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Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dulove, 

ktoré sa konalo 4. februára 2020 

 

Prítomní:  podľa  prezenčnej listiny 

 

Overovatelia:  J. Hošmánek,  Ing. P. Mičuda  

Zapisovateľka: Ing. R. Dzurová 

 

 Starosta obce Ing J. Šamaj otvoril zasadnutie. Skonštatoval, že  vzhľadom 

na počet prítomných  poslancov 6,  je zasadnutie uznášaniaschopné.  Program 

zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba hlavného kontrolóra 

3. Správa o činnosti 

4. Vyhodnotenie uznesení z posledného zasadnutia OZ 

5. Zmluva č. 1/2020 o vývoze veľkoobjemových kontajnerov a likvidácií 

odpadu 

6. Vybudovanie pamätníka k Behu okolo Dulova 

7. Bezpečnosť detských ihrísk 

8. Výmena vykurovacej sústavy v budove ZŠ Dulov 

9. Rozpočtové opatrenie 

10. Rôzne  

11. Diskusia 

 

Poslanci hlasovali o schválení programu rokovania OZ. 

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov  (A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek,  

 Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík,  J. Pánov)   

Proti:       0 hlasov   

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 2 bodu:  Voľba hlavného kontrolóra 

 Starosta obce Ing. Šamaj informoval prítomných že podľa § 18 zákona č. 

369/1990 o obecnom zriadení OZ zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra (ďalej len 

„HK“). OZ volí HK na obdobie 6 rokov. Po uplynutí tohto obdobia sa pracovno-

právny vzťah k obci skončí. Ing. J. Šamaj ďalej informoval prítomných o úlohách 

a povinnostiach hlavného kontrolóra obce, o funkciách s ktorými je funkcia 

hlavného kontrolóra nezlučiteľná, o podmienkach skončenia funkcie hlavného 

kontrolóra a za akých okolností môže byť HK zo strany OZ odvolaný. 

HK môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce podľa osobitného 

zákona.  
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Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa 

počtu obyvateľov obce, ktorý je pre našu obec 1,28.   

Na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 12. decembra 2019 bola 

Uznesením č. 59/2019 vyhlásená voľba hlavného kontrolóra na deň 4.2.2020. Na 

tomto zasadnutí OZ boli schválené tiež náležitosti prihlášky hlavného kontrolóra 

a to: 

 úradne overená fotokópia dokladu o ukončení minimálne úplného 

stredného vzdelania, 

 súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby 

v zastupiteľstve, 

 profesijný životopis, 

 údaje potrebné na vyžiadanie si výpisu z registra trestov. 

OZ určilo voľbu hlavného kontrolóra verejným hlasovaním a schválilo jeho  

úväzok na 3 hodiny týždenne.  

Do termínu uzávierky  21. januára boli prijaté 4 obálky – prihlášky 

uchádzačov:  

 BACKOVÁ  Ľuba  Ing.,  

 DAŠKO  Štefan  Ing., 

 DOBRODEJOVÁ  Alena, 

 MASARYK  Pavol Ing.. 

Otváranie obálok prihlásených uchádzačov  na voľbu hlavného kontrolóra 

obce Dulov sa konalo 29. januára 2020. Prítomní poslanci (5, dvaja sa 

ospravedlnili) konštatovali a podpísaním zápisnice potvrdili, že prihlášky 

všetkých kandidátov obsahovali predpísané požiadavky.   

Ďalej informoval prítomných, že voľba HK obce Dulov bude prebiehať 

nasledovne: 

- v abecednom poradí podľa priezviska dá predsedajúci hlasovať o každom 

kandidátovi samostatne, 

- po každom hlasovaní o jednotlivom kandidátovi vyhlási predsedajúci počet 

získaných hlasov, 

- na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov zastupiteľstva (t.j. min 4 platné hlasy), 

- ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezískal, OZ na tej istej schôdzi 

vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali 

v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov, 
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- v prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti 

s najväčším počtom platných hlasov, 

- v druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet 

platných hlasov, 

- pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom 

- žrebovanie vykoná zástupca starostu, 

- žrebovanie sa vykoná tak, že mená kandidátov s rovnakým počtom 

platných hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovací lístok, čiže 1 hlasovací 

lístok = 1 kandidát, 

- hlasovacie lístky sa vložia do volebnej schránky a zástupca starostu  

- žrebovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu zo všetkých 

vložených hlasovacích lístkov, 

- zástupca starostu po vybraní hlasovacieho lístka oznámi výsledok 

žrebovania predsedajúcemu, a ten vyhlási výsledok žrebovania - meno 

kandidáta, ktorý bol zvolený za hlavného kontrolóra. 

 

Poslanci hlasovali o zvolení Ing. Ľ. Backovej za hlavného kontrolóra obce 

Dulov. 

Výsledok hlasovania: 

Za:  1 hlas  (A. Dobrodenka)   

Proti:       0 hlasov   

Zdržal sa: 5 hlasov (R. Gábor, J. Hošmánek, Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, 

 J. Pánov) 

 

Poslanci hlasovali o zvolení Ing. Š. Daška za hlavného kontrolóra obce Dulov. 

Výsledok hlasovania: 

Za:  0 hlasov     

Proti:       1 hlas   (J. Hošmánek) 

Zdržal sa: 5 hlasov (A. Dobrodenka, R. Gábor, Ing. P. Mičuda,  

 Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

 

Poslanci hlasovali o zvolení A. Dobrodejovej za hlavného kontrolóra obce 

Dulov. 

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov  (A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek,  

 Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlas    

Zdržal sa: 0 hlasov  

 

Poslanci hlasovali o zvolení Ing. P. Masaryka za hlavného kontrolóra obce 

Dulov. 
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Výsledok hlasovania: 

Za:  1 hlas  (Ing. P. Mišík)     

Proti:       0 hlasov    

Zdržal sa: 5 hlasov (A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek,  

 Ing. P. Mičuda, J. Pánov) 

 

K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove konštatuje, že za hlavného kontrolóra obce 

Dulov bol/a zvolený/á Alena Dobrodejová. 

 

K 3. bodu:  Správa o činnosti 
Ing. J. Šamaj predložil správu o činnosti od uskutočnenia posledného 

zasadnutia OZ dňa 12.12.2019 do dnešného dňa. Toto obdobie bolo 

charakterizované Vianočnými sviatkami a udalosťami, ktoré tradične prebiehajú 

v našej obci. Hneď na druhý deň po konaní zasadnutia OZ sa v priestoroch KD 

konal mikulášsky večierok, ktorý usporiadali pracovníci MŠ za pomoci ZŠ 

a rodičov detí. Akcia mala tradične patričný úspech, nie len vďaka mikulášskemu 

programu ale aj výbornej kapustnici, punču a ďalšiemu občerstveniu, za ktoré 

patrí usporiadateľom veľké poďakovanie. (+fotodokumentácia). 

Na predošlom OZ som vás informoval o prácach, ktoré prebehli na kaplnke 

pri vstupe do obce. Dokončili sa a zrealizovali sklené výplne dverí od spoločnosti 

Spoločnosť Kováč s.r.o., ktorá dodala obrazy vyrobené digitálnou potlačou skla, 

ktoré boli spolu s informačnou tabuľkou umiestnené na kaplnku. Po povrchovej 

úprave pracovníci firmy MONAD s.r.o. nainštalovali aj pôvodný kríž na strechu 

kaplnky (+fotodokumentácia). 

V poslednom školskom týždni v roku 2019 zorganizovali učitelia ZUŠ so 

sídlom v Trenčianskej Teplej, ktorí vyučujú v našej novootvorenej ZUŠ prvý 

koncert žiakov. Napriek veľmi krátkej dobe pôsobenia ZUŠ v našej budove ZŠ, 

koncert bol veľmi vydarený a deti už ukázali že sa niečo naučili 

(+fotodokumentácia). 

Medzi Vianocami a Novým rokom sa tradične v obci uskutočnili športovo-

kultúrne akcie. Najskôr to bola v doobedňajších hodinách súťaž o majstra Dulova 

v Mariáši, ktorú si tradične zobrali pod patronát seniori ZO JDS v Dulove. Na 

troch stoloch sa deviati účastníci vystriedali tak, aby si zahral každý s každým. 

Súčasťou tejto akcie bolo aj tradičné posedenie pri mariáši. Na prvých troch 

miestach sa umiestnili p. Figúr, p. Kováč a p. Novosád v tomto poradí 

(+fotodokumentácia). 

Popoludní v ten istý deň čakalo niektorých druhé športové kolo a to 

Vianočný stolnotenisový turnaj. Dvadsiatka hráčov si to rozdala najskôr 

v skupinách a následne najlepší dvaja tzv. KO systémom o celkového víťaza. Za 

tieto akcie patrí veľké poďakovanie všetkým organizátorom ako aj účastníkom, 

ktorí si našli čas a odbehli od televízorov stráviť čas trochu inak 

(+fotodokumentácia). 
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Na druhý deň po týchto akciách sa uskutočnila brigáda na miestnom 

cintoríne, a to za účelom odstránenia stromov, ktoré boli vysadené v tesnej 

blízkosti betónového oplotenia cintorína a narúšali nielen oplotenie, ale na 

niektorých miestach aj pomníky. Brigádu zorganizovali poslanci OZ spolu so 

správcom cintorína. Okrem poslancov sa brigády zúčastnili aj pracovníci 

obecného úradu a občania. Drevo zo stromov bolo rozdelené na ďalšie využitie. 

Väčšie kusy sa ponechali a sú uskladnené na tradičné Jánske ohne a menšie kusy 

na štiepkovanie, resp. kompostovanie (+fotodokumentácia). 

V prvý deň roku 2020 predchádzalo tradičnému novoročnému výstupu ku 

krížu na Pietnom mieste slávnostné požehnanie obnovenej kaplnky p. kaplánom. 

Kaplnka, ktorá je zasvätená Panne Márií, je pravdepodobne najstaršou pamiatkou 

v obci Dulov. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom podieľali na rekonštrukcií tejto kaplnky, či už finančne - občania 

vyzbierali 1290 Eur, ale aj sponzorským firmám Spoločnosť Kováč s.r.o., 

MONAD s.r.o., Jozef Kováčik, pán Rác, ktorí svoje produkty poskytli buď 

bezplatne, alebo so zľavou. Poďakovanie patrí aj nášmu bývalému spoluobčanovi 

p. Ladislavovi Dobrodenkovi, ktorí predtým ako nás v minulom roku navždy 

opustil, venoval čiastku 985 Eur. Na tomto mieste chcem poďakovať aj občanom 

z tejto ulice, ktorí si pripravili dôstojné občerstvenie – agapé. Po požehnaní 

kaplnky sa početná skupina – viac ako 100 občanov – prechádzkovým krokom 

presunula ku krížu na Pietne miesto. Tu za prítomnosti kňaza a dulovského 

spevokolu dôstojne privítali prvý deň nového roka 2020 (+fotodokumentácia). 

Dňa 9.1.2020 sa uskutočnilo v budove ZŠ Dulov pracovné stretnutie 

starostu obce a poslancov OZ s pracovníkmi ZŠ za účelom opravenia, 

zrekonštruovania a zakúpenia vecí potrebných na chod školy, ktoré požadovala 

pani riaditeľka. Z tohto stretnutia vzišiel zápis, kontrolovali sme aj detské ihrisko 

a všetky priestory a ich využitie.  

V posledný deň tohto mesiaca nás čakajú voľby poslancov do Národnej 

rady SR. Tak ako pred každými voľbami, aj pred týmito venujeme potrebnú 

zákonnú prípravu k ich zdarnému priebehu. Volebná komisia v obci Dulov má 

šesť členov – Mgr. Borová Adriána, Jurčeková Jana, Kováčová Anna, Krpelanová 

Anna, Michalec Patrik a Pánová Mária.  

Záverom by som Vám chcel ukázať fotografie z priebehu dnešných 

dažďov. Bol som spolu s hasičmi v teréne, takmer došlo k vybreženiu potoka 

v Súhrade. Sú veci ktoré znemožňujú odtok vody smerom k Váhu. V minulom 

roku sme dostatočne zo strany obce vyčistili korytá, preto nedošlo k ujme na 

majetku. Iná situácia bola na potoku medzi obcami Dulov a Horovce, kde sa potok 

vybrežil z dôvodu nedostatočnej údržby. Keď sme tam pred pár rokmi inštalovali 

lávku, občania boli nespokojní, že je príliš vysoko, fakt na storočnú vodu, a na 

fotografiách je vidno, že veľa nechýbalo. Smerom od kríža voda pokračovala za 

štátnu cestu, kde sa vyliala na role. Nie je tam vyčistené koryto potoka, SVP 

prisľúbil projekt nie len na vyčistenie koryta ale aj na zádrž. Susedná obec 

Horovce vyhlásila III. stupeň povodňovej aktivity. Došlo aj k zatopeniu štátnej 
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cesty, nedalo sa tadiaľ prejsť a boli tiež zatopené rodinné domy. Z hasičmi sme 

čistili aj pod viaduktom, potom prestalo pršať. Bol som aj na čističke, keď je 

takáto záplava, tak odpad z kanalizácií nám upcháva ručný hrablicový kôš 

(fotodokumentácia). Ručne sa zdvíha, preto sa nazýva ručný. 
 

K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie správu o činnosti. 

 

K 4. bodu:  Vyhodnotenie uznesení z posledného zasadnutia OZ 

Ing. J. Šamaj oboznámil prítomných, že OZ uložilo Obecnému úradu na 

zasadnutí ktoré sa konalo 12.decembra 2019 uznesením č. 68/2019 zvolať 

komisiu a pripraviť podklady požiadaviek na zlepšenie chodu ZŠ Dulov. Termín 

do 30.01.2020. Úloha bola splnená. 

Dňa 9.1.2020 sa v budove ZŠ Dulov uskutočnilo pracovné stretnutie 

starostu obce a poslancov OZ s pracovníkmi ZŠ za účelom opravenia, 

zrekonštruovania a zakúpenia vecí potrebných na chod školy. Súčasťou 

pracovného stretnutia bola aj obhliadka vonkajších a najmä vnútorných priestorov 

budovy ZŠ. 

Z pracovného stretnutia bol vyhotovený zápis, ktorý starosta prečítal 

prítomným. 

 

K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie vyhodnotenie uznesenia č. 

68/2019. 

 

K 5. bodu: Zmluva č. 1/2020 o vývoze veľkoobjemových kontajnerov 

a likvidácií odpadu 

Mgr. K. Tomanová informovala prítomných, že okrem vývozu 

komunálneho odpadu obec zabezpečuje pre občanov aj zber separovaného 

a veľkoobjemového odpadu. Zo separovaného odpadu sa sklo uskladňuje do 

veľkoobjemových kontajnerov a odváža sa na skládku spoločnosti Vetropack 

Nemšová s.r.o.. Veľkoobjemový odpad a odpad z cintorína sa vyváža vo 

veľkoobjemových kontajneroch a likviduje sa na skládkach komunálneho 

odpadu. Odvoz tohto odpadu zabezpečuje pre nás obec Pruské. Doteraz boli 

služby objednávané telefonicky, navrhovaná zmluva upravuje podmienky pre obe 

obce. Cena zostáva nezmenená. 

Obec Pruské, ktorá našej obci zabezpečuje odvoz veľkoobjemových 

kontajnerov, pripravila návrh zmluvy. Naša právna kancelária zmenila návrh 

zmluvy vo viacerých bodoch a dopracováva zmluvu. Vzhľadom na rozsah zmien  

navrhnutých našim právnym zastúpením bude návrh zmluvy najskôr predložený 

obci Pruské a na ďalšom zasadnutí OZ bude predmetom schvaľovania.  

 

 



7 

 

K 6. bodu:  Vybudovanie pamätníka k Behu okolo Dulova 

J. Hošmánek priblížil prítomným, že tradičné podujatie - Beh okolo 

Dulova- je jedným z najstarších bežeckých pretekov na Slovensku. História tohto 

behu siaha do roku 1971. Od vzniku sa beží po nezmenenej  trase ulicami obce 

Dulov a po ceste II. triedy 507 susediacej s obcou. Termín pretekov je pravidelne 

stanovený na nedeľu, dva týždne po košickom Medzinárodnom Maratóne Mieru. 

Počas dlhoročnej tradície sa „Behu okolo Dulova“ zúčastnilo množstvo 

kvalitných  pretekárov, reprezentantov bývalého Československa, súčasnej 

Slovenskej republiky, ale aj bežcov zo zahraničia a to z Kene, Maďarska, Poľska 

a Česka, ale aj najmenších detí, ktoré si každoročne môžu vychutnať jedinečnú 

atmosféru pretekov a sprievodných programov. Rastúca popularita tohto 

podujatia sa prejavila aj poslednom ročníku a to  v rekordnej účasti v polovici z 18 

kategórií, ako aj v celkovom počte štartujúcich. Potešujúcim faktom je nárast 

najmä v detských kategóriách.  

Obec Dulov plánuje vybudovanie oddychovej zóny s pamätníkom k Behu 

okolo Dulova. Plánovaná oddychová zóna by sa nachádzala neďaleko od 

obecného úradu, kultúrneho domu a základnej školy. V súčasnosti sa tam 

nachádzajú  dlhodobo nevyužívané pozemky, a to najmä z dôvodu ich malej 

veľkosti a viacerých vlastníckych vzťahov. Veľkosť daného pozemku sa skladá 

celkovo z 5-tich parciel, ktoré majú spolu výmeru 789 m2, a z toho obec vlastní 

v troch parcelách 149 m2. Obec Dulov má uzatvorenú Zmluvu o dlhodobom 

prenájme pozemkov s vlastníkmi daných nehnuteľností, kde sa plánuje 

vybudovanie pamätníka k Behu.  

Taktiež už bola vypracovaná jednoduchá dokumentácia na ohlásenie 

drobnej stavby pod názvom „Oddychová zóna s pamätníkom k Behu okolo 

Dulova“, k čomu stavebný úrad zaujal kladné stanovisko. Na základe tejto 

jednoduchej dokumentácie navrhujeme osloviť viacerých dodávateľov na 

spresnenie potrebných nákladov na realizáciu ako aj celkový vzhľad oddychovej 

zóny.  

 

K uvedenému bodu boli prijaté nasledovné uznesenia: 

A/ Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie správu o stave a priebehu 

prípravných prác na realizáciu vybudovania pamätníka k Behu okolo Dulova. 

 

B/ Obecné zastupiteľstvo ukladá osloviť viacerých dodávateľov na realizáciu 

daného projektu. 

Termín: 30.04.2020 Zodpovedný: Obecný úrad 

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov (A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek,   

                Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 
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K 7. bodu: Bezpečnosť detských ihrísk 

Pán J. Pánov citoval list výkonného podpredsedu ZMOS Milana Mušku 

o tom, že už od prvých dní nového roka oslovujú obce rôzne organizácie 

odvolávajúce sa na zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na 

bezpečnosť detských ihrísk a ponúkajú rôzne typy školení pričom tvrdia, že sú 

autorizovanými subjektmi pre certifikáciu detských ihrísk. Daná téma bola 

prerokovaná so štátnym tajomníkom MH SR Rastislavom Chovancom, ktorý bol 

gestorom nového zákona.  Na základe tejto konzultácie Milan Muška na 

odporúčanie tajomníka Chovanca, v tejto chvíli odporúča byť skôr zdržanlivý 

a nevynakladať zbytočné finančné prostriedky za rôzne ponúkané služby už 

v tomto období, pretože zatiaľ nebola vydaná vyhláška Ministerstva hospodárstva 

SR ako vykonávací predpis k tejto problematike. Je preto na uvážení obce, či sa 

týchto podujatí bude zúčastňovať alebo nie. 

Pán J. Pánov ďalej informoval prítomných v nadväznosti na email 

tajomníka Chovanca, že odborné vzdelávanie, ktoré organizuje dotknutá 

spoločnosť nie je odborným vzdelávaním v zmysle zákona č. 371/2019 Z. z. o 

základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) – napr. § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 a nasl. – 

keďže podrobnosti o odbornom vzdelávaní v budúcnosti upraví vyhláška podľa § 

11 ods. 11 zákona, ktorá je momentálne ešte pred štádiom medzirezortného 

pripomienkového konania (tzn. v súčasnosti ešte nemôže mať verejnosť istotu, čo 

bude predmetom odborného vzdelávania podľa vyhlášky – vzdelávanie teda 

nemusí zodpovedať požiadavkám vyhlášky). Prvú pravidelnú kontrolu detského 

ihriska je nutné pre vlastníkov už existujúcich detských ihrísk absolvovať do 

konca roka 2021, odborné vzdelávanie bude poskytované práve tým osobám, 

ktoré budú certifikované na výkon pravidelných kontrol, a aj z toho dôvodu 

odporúčajú ešte počkať s certifikáciou týchto osôb (min. do účinnosti spomínanej 

vyhlášky). 

Rada ZMOS sa na rokovaní 5. februára 2020 bude zaoberať problematikou 

zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska z pohľadu 

ďalšej metodiky. Po rokovaní Rady ZMOS a zverejnení vyhlášky  budú 

zverejnené bližšie odporúčania ako postupovať pri zabezpečovaní úloh 

vyplývajúcich z predmetného zákona.  

 

K uvedenému bodu boli prijaté nasledovné uznesenia: 

A/ Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie správu o základných 

požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ktorú odporučil výkonný predseda 

ZMOS Milan Muška 

 

B/ Obecné zastupiteľstvo súhlasí s postupom ZMOS na riešenie požiadaviek na 

bezpečnosť detských ihrísk 

Výsledok hlasovania: 



9 

 

Za:  6 hlasov (A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek,   

                Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 8. bodu: Výmena vykurovacej sústavy v budove ZŠ Dulov 

Pán R. Gábor informoval prítomných o tom, že v roku 2019 bol 

vypracovaný energetický audit základnej školy Dulov. Následne, na základe tohto 

auditu bola vypracovaná projektová dokumentácia „Zateplenie ZŠ Dulov“, ktorá 

obsahuje okrem zateplenia plášťa budovy, výmeny strešnej krytiny, statického 

posudku, elektroinštalácie a bleskozvodu aj prípojku plynu a odberné miesto pre 

ústredné vykurovanie objektu školy plynovým kotlom.  

V predchádzajúcom roku sme sa na tento projekt uchádzali o dotáciu  

z Environmentálneho fondu, kde sme však neboli úspešní. Z tohto dôvodu ako aj 

z dôvodu, že vykurovanie v základnej škole je v súčasnosti v zlom technickom 

stave, nakoľko na staré elektrické akumulačné kachle nie sú náhradné diely a aj 

ich účinnosť je slabá, navrhujeme ich výmenu za naprojektované teplovodné 

vykurovanie zemným plynom.  Naprojektovaný vykurovací systém je teplovodný 

s núteným obehom vykurovacej vody a tepelným spádom 70/50 ˚C . Potrubia od 

kotla sú navrhnuté z nízkouhlíkovej ocele spájanej pomocou nalisovaných 

tvaroviek.  Pre pokrytie tepelných strát v jednotlivých miestnostiach sú navrhnuté 

oceľové panelové radiátory KORAD. Dymovod od kotla je vyvedený nad strechu 

objektu. Vzduch na horenie bude nasávaný sponad strechy a spaliny budú 

vyfukované pomocou spalinového ventilátora nad strechu.  

Celkové naprojektované náklady na realizáciu výmeny vykurovacej 

sústavy  sú 23.306 €. Z toho je za prípojku plynu 2.852,24 € a za plynoinštaláciu 

2.440,46 €.  

Obec Dulov v súčasnosti pracuje na možnosti realizácie projektu a získanie 

dotácie na výstavbu zariadenia na využitie vybraných druhov obnoviteľných 

zdrojov energie. Z tohto dôvodu sa odporúča rozdelenie projektu na etapy. V I. 

etape, ktorá by bola zhodná pre obidve vykurovacie metódy by sa zrealizovali 

všetky vykurovacie telesá, rozvodné potrubia, potrebné armatúry a kovové 

doplnky t.j. bez plynového kotla a strojovne. Predpokladaná naprojektovaná 

čiastka  pri takomto rozdelení je cca 9.140 Eur . V tomto prípade rozdelenia  

projektu  na etapy by sa zrealizovalo po I. etape aj vymaľovanie vnútorných 

priestorov celej budovy ZŠ počas letných prázdnin. 

 

K uvedenému bodu boli prijaté nasledovné uznesenia: 

A/ Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie správu o stave pripravenosti 

výmeny vykurovacej sústavy v budove ZŠ. 

 

B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie projektu „Zateplenie ZŠ Dulov“ 

Výsledok hlasovania: 
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Za:  6 hlasov (A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek,   

                Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 9. bodu: Rozpočtové opatrenie 

Mgr. K. Tomanová informovala prítomných že o prekročení rozpočtu, 

okrem pridelených dotácií, rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Nárast rozpočtu je 

z titulu dosiahnutia vyšších skutočných príjmov oproti rozpočtovaným príjmom.  

Na položke Výnos dane z príjmov  fyzických osôb bol upravený rozpočet 

na 310.200 € po zverejnení rozpočtu na stránke MF SR. Dňa 20. decembra prišla 

posledná platba, ktorou sa položka výnosu dane z príjmov zvýšila na 315.597,87 

€. Rozpočet príjmov bol upravený  z titulu prekročenia príjmov o 5.400 €. 

Na položke Poplatky z predaja výrobkov a služieb bol naposledy upravený 

rozpočet na čiastku 62.151  €, skutočné príjmy na tejto položke dosiahli výšku 

66.050,83 €. (Za december príjem na položke dosiahol výšku 3.015,67 €). 

Rozpočet položky bol zvýšený o 3.900 €.  

Spolu sa rozpočet príjmov prekročil o 9.300 €. Kvôli zachovaniu 

vyrovnanosti rozpočtu bola upravená výdavková časť rozpočtu – na položke 

údržba budovy materskej školy o 9.300 €. 

 

Poslanci hlasovali o schválení rozpočtového opatrenia č. 28. 

Výsledok hlasovania: 

Za:  6 hlasov (A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek,   

                Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov) 

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 10. bodu: Rôzne  

Zápis do kroniky 

 Ing. Šamaj požiadal prítomných, nakoľko tesne pred konaním zasadnutia 

OZ im bol doručený návrh zápisu do kroniky od kronikára p. Pariševa, aby sa 

k tomuto návrhu vyjadrili, prípadne povedali svoje námietky. Následne sa schváli 

alebo zoberie na vedomie. Všetci súhlasili s návrhom zápisu. P. A. Dobrodenka 

mal pripomienku v zmysle, že do kroniky by sa mali uvádzať informácie zo života 

obce, nie politika. Ing. J. Šamaj poznamenal, že nie je v iných obciach zvykom 

aby sa zápis do kroniky dávala schvaľovať OZ. Navrhol prijať uznesenie „berie 

na vedomie zápis do kroniky“. Každý kto by písal kroniku by ju písal po svojom. 

 

K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie zápis do kroniky na rok 2019. 
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Následne starosta vyzval prítomných, ak majú niečo na doplnenie do bodu 

„Rôzne“ nech vystúpia. O slovo sa prihlásil Ing. P. Mičuda. 

Založenie obecnej s. r. o. 

Na predchádzajúcom OZ ste založili obchodnú spoločnosť – obecnú s.r.o., 

ktorá by mala vykonávať služby v obci Dulov a uchádzať sa o štatút sociálneho 

podniku. Myšlienka je to šľachetná, a mohla by byť užitočná, ak bude vykonaná 

správne. Nakoľko som sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť 

predchádzajúceho OZ, a moje otázky a pripomienky k návrhu neboli dostatočne 

zodpovedané, považujem za potrebné predniesť túto správu. 

Pán starosta, v novembri ti OZ uložilo pripraviť návrh zakladateľskej 

listiny a súčasne podnikateľský plán a finančnú analýzu na obdobie dvoch rokov, 

v termíne do plánovaného decembrového zasadnutia. Podnikateľský plán 

a finančná analýza mali slúžiť na to, aby si OZ riadne a dôsledne preukázal, že 

tebou zamýšľaná obchodná spoločnosť bude finančne životaschopná a bude 

vedieť obci priniesť reálny prospech. Zároveň si mal definovať ciele, o ktoré sa 

konateľ spoločnosti bude usilovať. Podnikateľský plán a finančnú analýzu si do 

dnešného dňa nepredložil. Napriek tomu si tri dni pred decembrovým zasadnutím 

predložil návrh zakladateľskej listiny na schválenie. Vzhľadom na to, že návrh 

nerešpektoval špecifiká podnikania vo verejnej správe, ale najmä že po 

nepredložení podnikateľského plánu a finančnej analýzy na základe ktorých by 

bolo možné posúdiť, či založenie obecnej spoločnosti, ktorá bude potrebovať 

obecné financie má zmysel, zaslal som v časovej tiesni otázky a pripomienky, 

ktorými som poukázal na nedostatky a žiadal som odložiť hlasovanie aby OZ 

mohlo riadne a zodpovedne posúdiť, či tvoja predstava založenia obchodnej 

spoločnosti a jej podnikanie je v prospech obce a jej občanov. Moje otázky si 

riadne nezodpovedal a na hlasovaní si naďalej trval.  

Pán starosta, predložil si a dal si si schváliť zakladateľskú listinu, na 

základe ktorej sa nie starosta, ale Jozef Šamaj stal jediným konateľom spoločnosti 

vo vlastníctve obce, ktorého odmeňuje, odvoláva, účtovnú závierku schvaľuje, 

o zrušení spoločnosti rozhoduje a iné dôležité právomoci vykonáva 

splnomocnenec, ktoré môžeš menovať aj ty ako starosta obce. Obec ako jediného 

spoločníka zastupuje nie OZ, ale splnomocnenec – jedna osoba. Zriadil si síce 

dozornú radu, ale neudelil si jej žiadne právomoci. Zakladateľská listina 

nedefinuje ani takú základnú vec, akou je výmena na poste konateľa po 

komunálnych voľbách, kedy ako vieme, pravidelne dochádza k výmene na 

postoch starostu obce a poslancov OZ. Založená obchodná spoločnosť zatiaľ 

nevlastní žiadny majetok. Na jej vznik a počiatočný chod budú potrebné finančné 

prostriedky z rozpočtu obce Dulov. Po čase spoločnosť nadobudne majetok, či už 

z vlastnej podnikateľskej činnosti, alebo pravdepodobne aj prevodom 

existujúceho nehnuteľného majetku obce Dulov. V rámci hospodárenia 

s majetkom a financiami v rámci obce máme zákonom vytvorené mechanizmy, 

a to schvaľovanie a kontrolovanie dodržiavania rozpočtu, limity finančných 

operácií, ktoré podliehajú schvaľovaniu OZ, o prevode majetku rozhoduje OZ.  
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Páni poslanci, v rámci vami založenej s.r.o., také mechanizmy nefungujú 

a o všetkom rozhoduje jedna osoba – konateľ. OZ na nakladanie s majetkom 

v obci i s majetkom v rámci obchodnej spoločnosti nemá žiadnu právnu 

právomoc. Je takto založená obchodná spoločnosť skutočne výhodná pre obec 

s ohľadom na starostu a OZ v budúcich obdobiach?   

Páni poslanci, ktorí z vás by ste boli ochotní z vlastnej peňaženky 

financovať podnikateľské dobrodružstvo konateľa nejakej s.r.o., ak by vám ani 

nevedel predložiť podnikateľský a finančný plán? Ako je možné, že v prípade 

rozhodovania o použití obecnej peňaženky ste tak veľkorysí? 

Pán starosta, návrh zakladateľskej listiny, spôsob akým si ho predložil, 

ignorovanie pripomienok, tlak ktorý si vytvoril aby spoločnosť bola v časovej 

tiesni založená, ale najmä nedodržanie úlohy, ktorú ti OZ stanovilo ukazuje, ako 

týmto OZ pohŕdaš. 

Páni poslanci, našou úlohou nie je len pomáhať pri organizovaní kultúrnych 

podujatí a zabávať obec, ale najmä zodpovedne a informovane rozhodovať a tým 

okrem iného určovať pomyselné mantinely, v rámci ktorých sa musí starosta 

pohybovať. Rozumiem, že nie každý sme odborníkom na všetko, preto sme si 

zriadili komisie ako poradné orgány. Predseda ekonomickej komisie žiadal 

hlasovanie o založení sociálneho podniku stiahnuť z programu. Ja ako poslanec 

som emailom adresoval starostovi otázky, ktoré neboli riadne zodpovedané 

a rovnako som žiadal hlasovanie odložiť. Starosta nesplnil nami uloženú úlohu, 

ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou prípravy na založenie obchodnej spoločnosti. 

Viem, že niektorí z vás ste pár hodín pred hlasovaním zastávali názor, že je 

potrebné hlasovanie odložiť a podklady riadne preukázať. Napriek tomu ste sa 

rozhodli svojím hlasovaním spoločnosť nepremyslene a nezodpovedne, podľa 

môjho názoru, založiť. Ako občana, ktorý do vás vložil svoju dôveru a ktorého 

zastupujete, ste ma sklamali.  

Diskusia k predloženému bodu:  

Ing. J. Šamaj si zobral slovo na reagovanie na prednesený príspevok. 

Rád by som reagoval, aj keď neviem či zodpoviem všetky vyslovené otázky, bolo 

tam toho dosť. 

Ing. P. Mičuda: Ja odpovede nehľadám, spoločnosť bola založená, odpovede už 

nič neriešia, diskusia momentálne tiež. Snažil som sa poukázať na chyby ktoré sa 

stali a vysloviť svoj názor. 

Ing. J. Šamaj: Ale ja musím k tomu niečo povedať, zmysel tej spoločnosti je, že 

to nie je klasická s.r.o., ale je to s.r.o., ktorá má štatút sociálneho podniku, tzn. že 

keď sa v tom podniku zamestnajú sociálne znevýhodnené osoby, to sú také, ktoré 

majú nad 50 rokov alebo majú nejaké zdravotné postihnutie, tak štát vtedy 

prepláca 75% ceny práce. Aby sme my mohli požiadať o štatút sociálneho 

podniku, musela byť vypracovaná zakladateľská listina, ktorá bola u našej 

právničky plus musela byť doplnená o podmienky založenia sociálneho podniku.  

To išlo na MPSVR SR. Pripomienky MPSVR SR sú ale stále také, že tam niečo 

chýba. Stále sa to ešte posiela. Podmienkou aby sa na ministerstve mohli vôbec 
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týmto zaoberať, bolo vyjadrenie vôle OZ na založenie s.r.o.. Ja som aj povedal 

poslancom, že pokiaľ nám nebude pridelený štatút sociálneho podniku alebo 

prisľúbené pridelenie, tak do toho nepôjdem. Ďalšia vec je to, že pokiaľ nebudeme 

mať občanov, ktorí by boli schopní spĺňať podmienku že sú znevýhodnení, teda 

že majú buď nad 50 rokov alebo sú telesne postihnutí, alebo majú zníženú 

pracovnú schopnosť, tak tiež do toho nepôjdeme. Absolvovali sme asi 4 stretnutia 

v Trenčíne u p. Beníčkovej, ktorá má toto na starosti v trenčianskom kraji a plus 

sme boli na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sme si u pracovníčky 

preverili zoznam občanov, o ktorých si myslíme, že by v sociálnom podniku 

mohli byť zamestnaní. Ja chcem aby sa za peniaze občanov urobilo čo najviac 

práce. Teraz zamestnávame L. Kováča a J. Mišíka a podľa potreby ešte 

zamestnávame Ľ. Ragulu resp. aj jeho otca Františka a M. Mišíka s tým, že všetci 

títo pracovníci spĺňajú podmienku a bola by nám refundovaná ich cena práce – 

tých 75%, na to sme sa pýtali. Obec by to stálo menej peňazí. Potom by bolo 

možné prijať viac zamestnancov, boli by potrební pri väčších prácach, ako je zber 

odpadov po obci. Vtedy chodia iba tí v súčasnosti zamestnaní na zmluvu. Tým 

pádom by mohli byť zamestnaní štyria-piati, prípadne viac občanov v sociálnom 

podniku a nestálo by nás to oveľa viac peňazí ako platíme teraz tých dvoch 

zamestnancov. Ešte je tam podmienka že keď bude 30% ľudí znevýhodnených 

tak môžeme zamestnať ďalšieho a ten nemusí byť postihnutý. Tí ľudia by sa 

využívali na to, aby sa napríklad čistili chodníky, síce táto zima nebola taká aby 

sa čistili, ale čistia sa aj na jar, na krajniciach rastie tráva a stále sa niečo nájde. 

Títo ľudia by mohli chodiť na pomoc starším občanom, ktorí napr. nevládzu kosiť 

záhrady a podobne, ktorí sú na to odkázaní. Sme malá obec, ale máme cca 115 

obyvateľov nad 70 rokov. Na opatrovateľskú službu zamestnávame tri 

pracovníčky, ktoré sa starajú o občanov a pod.  

 Je pravda že kalkuláciu ako si si ju Peter predstavoval som neurobil. Začal 

som síce, a prišiel som k bodu, že keď budem chcieť robiť kalkuláciu, tak nedám 

kosenie 4 krát do roka ale dám 10 krát. (Ukázal prítomným prezentáciu 

o investičných akciách v roku 2019, približných nákladoch na ne cca 86.980 €, 

a poukázal pritom na možný zisk, ktorý by dosahoval sociálny podnik, ak by si 

ich obec v sociálnom podniku objednala). Určite mi pribudnú starosti, tiež som 

nad tým rozmýšľal, že či mi to stojí za to, aby som sa snažil vytvoriť s.r.o., pretože 

aj tak budem za nich zodpovedný ja keď sa niečo stane, budem im robotu 

prideľovať len ja. Ak odhlasujete, že nebudeme pokračovať, tak nebudeme. Len 

chcem aby ľudia vedeli že aj taká možnosť tu bola. Ak odhlasujete nepokračovať, 

tak ma len odbremeníte. Povedzte, koľkokrát treba niečo robiť. Áno máš pravdu, 

dá sa každá funkcia zneužiť, aj táto. Ak si myslíte, že je tu podozrenie že by som 

ju mohol zneužiť, tak nech sa príjme uznesenie, že sa ruší pôvodné uznesenie 

o založení sociálneho podniku. Ja sa nenahnevám. Na poslancov som netlačil, ak 

by povedali že tu nechcú takúto formu s.r.o. tak v poriadku.  

Ing. P. Mičuda: Ja by som dodal, áno máš pravdu, definovať finančnú analýzu 

predtým ako si zadefinujeme čo ideme robiť je nemožné. Podnikateľský plán  mal 
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definovať činnosti ktoré chceme minimálne v prvých dvoch rokoch vykonávať. 

Finančnú analýzu si mal spraviť na základe tých činností, ktoré chceme 

vykonávať. Finančná analýza musí mať nie len stranu výnosov ale aj stranu 

nákladov. Čísla ktoré si tu spomínal považujem za určité špekulatívne výnosy, 

ktoré by mohli byť výnosom spoločnosti a mohli aj nebyť výnosmi. Na to aby 

sme mohli posúdiť či v to v konečnom dôsledku bude finančne niečo prinášať 

potrebujeme aj stranu nákladov, a preto som považoval za potrebné doplniť toto 

uznesenie v novembri nie len o podnikateľský plán ale aj finančnú analýzu. Neber 

to teraz tak, že nesúhlasím alebo sa neviem stotožniť s myšlienkou založenia 

sociálneho podniku. Ja ju podporujem, len nesúhlasím so spôsobom akým došlo 

k založeniu spoločnosti. 

Ing. J. Šamaj: Ešte raz opakujem, musíte mi zadať, že čo si myslíte a čo si 

predstavujete že sa má robiť. Lebo potom keď ja niečo zadám poviete že som si 

to naskladal ako mi vyhovovalo. Ak bude sucho tak sa toľko kosiť nebude, tak 

nebudú výnosy. Chodníky sa doteraz nečistili, tak sa ani nebudú. Ktorý starosta 

naposledy čistil potok? 

Ing. P. Mičuda: Ale tieto činnosti sa dajú vykonávať aj v rámci obecného úradu. 

Ing. J. Šamaj: Ale veď práve preto, keď ho nebudeme čistiť, tak tam nebude 

žiadny náklad. Tak mi povedzte či ho chcete čistiť alebo nie. Ak chcete, tak 

pôjdeme do mínusu, lebo sú to náklady navyše. 

Ing. P. Mičuda: Tu nejde o to či chceme alebo nechceme, otázka je či je to 

potrebné a potrebné to je, a otázka je, či to vieme urobiť zamestnancami obce, 

alebo budeme na to vytvárať s.r.o.. Ale potrebujeme vedieť, či tá s.r.o. bude 

výhodná a aké bude mať náklady. 

R. Gábor: Peter pozri sa, my sme schvaľovali založenie s.r.o. ako základ pre 

transformáciu na sociálny podnik. My sme nezakladali sociálny podnik. 

Ing. P. Mičuda: Vy ste založili s.r.o.. 

R. Gábor: Áno, čiže nehovoríme o sociálnom podniku. Sám si spomenul, že s.r.o. 

nemá žiadny majetok.  

Ing. P. Mičuda: Teraz nemá žiadny majetok. 

R. Gábor: Ani nebude mať, pretože majetok bude mať až vtedy, keď sa 

pretransformuje na sociálny podnik ako hovorí starosta. 

Ing. J. Šamaj: Majetok bude mať keď vznikne. 

Ing. P. Mičuda: Zápisom do obchodného registra vznikne a bude musieť mať 

nejaké základné imanie. 

R. Gábor: Tak základné imanie, keď o tom hovoríme, základné imanie nie je 

majetok. Táto s.r.o. nie je zakladaná preto, aby sme mali výnosy. Táto s.r.o. je 

zakladaná preto, aby sme znížili náklady. 

Ing. P. Mičuda: Keď má s.r.o. fungovať, musí mať aj výnosy aj náklady.  

R. Gábor: S.r.o. áno, ale sociálny podnik nie. 

Ing. P. Mičuda: To je jedno. 

R. Gábor: To nie je jedno, musíš uznať že s.r.o. nie je sociálny podnik, je to 

minimálne upravená s.r.o.. 



15 

 

Ing. P. Mičuda: Ale je to právnická osoba. 

Mgr. K. Tomanová: Musí dosahovať zisk. 

R. Gábor: Zisk môže byť aj jedno euro. A my zakladáme sociálny podnik aby 

sme obci ušetrili peniaze. 

Ing. P. Mičuda: Rasťo mne nejde o zisk, mne ide o to, aby sme vedeli aké 

náklady tam budeme mať, či je to vôbec výhodné. 

R. Gábor: Náklady budeme mať také, aké má teraz obec zo zamestnancami. 

Starosta hovorí sám že to chce preto, aby tí zamestnanci boli lacnejší pre obec, 

nie preto aby sme založili stolársky podnik na výrobu paliet a tam si budeme 

hovoriť čo sú výnosy. 

Ing. P. Mičuda: Na chod s.r.o. potrebuješ minimálne viesť účtovníctvo, to máš 

náklady naviac.  

R. Gábor: Ja nehovorím o nákladoch čo sa týka základného imania alebo 

nákladov na kúpu účtovníckeho programu, to sú náklady ktoré vzniknú vždy. Keď 

chceš mať väčšie náklady tak kúpime zariadenie napr. zametací stroj. 

Ing. P. Mičuda: Jasné, ale stále sú to činnosti, ktoré vieme vykonávať aj v rámci 

obce ako ich vykonávame. Keď ich presunieš do s.r.o. budeš mať naviac 

minimálne tie účtovné. 

R. Gábor: Áno, ale budú nižšie minimálne o preplácanú mzdu alebo cenu práce. 

Asi chceš aby presne bolo vyčíslené koľko zamestnanci stoja obecný úrad a keď 

sa zamestnajú v sociálnom podniku budú náklady takéto. A k tomu si prirátaš 

účtovníctvo. Ale toto teraz nie je potrebné. My sme zakladali s.r.o. preto, aby sa 

mohla pretransformovať na sociálny podnik. A sociálny podnik a štatút 

sociálneho podniku je stanovený zákonom a tam sa nevieme na ničom dohodnúť. 

Keď chceme ísť do sociálneho podniku, tak vieme dopredu čo robíme. To že sa 

to dá zneužiť je pravda, ale na to je tam kontrola, dozorná rada, OZ a pod. 

Ing. P. Mičuda: Preto som chcel podnikateľský plán, kde si stanovíme ciele 

a spôsob ich dosiahnutia. 

R. Gábor: Dotkli sa ma trochu tvoje slová nakoniec, ako sme nezodpovední, keď 

sme ešte nič neurobili,  nikto o nič neprišiel a už sa ideme hodnotiť. Nie je to moc 

dobré. 

Ing. P. Mičuda: Založili ste s.r.o. a určili právomoci. Ak sa ťa to dotklo, tak to je 

dobre, malo sa. 

Ing. J. Šamaj: Ja to poviem jednoducho, zmyslom  sociálneho podniku je urobiť 

za tie isté peniaze viac práce. Ak nebude priznaný štatút sociálneho podniku, tak 

nebude s.r.o., lebo s ňou je len robota, lebo bude viac kontrol kvôli DPH 

a podobne. Ani keď nebudú ľudia, ktorí by mali byť refundovaní, tak do toho 

nejdeme. A poviem ešte k tomu, že aj tí ľudia sú radi keď neboli dlho zamestnaní 

a teraz môžu pomôcť obci. 

A. Dobrodenka: Ja len k tomu ešte, že činnosť potom začína až o pol roka. 

Ing. J. Šamaj: Rok je na to. Keď nám aj priznajú štatút sociálneho podniku, je 

tam rok lehota dokedy môžeme niekoho zamestnať ak nebudeme mať takého 
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zamestnanca hneď. Ja to nepodceňujem, nebojte sa. Právna kancelária je 

zapojená. A už by som sa len opakoval. 

 

Prítomní už nemali k bodu Rôzne nič na doplnenie, preto starosta otvoril diskusiu. 

 

11.Diskusia 

p. A. Pagáčová: Ja sa len chcem opýtať, kto bude kosiť chodníky, trávu okolo 

domu. To my občania nemusíme. 

Ing. J. Šamaj: Pred niektorými domami sú vlastnícke vzťahy také, že tieto 

pozemky nevlastní obec. V obci drvivú väčšinu chodníkov vlastní obec, ale aj 

Urbárska obec, Slovenský pozemkový fond a časť je vo vlastníctve občanov, teda 

ak sa bavíme o tých v intraviláne. Na pozemky vo vlastníctve UO máme 

uzatvorenú zmluvu na dlhodobý prenájom. Ale máte pravdu, že o tie vo 

vlastníctve obce by sa mala starať obec. 

p. M. Palčeková: Na tej ulici ako sa vchádza do dediny, si cestu upratuje každý 

sám, ale teraz keď sa tam začala výstavba, tak vynášajú zo stavieb na cestu štrk 

a nečistoty a keď chodia autá prenáša sa to až ku chodníku. Kto to má stále 

zametať? Keď to chce každý pred domom mať upratané tak si to musí sám. Je to 

záležitosť majiteľov domu? Alebo niekto povie „čo ma po tom, to je záležitosť 

cestárov“ alebo neviem či obce? 

Ing. J. Šamaj: Stavebník, ktorý znečistí vozovku je aj povinný to upratať. 

Nepovedal som to, ale pripomenuli ste mi – máme v dedine na viacerých miestach 

chodníky oddelené od cesty tzv. zeleným pásom, a tam si každý zasadil buď trávu, 

alebo kríky alebo každý čo uznal za vhodné. Moja vízia je do budúcna mať 

jednotnú zeleň a o tú by sa starala obec. Ale to by bolo zasa úlohou sociálneho 

podniku. 

p. V. Žaludková: Pri trojuholníku je staré niečo, kde sa lepia plagáty. Prosím 

odstrániť, alebo to obnoviť. 

Ing. J. Šamaj: Nechcem to odstrániť, lebo potom tie plagáty budú lepiť na 

zastávku, ale obnovíme to. 

p. V. Toman: Ja som videl, že niekde dali „ringlu“ na lepenie plagátov a lepia to 

na to, a je svätý pokoj, postavilo sa to niekam kde to bolo vhodné. 

Ing. J. Šamaj: Áno videl som to aj ja v Dubnici. U nás je trochu problém 

s verejným priestranstvom. Boli tu aj problémy, nemali sme kam umiestniť 

nádoby na sklo a kov, lebo disciplína ľudí je taká aká je, občan nehľadí na to že 

je nádoba plná keď to nie je pred jeho domom a vyhodí odpad aj tak - aj vedľa. 

Ing. P. Masaryk: Ja na záver keď už nemá nikto nič do diskusie. Keďže som bol 

jedným z kandidátov na hlavného kontrolóra, chcel by som poďakovať pánovi 

poslancovi za dôveru, je to 17%. Novozvolenej hlavnej kontrolórke prajem veľa 

zdravia a úspechov. 

p. A. Dobrodejová: Ja tiež chcem poďakovať poslancom za prejavenú dôveru. 

Dúfam že spolupráca bude na dobrej úrovni, že budeme vedieť spolu dobre 

komunikovať a posunieme obec dopredu. Ďakujem. 
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Ing. J. Šamaj: Ja takisto chcem pogratulovať novozvolenej kontrolórke. Dúfam 

že slová ktoré povedala, sa naplnia. Ďakujem aj Ing. Masarykovi že sa zúčastnil 

či už výberového konania alebo aj dnešného zasadnutia. 

 

Starosta obce poďakoval aj ostatným prítomným za účasť a plodnú diskusiu 

a poprial pekný zvyšok večera. 

 

 

 

         v. r.  

Zápisnica je prečítaná a overená ____________________________ 

                   O v e r o v a t e l i a 

 


