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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dulove, 

ktoré sa konalo 26. januára 2023 
 
 
 

Prítomní:  podľa  prezenčnej listiny 
 
Overovatelia:   M. Kušnierová a R. Mikulová  
Zapisovateľka: Ing. L. Kopačková 
 
 
K bodu 1. – Otvorenie zasadnutia 
 

 Starosta obce Ing J. Šamaj viedol zasadnutie. Starosta obce skonštatoval, že  vzhľadom 
na počet prítomných  poslancov 7, je zasadnutie uznášaniaschopné.  Privítal prítomných. 
 
 
K bodu 2. – Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva 
 

Starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia s tým, že navrhol vypustiť bod 6. – 
Určenie zástupcu vo výbore Urbárskej obce Dulov. Poslanci hlasovali o nasledovnom programe: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva 
3. Správa komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
4. Dohoda o podmienkach vyúčtovania cestovných náhrad 
5. Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výška mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Dulov 

6. vypustený 
7. Určenie zástupcov za zriaďovateľa do „Rady školy“ pri MŠ Dulov a „Rady školy“ pri ZŠ 

Dulov 
8. Zmluva o podmienkach odvádzania odpadových vôd medzi dodávateľom služby obcou 

Dulov a producentom odpadových vôd obcou Horovce 
9. Návrh a realizácia prístupového chodníka ku krížu na Galovici 
10. Prerokovanie žiadosti firmy Ekoagro Dulov, s.r.o. o prenájom p.č. 723/11 v k.ú. Dulov 
11. Správa o činnosti 
12. Diskusia 
13. Záver 

 
K uvedenému bolo prijaté Uznesenie č. 1/2023  
 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
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K bodu 3. – Správa komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov 
 

Správu komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
predniesol predseda Ing. Tibor Staňo. Komisia posúdila Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov starostu obce Ing. Jozefa Šamaja a konštatovala, že bol splnený termín 
na podanie Oznámenia a že obsah Oznámenia je v súlade so zákonom. (Príloha č. 1 – Správa 
komisie) 

  
K uvedenému bolo prijaté uznesenie č. 2/2023 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K bodu 4 - Dohoda o podmienkach vyúčtovania cestovných náhrad 
 

  

Ing. V. Backo predniesol návrh Dohody o podmienkach vyúčtovania cestovných náhrad, 
ktorá by mala byť uzatvorená so starostom obce Ing. J.Šamajom, nakoľko v súvislosti 
s výkonom jeho funkcie a v závislosti od potrieb obce starosta obce realizuje pracovné cesty, na 
ktoré používa vlastné motorové vozidlo. Obec nie je vlastníkom osobného motorového vozidla. 
Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v platnom znení určuje, aké náhrady 
zamestnanec dostane vyplatené v súvislosti s vyslaním na pracovnú cestu a použitím vlastného 
motorového vozidla. Nasledovná dohoda upravuje v rámci zákona podmienky k uplatneniu 
cestovných náhrad starostu obce.  
 
K uvedenému bolo prijaté uznesenie č. 3/2023 
 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K bodu 5. - Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výška mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Dulov 
 

 

Informáciu k bodu predložila Ing. L.Kopačková. Predmetom  dodatku k VZN je zvýšenie 
príspevku na stravu v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni. Príspevok na stravu sa odvíja 
od ceny stanovenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré s účinnosťou od 
1.1.2023 vydalo nové Finančné pásma na nákup potravín a vzhľadom k pretrvávajúcemu trendu 
rast cien potravín a povinnosť pokryť výdavky na nákup potravín príspevkom bola obec nútená 
príspevok na stravu upraviť. VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 
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3.1.2023. Do termínu na pripomienkovanie t.j. do 16.1.2023 neboli vznesené žiadne 
pripomienky. 
 
K uvedenému bolo prijaté uznesenie č. 4/2023 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
K bodu 6. – bod 6. bol z programu rokovania vypustený 
 

 
K bodu 7. – Určenie zástupcov za zriaďovateľa do „Rady školy“ pri MŠ Dulov a „Rady 
školy“ pri ZŠ Dulov 
 

 Informáciu predniesla R.Mikulová. Rada školy je iniciatívnym a poradným 
samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 
pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania.  
Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. V roku 2020 OZ uznesením schválilo počet členov rady 
školy 7 z toho 2 delegovaných zástupcov zriaďovateľa: Ing. P.Mičuda, J.Pánov. Vzhľadom 
k zmene zloženia poslancov na nové funkčné obdobie (Ing. P.Mičuda už nie je poslancom) je 
potrebné delegovať nových zástupcov. Za zriaďovateľa bol navrhnutý J.Pánov a Ing. 
M.Mišovec. 
 
K uvedenému bolo prijaté uznesenie č. 5/2023 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K bodu 8. – Zmluva o podmienkach odvádzania odpadových vôd medzi dodávateľom 
služby obcou Dulov a producentom odpadových vôd obcou Horovce 
 

 Informáciu k bodu predniesol starosta obce Ing. J.Šamaj. Informoval poslancov 
o priebehu a výsledku posledných rokovaní so zástupcami Obce Horovce. Došlo k zhode 
a úprave rozporných bodov danej zmluvy. Po tom ak schváli OZ Dulov množstvá a poplatky 
k aktuálnej stanovenej cene určenej na základe „Rozhodnutia  Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví“ (URSO) sa  v spolupráci s advokátskou kanceláriou LEGAL POINT s.r.o doplní a 
vypracuje  nová ,,Zmluva o podmienkach odvádzania odpadových vôd“ . 
  
Ing. M.Mišovec -  prečo vypadli z návrhu zmluvy pokuty za nelegálne pripojenie.  
 

Starosta obce – jednalo sa o 2 prípojky, starostka obce Horovce pokutu zaplatila a preto nebolo 
nutné už bod zapracovať do zmluvy 
 

M.Gabriš – či sa riešili na stretnutí aj nehradené faktúry, 
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Starosta obce – ešte nie, až keď bude vyriešené meradlo. 
 

Ing. M.Mišovec – všetko ostatné by malo byť predmetom prerokovania až keď bude uzatvorená 
zmluva 
 
K uvedenému bolo prijaté uznesenie č.6/2023  
 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K bodu 9. – Návrh a realizácia prístupového chodníka ku krížu na Galovici 
 

 Informáciu k bodu predniesla M.Kušnierová. Pietne miesto - Kríž na Galovici bol 
vybudovaný v roku 2017. V roku 2021 tu pribudla skala s nápisom a modlitbou od pápeža 
Františka. O rok neskôr sa na Galovicu za kríž umiestnila aj krížová cesta. V čase nepriaznivého 
počasia dochádza vzhľadom na terén pri výstupe ku krížu k nebezpečným situáciám, ktoré 
ohrozujú zdravie návštevníkov. Z tohto dôvodu po predchádzajúcej obhliadke a 
rôznych konzultáciách, sa ako možnosť odstránenia tohto stavu navrhlo vybudovanie schodov, 
resp. rovnomerne rozloženej šikmej cestičky smerujúcej ku krížu. Schody tým, že by viedli na 
pietnom mieste ku krížu, by plnili aj funkciu tzv. ružencových schodov. Bolo navrhnuté 
vypracovanie projektu, ktorý bude predstavený OZ a následne schválený, tak aby prebehli všetky 
potrebné povolenia, podobne ako to bolo v prípade realizácie kríža na Galovici v roku 2017.  
 

Starosta obce – priblížil poslancom ukážkou na mape miesto, kde by mali byť schody 
vybudované. Pozemky resp. časti odčleneného pozemku pod schody sú vo vlastníctve 
súkromných osôb. Navrhuje s vlastníkmi uzatvoriť Zmluvu o dlhodobom prenájme 
s predkúpnym právom tak ako to bolo urobené aj na mieste kde bol osadený kríž. 
 

J.Huňa (občan a jeden z vlastníkov pozemku) – či by nebolo  lepšie vybudovať cestu. 
 

Starosta obce – je to miesto kde chodí ťažká technika v čase, keď v lese prebieha ťažba a cesta 
by bola ihneď zničená 
 
K uvedenému bolo prijaté uznesenie č. 7/2023 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K bodu 10. – Prerokovanie žiadosti firmy Ekoagro Dulov, s.r.o. o prenájom p.č. 723/11 
v k.ú. Dulov 
 

 Informáciu k bodu predniesol J.Pánov. Dňa 13.1.2023 bola na obecný úrad doručená 
žiadosť firmy Ekoagro Dulov s.r.o. so sídlom Dulov 403 v zastúpení p. Milanom Staňom ml. 
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o prenájom p.č. KN C 723/11 o výmere 67 933 m2.  Vlastníkom parcely je Obec Dulov. Je to 
parcela, ktorej väčšia časť sa nachádza medzi jazerami. Určitá časť tejto parcele ale zasahuje do 
stredu jedného z jazier. V roku 2010 bola parcela nájomnou zmluvou prenajatá Urbárskej obci 
Dulov. Keďže určitá časť parcely zasahuje aj do jazera bol v roku 2020 bol vypracovaný 
geometrický plán na zmenu druhu pozemku. Geometrický plán ako aj žiadosť urbárskej obce 
o prenájom novovytvoreného pozemku prejednalo aj OZ na svojom zasadnutí a schválilo 
uzatvorenie nájomných zmlúv. Nakoľko schválené zmluvy  neboli doteraz podpísané starosta 
navrhol pracovné stretnutie starostu obce, poslancov a zástupcov Urbárskej obce Dulov za 
účelom prehodnotenia aktuálne platných nájomných zmlúv uzatvorených medzi Obcou Dulov 
a Urbárskou obcou, p.s. Zatiaľ je stále v platnosti nájomná zmluva z 25.3.2010 vrátane jej 
Dodatku č. 1 a preto nie je možný prenájom tejto parcele firme Ekoagro Dulov s.r.o. 
 
K uvedenému bolo prijaté uznesenie č. 8/2023 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K bodu 11. – Správa o činnosti 
 

Správu predložil starosta obce Ing. Jozef Šamaj. Informoval o dianí v obci: 
- konali sa voľby do orgánov samosprávy obcí  dňa 26.10.2022,  
- uskutočnilo sa ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 22.11.2022, 
- v priestoroch telocvične pri zasadačke sa zriadila dočasná výdajňa stravy pre ZŠ,  
- návšteva v družobnej obci Bystřici pod Lopeníkem na oslavách 20. výročia 

posvätenia kaplnky sv. Jozefa (16.11.2022), 
- uskutočnili sa stretnutia zástupcov obcí Dulov a Horovce za účelom vyriešenia 

dlhodobého problému týkajúceho sa podpísania Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 
od producenta obce Horovce (dohoda, že 6.2.2023 sa pripraví finálna zmluva 
k podpisu), 

- na začiatku adventného obdobia zhotovenie tradičného adventného venca pred 
kostolom, 

- počas Vianočných sviatkov – donáška Betlehemského svetla, jasličková pobožnosť, 
tradičný novoročný výstup ku krížu na Galovici, 

- tradičný turnaj v mariáši, tanečná zábava – organizácia Jednoty dôchodcov ZO 
Dulov,  

- MŠ a ZŠ – Stretnutie s Mikulášom, Vianočný jarmok spojený s podávaním 
kapustnice a punču, deti ZŠ si pripravili „novoročnú anglickú besiedku“, ktorá mala 
pozitívny ohlas hlavne u prítomných rodičov, 

- obhliadka terénu smerujúcemu ku krížu na Galovici za účelom vybudovania schodov  
- zúčastnili sa starosta obce a poslanci OZ – nedeľa 15.1.2023 

- konanie referenda 21.1.2023 
- informácia o využívaní priestorov KD organizáciami a občanmi: Dulovské mažoretky 

YVETT, krúžok mladých kuchárov, prípravka žiakov futbalistov, cvičenie žien, 
stolnotesový oddiel, deti ZŠ počas školského roku ako telocvična, Súkromná 
základná umelecká škola Trenčianska Teplá na vyučovanie, plánuje sa: detský 
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karneval, výročná schôdza KST Horovce, výročná schôdza DHZ Dulov a rôzne iné 
spoločenské a kultúrne podujatia. 

 
K uvedenému bolo prijaté uznesenie č. 9/2023 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
K bodu 12. Rôzne 
 
Náhrada za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 
 

 Informáciu k bodu predniesol Ing. M.Mišovec. Starosta obce predložil Obecnému 
zastupiteľstvu žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky v rozsahu 25 dní (Príloha č.3). Je to 
zostatok nevyčerpanej dovolenky z roku 2022. Zostatok tejto dovolenky nemohol vyčerpať do 
konca roku 2022 z dôvodu konca funkčného obdobia. Napriek tomu, že pokračuje vo funkcii 
starostu obce aj v nasledujúcom funkčnom období nemôže si nárok na dovolenku preniesť do 
ďalšieho funkčného obdobia (tu sa neuplatňuje pravidlo Zákonníka práce ako pri 
zamestnancoch). Každé funkčné obdobie pre účely nároku na dovolenku je potrebné posudzovať 
osobitne. Pri výpočte náhrady sa použije priemerný mesačný plat starostu za obdobie dvanástich 
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúci mesiacu, v ktorom vznikla potreba 
zistenia priemerného mesačného platu. Náhrada za nevyčerpanú dovolenku z roku 2022 v počte 
25 dní predstavuje sumu 3 592,75 €. 
 
K uvedenému bolo prijaté uznesenie č. 10/2023 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
   
Projektová dokumentácia – „Prístavba a rekonštrukcia KD Dulov“ 
 

 Informáciu predniesol M.Gabriš. Dňa 21.12.2022 bola vyhlásená zákazka na 
vypracovanie projektovej dokumentácie – „Prístavba a rekonštrukcia Kultúrneho domu Dulov“. 
V lehote na predkladanie ponúk boli predložené 3 cenové ponuky: 

- S&K PROJECT s.r.o. Považská Bystrica  47 880 € s DPH 
- Projart plus, s.r.o. Považská Bystrica   45 600 € s DPH 
- Arkon ateliér, s.r.o. Považská Bystrica  40 258,80 € s DPH 

 
Víťaznú cenovú ponuku s najnižšou cenou predložila firma Arkon ateliér s.r.o. Považská 
Bystica.  
 
K uvedenému bolo prijaté uznesenie č. 11/2023 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
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Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 
Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
Zmluva o službách na vypracovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených 
budov s poskytovateľom OPEN DOOR s.r.o, 
 

 Informáciu k bodu predniesol starosta obce Ing. J.Šamaj.  Výzva na Obnovu verejných 
historických a pamiatkovo chránených budov bola vyhlásená minulý rok ako otvorená 
s uzatvorením 1.12.2024 s tým, že môže byť uzavretá aj v skoršom dátume v prípade vyčerpania 
prostriedkov mechanizmu vyčlenených na Výzvu. V rámci tejto výzvy sa môže uchádzať 
o nenávratný finančný príspevok („NFP“) na rekonštrukciu kultúrneho domu, nakoľko ako 
historická budova je aj budova, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou a je zapísaná do 
katastra nehnuteľností pred 01. 01. 1980 alebo preukázateľne užívaná pred týmto dátumom.  

Na základe účasti na seminári, na ktorom bola táto výzva prezentovaná bol doručený 
návrh Zmluvy od spoločnosti OPEN DOOR s.r.o. Šaľa.  V zmysle zmluvy je odplata za 
vypracovanie žiadosti o NFP 1 500 € bez DPH do 5 dní odo dňa prevzatia žiadosti od 
poskytovateľa. Ďalej sa však zaväzuje, že v prípade, že bude žiadosť úspešná a prostriedky na 
obnovu KD budú schválené, tak obec zaplatí 1,5 % z oprávnených výdavkov do 30 dní od 
podpisu zmluvy o NFP a ďalších 1,5 % za služby súvisiace s realizáciou projektu (manažment). 
Nakoľko sa predpokladá, že výška oprávnených výdavkov na obnovu bude cca 800 tis. EUR, tak 
sú tieto odplaty pomerne vysoké. Poslanci navrhli, aby sa oslovili aj iné firmy so žiadosťou 
o ponuky s tým, že najskôr by sa malo riešiť vypracovanie žiadosti a až následne uzatvárať 
zmluvy v prípade, ak bude žiadosť úspešná. 

 
K uvedenému bolo prijaté uznesenie č. 12/2023 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – výmena žiaroviek za úsporné LED 
 

 Na základe záverov z rokovania OZ dňa 13.12.2022 (bod 10. – Rôzne – Verejné 
osvetlenie v obci) predložil Ing. M.Mišovec návrh na realizáciu rekonštrukcie verejného 
osvetlenia a to výmenou súčasných žiaroviek za úsporné LED. Zároveň oslovil 3 firmy so 
žiadosťou o cenovú ponuku. Vychádzal zo stavu VO podľa mapy z roku 2009 keď prebiehala 
posledná väčšia rekonštrukcia VO. Starosta obce ho požiadal, aby dal cenové ponuky doplniť aj 
o tri požiadavky na rozšírenie počtu svietidiel, ktoré boli prezentované na OZ 13.12.2022. 
Poslanci sa dohodli, že na „skúšku“ sa zrealizuje výmena žiariviek na najkratšej ulici, aby sa 
zistila svietivosť. Ing. M.Mišovec osloví p. Jaroslava Osrmana s touto požiadavkou. 
 
K uvedenému bolo prijaté uznesenie č. 13/2023 
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Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
Návrhy poslanca Ing. M.Mišovca 
 

 Ing. M.Mišovec predložil poslancom 2 návrhy. 
 
Návrh 1: obnovenie slávnosti „Uvítanie detí do života“ s tým, že  by bola organizovaná 1x 
ročne. Pozvané by boli všetky novonarodené deti aj s rodičmi s trvalým pobytom v obci (na 
pozvánku s potvrdením účasti). Počas slávnosti budú noví obyvatelia oficiálne privítaní 
starostom obce a odmenení pamätným listom a malým darčekom v hodnote cca 15 € (napr. 
kojenecké potreby). Prebehne spoločné fotografovanie a zápis do pamätnej knihy. Pripravené 
bude malé občerstvenie vo forme zákusku, kávy. 
 
Návrh 2:  zavedenie slávnosti „Blahoželanie jubilujúcim seniorom“. Konala by sa 1x ročne 
počas tradičného posedenia so seniormi. Starosta obce osobitne poblahoželá občanovi obce, 
ktorý v danom roku dovŕšil životného jubileum 80, 85, 90, 95 alebo 100 rokov. Počas slávnosti 
budú odmenení pamätným listom a malý darčekom – pre dámy kvet + nákupná poukážka, pre 
pánov víno + nákupná poukážka v hodnote cca 15 €. Prebehne spoločné fotografovanie a zápis 
do pamätnej knihy.  
 
K uvedenému bolo prijaté uznesenie č. 14/2023 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K bodu 13. - Diskusia 
 

 

M.Žalúdková – pýta sa na výšku príspevku pri narodení a či bude vyplatená všetkým 
 

Ing. M.Mišovec – bude sa jednať o vecný dar v hodnote cca 15€ pre jedného a bude poskytnutý 
všetkým 
 

Ing. P.Žaludek – k využívaniu KD čo spomínal p. starosta pripomenul, že starosta zabudol na 
posilňovňu, ktorá je tiež súčasťou KD. Ďalej ho zaujímalo nasledovné: 

1. ČOV – či sa žiadalo o príspevok na ČOV nakoľko má vedomosť, že boli v minulom roku 
výzvy, či je porucha na ČOV nakoľko pri výtoku do Váhu sa hromadí odpad, či sa nedá 
požiadať štát o financie ako na havarijný stav, či by sa z hľadiska ziskovosti nemohla 
pripojiť ďalšia obec Kvašov 

2. informuje sa na možnosť zlúčenia MŠ a ZŠ, myslí si, že by to bolo lepšie aj kvôli 
organizácií a vedeniu, tiež ekonomický aspekt (šetrilo by sa na jednej riaditeľke), 
navrhol, aby sa poinformovalo v obci Horovce, kde pani starostka rozbehla tento proces 

3. výpoveď učiteľky MŠ p. M.Borovej, čo na to hovorí ako sa k tomu vyjadrila p.riaditeľka  
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Starosta obce – odpovedal postupne na všetky dotazy: 
1. Na ČOV nie je havária, občania hádžu do kanalizácie rôzne veci a hlavne v období 

dažďov sa hromadí veľa vody a vtedy časť nejde do ČOV a ide odtokom priamo do 
recipientu lebo ČOV nestačí prečerpávať. Pošlú sa tam zamestnanci, aby odpad 
vyzberali.  ČOV je skolaudovaná, no je potrebné dobudovať ešte kalové hospodárstvo, 
v rámci ktorého mala byť umiestnená budova vo forme kontajnera. Bola schválená 
dotácia z Environmentálneho fondu, zazmluvnená firma na realizáciu ale vzhľadom 
k začiatku konfliktu na Ukrajine, všetko išlo tam a firma nebola schopná plniť zmluvu. 
Tá bola vypovedaná a finančné prostriedky vrátené na Environmentálny fond lebo nebolo 
možné  naplniť zmluvu o poskytnutí dotácie.  Čo sa týka napojenia obce Kvášov na ČOV 
nie je to možné lebo je projektovaná na 1800 EO a už teraz je vyťažená na cca 1500 EO. 
Rozšírenie ČOV nie je možné lebo je tam ochranné pásmo plynu a pozemky v okolí sú 
súkromných vlastníkov. 

2. Má naplánované stretnutie na Regionálnom úrade školskej správy v Trenčíne, tak sa 
spýta aj na túto možnosť. Treba však zvážiť aké výhody a nevýhody to prinesie. U nás je 
tá situácia trochu iná oproti Horovciam, nakoľko sú sídla škôl v dvoch od seba 
vzdialených budovách.  

3. M.Borová v zmysle Zákonníka práce priniesla výpoveď z pracovného pomeru, o ktorom 
informovala starostu obce a aj riaditeľku MŠ. Riaditeľka výpoveď akceptovala a začala 
hľadať novú pracovnú silu. Starosta obce sa s p.M.Bórovou rozprával, spýtal na na 
možnosť stiahnutia výpovede z jej strany. No uviedla mu svoje dôvody a požiadala ho 
o rešpektovanie výpovede. Pracovný pomer bol ukončený uplynutím výpovednej lehoty. 

 

J. Huňa – zaujíma sa o mobilizačný plán, ktorý majú obce povinnosť vypracovať do 31.1. 
 

Starosta obce – o mobilizačnom pláne nemá vedomosť, obce sú povinné v zmysle zákona 
aktualizovať Dokumentáciu obce na úseku obrany štátu. Časť dokumentácie sa aktualizuje 
každoročne práve k 31.1. Aktualizácia tejto dokumentácie sa robí už dlhé roky. 
 

J. Huňa – či má obecný úrad vedomosť o budovaní 5G siete. 
 

Ing. L.Kopačková – Dňa 19.1.2019 bola z Obce Lednické Rovne ako príslušného stavebného 
úradu doručená Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho 
pojednávania. Citované bolo oznámenie č.j. SÚ-1590/2022-02-TS1-20  zo dňa 19.1.2023 (naše 
číslo 80/2023). Oznámenie je od 19.1.2023 zverejnené aj na úradnej tabuli pred obecným 
úradom a na webovom sídle obce. 
 
 
K bodu 14. - Záver 
  
 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie OZ. 
 
 
                                                                                                                                 
Zápisnica je prečítaná a overená  ____________________________ 

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


