obce 

Prima banka 6.625,75 € Termínovaný účet 

Prima banka 326,69 € Rezervný fond 

Prima banka 932,80 € Školská jedáleň 

Prima banka 337,10€ Sociálny fond 

Prima banka          0,00 € Dotácia MŠ 

Prima banka          0,00 € Kanalizácia  

Pokladňa      141,23 €  

 

Úvery: Obec k 31.3.2017 neeviduje úvery. 

Správa hlavného kontrolóra za I. štvrťrok 2017 

Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór obce predniesol správu za I. štvrťrok 

2017 v ktorej uviedol: 

Kontrolná činnosť v danom období bola vykonaná v rámci Obecného úradu 

Podhorie. Hlavnou  úlohou bolo sledovanie a kontrolovanie dodržiavania 

zákonitosti, hospodárnosti, účinnosti a účelovosti  pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami obce a s majetkom, obce v súlade so zákonom o hospodárení 

s majetkom obce č. 138/1991 Z.z. a novely zákona č. 258/2009 Z.z.  

Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky, ktoré by nasvedčovali na 

nehospodárnosť a neefektívnosť v činnosti obce. Konštatoval, že obec disponuje 

dostatočným stavom finančných prostriedkov potrebných na bežný chod obce 

a na uhrádzanie záväzkov voči všetkým subjektom. 

Odporúčanie hl.kontrolóra:  

- Pribežne sledovať stav majetku, aby bol v súlade s analytickou evidenciou 

- Evidencia majetku je za sledované obdobie riadne evidovaná a hodnota 

dlhodobého majetku mesačne odpisovaná 



- Sledovať čerpanie rozpočtu obce na rok 2017, najmä kapitálové výdavky 

- V prípade potreby upraviť rozpočet obce rozpočtovým opatrením, najmä 

ak sa jedná o kapitálové výdavky. 

- Správa hl.kontrolóra bude prílohou k zápisnici.  

 

Hlasovanie: Prítomní poslanci:6, neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný, Pavol Masný, 

                     Radoslav Masný, Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

K bodu 5. Návrh na prvú úpravu rozpočtu v roku 2017 

Ing. Gabriela Šupejová oboznámila poslancov, že sa menila  ekonomická 

klasifikácia. Odporučila OZ schváliť prvú úpravu rozpočtu v roku 2017 a to 

v položkách príjmová a výdavková časť –  spoločný stavebný úrad – na základe 

počtu podaní z obce, zmena ekonomickej klasifikácie , ÚPSV a R – pracovníci 

na čistenie VP, projektová dokumentácia- cesty, kanalizácia, KD,  dokončenie  

novej  MŠ,  Poslanci s návrhom prvej  úpravy rozpočtu v roku 2017 jednohlasne 

súhlasili. 

Návrh zmien rozpočtu bude tvoriť prílohu zápisnice.  

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6, neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný , Pavol Masný, 

                     Radoslav Masný, Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

K bodu 6.Plán práce hl. kontrolóra na druhý polrok 2017 

Plán práce predniesol hl. kontrolór obce Ing. Milan Matejkov, ktorý upozornil, 

že plán práce musí byť schválený do 30.6.2017, v zmysle § 18 d a 18 f zákona 

SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  bude v II. polroku 2017 zameraná na 

kontroly a úlohy : Kontrolná časť – kontrola plnenia uznesení OZ, inventarizácia  

peňažných prostriedkov, účtovných  a pokladničných dokladov , stav majetkov, 

stav záväzkov a iné. Plnenie úloh – záznamy výsledku kontroly, odborné 

stanoviská k rozpočtu obce, návrh plánu kontrolnej činnosti, účasť na 

zasadnutiach a iné. 

OZ môže v priebehu obdobia hoci kedy doplniť úlohy hl. kontrolóra. 

 Plán činnosti hl. kontrolóra bude tvoriť prílohu k zápisnici. 



Starosta obce dal hlasovať. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný , Pavol Masný , 

                     Radoslav Masný, Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

K bodu 7.Schválenie záverečného účtu, stanovisko hl. kontrolóra 

k záverečnému účtu obce za rok 2016 a individuálna výročná správa 

Schválenie záverečného účtu, stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu 

obce za rok 2016 a individuálna výročná správa – predložil hl. kontrolór  po 

vypracovaní Ing. Gabriely Šupejovej . 

Záverečný účet bol vypracovaný podľa metodiky Ministerstva financií SR.  

Rozpočet obce k 31.12.2016 

 Schválený rozpočet Schválený rozpočet po 

poslednej zmene 

Príjmy celkom 555 023,66 790 656,51 

Z toho   

Bežné príjmy  246 105,00 290 842,08 

Kapitálové príjmy 158 918,66 290 318,66 

Finančné príjmy 150 000,00 209 495,77 

Výdavky celkom 368 324,00 572 762,85 

Z toho   

Bežné výdavky 205 924,00 234 285,75 

Kapitálové výdavky 162 400,00 338 477,10 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Rozpočtové 

hospodárenie obce  

186 699,66 217 893,66 

 

V roku 2016 nebol prijatý úver.  

OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za 

rok 2016 

OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

OZ berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 141 040,54 

€   



OZ  schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 69 261,10 € 

Schodok rozpočtu v sume 141 040,54 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 

písm.a) b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy   bol v rozpočtovom roku 2016 vysporiadaný 

Z rezervného fondu  90 301,64 € 

Z finančných operácií 120 000,00 € 

Zostatok finančných operácií v sume 210 301,64 € bol použitý na – 

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 141.040,54 €  

Zostatok finančných operácií  v sume  69 261,10 € navrhujeme použiť na- 

tvorbu rezervného fondu  

Viliam Masný odporučil, aby rezervný fond bol použitý na rekonštrukciu 

miestnych  troch komunikácií, ktoré sú vysúťažené a schválené - k cintorínu, 

k obecnému úradu, ale až po výstavbe  kanalizácie, ak nebude chválená dotácia 

na MK 

Ing. Milan Matejkov – rezervný fond sa môže použiť len na kapitálové výdavky 

a na havarijný stav obce  

Podrobný Záverečný účet obce je zverejnený na web stránke obce a v písomnej 

forme tvorí prílohu k zápisnici.  

Starosta obce dal hlasovať. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný , Pavol Masný , 

                     Radoslav Masný, Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

K bodu 8. List manažmentu – správa audítora za rok 2016 

 

V dňoch 23.-25.5.2017 bola vykonaná kontrola účtovníctva , ročnej účtovnej 

uzávierky a rozpočtového hospodárenia za rok 2016. O výsledku previerky bola 

vydaná Správa audítora o audite ročnej účtovnej závierky za rok 2016 , Správa 

o preverení súladu hospodárenia obce Podhorie so zákonom č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách.  



Záver a odporúčanie z previerky : Pri vykonaní auditu neboli zistené žiadne 

závažné nedostatky, ktoré by poukazovali na nehospodárne vynakladanie 

finančných prostriedkov o čom svedčí výrok audítora. Drobné nedostatky, ktoré 

sa vyskytli pri vedení evidencie boli už počas auditu odstránené.  

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu 

štátny audítor Ing. Jozefína Smolková  konštatuje, že obec Podhorie konala 

v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

List manažmentu bude tvoriť prílohu k zápisnici. 

Starosta obce dal hlasovať. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný , Pavol Masný , 

                     Radoslav Masný, Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

K bodu 9. Zrušenie – Miestny národný výbor Podhorie – drobná 

prevádzkareň 

Obci Podhorie bolo doručené upozornenie z Okresného súdu Žilina, oddelenie 

obchodného registra ,že v registri je zapísaný subjekt Miestny národný výbor 

Podhorie , ktorý bol pôvodne zapísaný ako drobná prevádzkareň vedený 

v podnikovom registri. Obec ako zriaďovateľ musí podať na Okresný súd návrh 

na výmaz tohto subjektu z obchodného registra  a doložiť rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva o zrušení miestneho národného výboru bez právneho nástupcu.  

OZ súhlasilo so zrušením v prednesenom znení. 

Starosta obce dal hlasovať. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný , Pavol Masný , 

                     Radoslav Masný, Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

K bodu 10 – Zámer o odkúpenie časti pozemkov na miestne komunikácie a 

KD 

Starosta informoval o zámere odkúpenia časti pozemkov na MK a KD- 

KD –dávajú sa do poriadku všetky parcely pod KD ktoré boli  odkúpené, 

darované.  



Anna Macúšová – návrh na odpredaj 67 m2 po 10 € za 1 m2 pri KD 

Starosta poveril JUDr. Petra  Vachana  aby spracoval všetky podklady 

k vysporiadaniu pozemkov pod KD. 

Obec má záujem vybudovať jednosmernú miestnu komunikáciu od 

multifunkčného ihriska smerom k p. Nimohajovi a smerom až k rodinnému 

domu p. Pavla Frátrika – z dôvodu výstavby trasy kanalizácie pri súhlase 

dotknutých občanov. V MK budú umiestnené všetky inžinierske siete. 

Od p. Antona Badžgoňa  má obec záujem odkúpiť časť pozemku pod 

jednosmernú komunikáciu. Vzhľadom k tomu, že požadujú 30 €za m2, obec dá 

vypracovať  na túto časť znalecký posudok a následne geometrický plán.  

Cesta od vleku ku KD je z časti podpísaná, nie je to so všetkými vlastníkmi ešte 

doriešené.  

Vodojem – 98 m2 – p. Gažová Dana odpredá obci za 1 € , aby obec mohla 

rozšíriť cestu a následne prešla  cesta od SPF pod obec. 

Viliam Masný – každá cesta je dobrá, preto je potrebné na niektoré pozemky dať 

vypracovať znalecký posudok a ostatné časti pozemkov odkúpiť za ponúknutú 

cenu. 

Hl. kontrolór – odkúpenie pozemku sa má robiť do výšky súdnoznaleckého 

pozemku, odporúča sa pri cene 30 €/m2, 

Odporúča sa prerokovať s vlastníkmi pozemkov súdnoznalecký posudok kde je 

vysoká cena, vypracovať geometrický plán  

Starosta obce dal hlasovať. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný , Pavol Masný , 

                     Radoslav Masný, Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

K bodu 11. Rôzne 

A-Návrh na vstup do združenia obcí „ Čipčie" 

Starosta navrhol vstup do združenia obcí „ Čipčie" za účelom získania dotácie 

pre realizáciu  projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-

SC111-2017-23, 

OZ prerokovalo zámer Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie 



nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu predchádzania 

vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-

SC111-2017-23“, 

a schválilo  

 

a) členstvo do  združenia obci „Čipčie“ za účelom realizácie projektu: 

„Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23“, 

b) zámer Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP zameranej na 

podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23“  

c) spolufinancovanie projektu: „Podpora predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov v rámci výzvy s kódom OPKZP-

PO1-SC111-2017-23“ vo výške 5 %, 

Každá domácnosť obdrží  900 l kompostér a 5 tisíc litrový bude umiestnený na 

ihrisku a cintoríne. Prvotná investícia zo strany obce nebude potrebná . 

Starosta obce dal hlasovať. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný , Pavol Masný , 

                     Radoslav Masný, Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

B- Návrh vstupu obce do združenia na záchranu Lietavského hradu 

Obec finančne dlhoročne  podporuje združenie na záchranu Lietavského hradu  

a preto poslanci súhlasili so vstupom do združenia.Starosta obce dal hlasovať. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný , Pavol Masný , 

                     Radoslav Masný, Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

C- Investičné zámery : miestne komunikácie  

Starosta oboznámil, že je vysúťažená firma Doprastav, a. s. Obec je 

zaregistrovaná v PRV, čaká len na pridelenie finančných prostriedkov. I. etapa – 

cesta  družstvo – cintorín, II. etapa – k obecnému úradu, II. etapa k Zábojníkovi 

Masný Martin- mal otázku, či sa bude robiť cesta v takej šírke ako je, alebo sa 

bude zameriavať. 



Obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť o šírke komunikácie. 

Ak obci nebudú pridelené finančné prostriedky na cesty, obec bude budovať 

miestne komunikácie z vlastných prostriedkov. 

Starosta obce dal hlasovať. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný , Pavol Masný , 

                     Radoslav Masný, Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

D- Cyrilometodské hody 

Stosta obce informoval poslancov o zabezpečení s technicko-organizačným 

zabezpečením Cyrilometodských hodov a o ďalšom postupe. 

Masný Martin – navrhol, aby kolotoče – detské atrakcie boli pre deti zdarma 

Masný Viliam – odporučil predaj guľášu  pre občanov za 1 € 

Masný Jozef – dal požiadavku aby bola zabezpečená bezpečnosť občanov 

hlavne na zábave 

Polícii musí byť zaslaná pozvánka na akciu. 

Starosta zvolá zástupcov organizácií – Hasiči, futbalisti, poľovníci 

Starosta obce dal hlasovať. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 6 , neprítomní poslanci: 1 

Hlasovali za: Ing. Lenka Danková, Martin Masný, Jozef Masný , Pavol Masný , 

                     Radoslav Masný, Viliam Masný  

                     Proti: 0,     Zdržali sa: 0 

                      

 

 

 

 

 



 

K bodu 12. Diskusia  

Viliam Masný – informoval, že dňa 24.júna pripravia na Diele už tradičnú 

Jánsku vatru Podhorskí hasiči. Poprosil o zverejnenie tejto kultúrnej akcie na 

webovej stránke a vyhlásením v miestnom rozhlase. 

Starosta obce – poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na organizovaní 

kultúrnych akcií – Deň matiek a Medzinárodný deň detí.  

Michal Kováč 

Dal námietky k UPN a doteraz nebol upovedomený o riešení jeho námietok 

odborne spôsobilou osobou ing. Arch Vladimírom Barčiakom.  

Starosta informoval že vyhodnotenie pripomienok k UPN je v kompetencii p. 

Barčiaka, ktorý bude každého pripomienkujúceho kontaktovať a zdôvodni mu 

osobne zapracovanie alebo nezapracovanie pripomienok. 

Kanalizácia – z konca novobudovanej vetvy kanála preteká tekutina. 

Starosta bude s tým konfrontovať zhotoviteľa stavby. 

Peter Danech 

- Kanalizácia : spochybnil kvalitu vybudovanej vetvy kanalizácie – tá by 

mala byť pod tlakom a vodotesná. Starosta bude konfrontovať 

zhotoviteľa. 

- Ihrisko – vyjadril spokojnosť a ocenil zlepšenie plnenia prevádzkového 

poriadku na multifunkčnom ihrisku návštevníkmi 

- Cesty – žiada urýchlene rekonštruovať a vybudovať cestu popred kultúrny 

dom a keď sa dočasne opravuje cesta popred kultúrny dom bágrom, tak 

nech sa vyspravuje až po jeho pozemok. Starosta informoval, že nebol 

dostatok frézovaného materiálu na opravu celej cesty a ani niektorí 

občania, napr. p. Miroslav Danko  nesúhlasili s opravou ciest týmto 

materiálom. Rekonštrukcia miestnej komunikácie popred kultúrny dom sa 

bude realizovať až po prekopaní kanalizácie popred kultúrny dom, aj na 

vybudovanie tejto vetvy bola podaná žiadosť z eurofondov, na vyjadrenie 

pridelenia financií sa stále čaká.  

- Žiada, aby sa pri rekonštrukcii ciest postupovalo tak, že najskôr sa bude 

robiť rekonštrukcia cesty popred kultúrny dom smerom k nemu a až 

potom nech sa rekonštruujú ostatné cesty, ktoré sú vysúťažené. 

- Mal pripomienku, prečo firma, ktorá vysúťažila vetvu kanalizácie na 

dolnom konci  ´´nezatiahla´´ zvyšných 100 m vedenia popred kultúrny 



dom zo svojich zdrojov. Starosta odpovedal, že je to investícia cca 25000 

€, firma Stav Bau vysúťažila z eurofondov konkrétnu sumu na danú trasu.  

- Žiada urýchlene vybudovať cestu popri multifunkčnému ihrisku k jeho 

pozemku. OZ už schválilo viacero riešení tejto problematiky. P.Danech  

sa domnieva, že zápisnice z OZ sa opravujú a pozmeňujú. Viliam Masný 

uviedol, že ak sa p. Danech domnieva, že zápisnice, ktoré vypracúva 

zapisovateľka a overujú overovatelia zápisnice a uznesenia schvaľované 

zastupiteľstvom sú menené, tak nech sa obráti na okresnú Prokuratúru 

s faktami a nech neosočuje bez dôkazov. Viliam Masný tiež podotkol, že 

OZ síce schválilo viacero riešení cesty okolo multifunkčného ihriska k p. 

Danechovi, no p. Danech nesplnil dohodnuté podmienky, aby bolo 

zrealizovanie tejto cesty vykonané. Navyše p. Danech parkuje na tomto 

obecnom pozemku, kde je prístupový chodník k rodinným domom.  

- P. Danech tiež informoval, že p. Badžgoň užíva pozemok ktorý nie je jeho 

a oplotenie pozemku má na pozemku obce.  

 

Starosta ukončil diskusiu. 

Návrh na uznesenie – v priebehu rokovania sa hlasovaloza každý bod 

rokovania samostatne 

K bodu 13. Záver 

Nakoľko program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce ukončil rokovanie 

a poďakoval všetkým prítomným za účasť.  

Zasadnutie OZ ukončené o 19.25. hod.  

 

Zapísala : Anna Horčičáková 

 

Overovatelia zápisnice : Viliam Masný                                      Anton Chobot 

 

                                        Martin Masný                                       starosta obce    


