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Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dulove, 

ktoré sa konalo 6. novembra 2019 

 

 

Prítomní:  podľa  prezenčnej listiny 

 

Overovatelia:  Ing. P. Mičuda, R. Gábor  

Zapisovateľka: Ing. R. Dzurová 

 

 

 Starosta obce Ing J. Šamaj skonštatoval, že  vzhľadom na počet 

prítomných  poslancov 7,  je zasadnutie uznášaniaschopné.  Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 

Dulov 

3. Rôzne 

4. Diskusia 

starosta obce navrhol program doplniť o bod: 

1.1. Správa o činnosti 

a doplnený program predložil poslancom na schválenie. 

 

Poslanci hlasovali o schválení doplneného programu rokovania OZ. 

Výsledok hlasovania: 

Za:  7 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

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

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

K 1.1 bodu:  Správa o činnosti 

 Starosta obce Ing. Šamaj informovali prítomných o dianí v obci za 

obdobie od konania posledného Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 8. 

septembra 2019, formou komentovanej prezentácie.  

 Hlavnou činnosťou pracovníkov obecného úradu a starostu obce bolo 

plnenie úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich rokovaní Obecného 

zastupiteľstva. Okrem tejto činnosti sa pracovalo aj na veciach, ktoré slúžia 

v prospech rozvoja obce. Zamestnanci obecného úradu vybavovali bežnú 

agendu v zmysle náplne práce a zároveň sa riešili rôzne požiadavky, návrhy ale 

aj sťažnosti a problémy občanov. 

 V septembri bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, 



2 

 

sociálnych vecí a rodiny SR, v ktorej poskytovateľ – Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR za stanovených zmluvných podmienok poskytne 

finančný príspevok na spolufinancovanie projektu opatrovateľskej služby. 

 Konečne bolo uskutočnené pracovné stretnutie so starostom obce Horovce 

za prítomnosti advokátov oboch obcí k predmetu výpovede Zmluvy, ktorou sa 

upravujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd od producenta 

k prevádzkovateľovi. Termín výpovede Zmluvy je 31.12.2019. Producentovi, 

obci Horovce, bol zaslaný návrh novej zmluvy. 

 V októbri sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami Dopravného 

inšpektorátu v TN za účelom zmeny trvalého dopravného značenia cesty II/507 

v časti vstupov do obce Dulov smerom z Pruského a z Horoviec, a rovnako 

stretnutie s predsedom TSK Ing. Baškom. 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 

vykonalo dňa 28.10.2019 na základe poverenia protipožiarnu kontrolu na 

všetkých objektoch a vo všetkých priestoroch vo vlastníctve obce (obecný úrad, 

kultúrny dom, budova materskej a základnej školy, kotolne, zbrojnica). 

Výsledok kontroly bol s niekoľkými pripomienkami, ale bez vážnych 

nedostatkov. 

 Na základe výzvy Slovenského pozemkového fondu na majetkové 

usporiadanie pozemkov v intraviláne obce boli skontrolované a zaslané parcelné 

čísla dotknutých pozemkov spĺňajúcich kritériá Slovenského pozemkového 

fondu, za účelom zahájenia konania uzatvorením delimitačných protokolov, 

kúpnych alebo nájomných zmlúv. 

 Zrealizované bolo oplotenie pozemku č. KN C 736/2 vo vlastníctve obce, 

kde sa nachádza čistiareň odpadových vôd (ČOV) a zberný dvor, ktoré bolo 

schválené obecným zastupiteľstvom dňa 9. apríla 2019 Uznesením č. 21/2019. 

Realizáciu oplotenia vykonala víťazná spoločnosť MBM Slovensko s. r. o., so 

sídlom Sklárska 117, 020 61 Lednické Rovne. Pri verejnom obstarávaní cez 

portál TENDERnet bolo so žiadosťou o cenovú ponuku priamo oslovených 6 

spoločností a ďalšie 2 sa cez daný portál prihlásili samé. Víťazná ponuka 

spoločnosti MBM Slovensko s. r. o. vzišla z dvoch zaslaných ponúk a bola 

cenovo najvýhodnejšia. Oplotenie bolo nutné vykonať najmä z bezpečnostných 

dôvodov a to z hľadiska vstupu cudzích a nepovolaných osôb do priestorov 

ČOV, ale aj z hľadiska majetkového zabezpečenia technológie nachádzajúcej sa 

v areáli. Zároveň sa vytvoril oplotený priestor na oficiálny „Zberný dvor“, ktorý 

v súčasnosti postupne nabieha na nový stanovený režim triedenia odpadov 

v obci. Do každej domácnosti bola doručená sada vriec na plasty, sklo, kovy 

s letákom a popisom zberu komodít. Chceme tento spôsob vyskúšať najmä 

z dôvodu, že občania ktorí mali pred svojimi domami umiestnené nádoby na 

triedený zber protestovali, že majú pred domami neporiadok. V niektorých 

obciach sa tento u nás nový spôsob triedeného zberu osvedčil. 

 Začalo sa tiež s vyspravovaním obecných ciest asfaltovou drťou, ktorú 

sme zadovážili z rekonštrukcie a obnovy cesty II/507 vedúcej v úseku popred 
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obec Dulov. Tu treba kriticky skonštatovať, že práce neprebiehajú podľa dohody 

a objednávky. 

 Rovnako sa začalo s obnovou kaplnky pri vstupe do obce v smere od 

Pruského. 

 Zo spoločenských akcií treba spomenúť akcie poriadané Jednotou 

dôchodcov Slovenska v Dulove, ako napríklad stretnutie na Pietnom mieste pri 

kríži, účasť na „Bohunickej placke“, kde spolu s mažoretkami Yvett pekne 

reprezentovali obec, a posedenie s občerstvením pre svojich členov pri 

príležitosti mesiaca úcty k starším. (popri tom ukazoval starosta fotografie zo 

spomínaných akcií vo svojej prezentácií). Posedenie s občerstvením pre občanov 

Dulova pri príležitosti mesiaca úcty k starším zorganizovala aj obec v spolupráci 

s materskou a základnou školou a mažoretkami Yvett. Príjemnú atmosféru 

dotváral spevácky súbor z Dolných Kočkoviec a p. Peter Greguška. 

 V závere správy o činnosti informoval starosta Ing. Šamaj prítomných 

o tradičnom Behu okolo Dulova. V tomto roku sa uskutočnil už 49. ročník 

a konal sa v nedeľu 20.10.2019. Bol to ročník, ktorý vo viacerých ohľadoch 

prepisoval historické tabuľky. Rastúca popularita podujatia sa prejavila 

v rekordnej účasti až v polovici z 18 kategórií, ako aj v celkovom počte 

štartujúcich. Súčasťou behu býva tradične aj množstvo sprievodných programov 

a atrakcií v okolí štartu a cieľa pretekov, ako aj výstava v priestoroch kultúrneho 

domu. Táto výstava je každý rok zameraná na niečo nové a zároveň poučné. 

Tento rok bola výstava zameraná na 760. výročie prvej písomnej zmienky o obci 

Dulov. Návštevníci a pretekári si mohli pozrieť vystavené staré 

poľnohospodárske exponáty doplnené funkčnými pracovnými nástrojmi na 

opracovanie ľanu, pečenie chleba, fotografiami, ale aj storočným triednym 

výkazom a kočíkom, v ktorom sa kočíkovali naše staré mamy. Výstava bola 

doplnená aj o súčasnosť, a to rôznymi háčkovanými výrobkami, rôznymi druhmi 

šperkov, obrazmi maľovanými voskom – enkaustikou, dekoratívnymi sochami 

a súsošiami vyrábanými technikou pawerpol, drevorezbárskymi výrobkami, 

zmenšenými maketami budov, lietadiel a vojenskej techniky od občanov 

Dulova. Druhá polovica výstavnej plochy KD bola určená pre fotografie 

z ostatných ročníkov Behu okolo Dulova, ktoré boli vkusne doplnené 

sklárskymi dekoratívnymi exponátmi hlavného sponzora RONA a. s. Lednické 

Rovne. Ďalšiu časť výstavnej plochy v sále KD zaberali trofeje, diplomy 

a fotografie Dulovských mažoretiek Yvett a DHZ Dulov za predchádzajúce 

obdobie ich činnosti. Uprostred sály KD majú už tradične priestor na výstavu 

deti materskej a základnej školy v Dulove, aby ukázali návštevníkom 

a pretekárom tohto pre obec významného podujatia aké sú šikovné. 

 Poďakovanie patrí všetkým sponzorom a organizátorom Behu okolo 

Dulova, DHZ Dulov, mažoretkám Yvett, pracovníkom MŠ a ZŠ, zamestnancom 

obecného úradu, ostatným dobrovoľníkom ako aj spoločnostiam, ktoré tu mali  

umiestnené svoje stánky alebo vystavené produkty, a ktorí sa pričinili o zdarný 

priebeh tohto pre obec významného podujatia. 



4 

 

 Úplne na záver starosta Ing. Šamaj informoval prítomných o tom, že 

multifunkčná budova KD je takmer denno-denne počas týždňa využívaná na 

rôzne schôdze, kultúrne, športové a spoločenské akcie. Priestory sály využívajú 

aj deti základnej školy na hodiny telesnej výchovy v dopoludňajších hodinách, 

spoločnosti ponúkajúce predaj a popoludní sálu využívajú na tréningy 

mažoretky Yvett a stolní tenisti. 

 

K uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove berie na vedomie správu o činnosti  

 

K 2. bodu:  VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 

plánu obce Dulov 
 Starosta obce Ing. Šamaj, ešte predtým ako predložil Obecnému 

zastupiteľstvu bod na hlasovanie, oboznámil prítomných že k VZN bola v lehote 

doručená pripomienka p. Jozefa Pariševa, a považoval za dôležité prejsť 

vysvetlenie k jednotlivým jeho pripomienkam.  

 Obstarávanie Územného plánu obce Dulov sa začalo v roku 2016, 

nakoľko pôvodný územný plán riešil len určitú časť katastra obce, tzv. obývanú 

zónu obce a nie celé katastrálne územie, a naviac bolo potrebné zapracovať aj 

viaceré potrebné zmeny. Územnému plánu predchádzali prieskumy a rozbory 

pre Územný plán, krajinnoekologický plán obce a Zadanie na Územný plán, 

všetko vykonané v októbri 2016. 
Pripomienka p. Pariševa: „Havarijný stav čistiarne odpadových vôd – v roku 2018 

rekonštrukcia ČOV, vyťaženie približne na 80%. Aký problém?“ 
 Vysvetlenie: V roku 2016 obec Dulov ako vlastník a prevádzkovateľ ČOV vyhlásila 

havarijný – ekologicko-havarijný stav ČOV Dulov. MŽP SR na odstránenie tohto ekologicko-

havarijného stavu po dlhom predchádzajúcom jednaní, ktoré obec absolvovala v Bratislave 

na MŽP SR, neuvoľnilo naraz potrebné financie ale postupne, a to časť v roku 2017, kedy 

bolo preinvestovaných spolu 156 164,25 Eur a  časť v roku 2018, kedy bolo preinvestovaných 

160 207,52 Eur. Postupne sa zrealizovali aktivačné, denitrifikačné a nitrifikačné nádrže, 

kalojem a čerpacia stanica, merný objekt, studňa, nová prevádzková budova so sociálnym 

zariadením, nová elektroinštalácia po objekte. Chýba ešte dokončiť kalové hospodárstvo, na 

ktorého realizáciu sme podali žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2019, 

avšak neboli sme úspešní. Na rok 2020 sme opätovne podali žiadosť o dotáciu na realizáciu 

kalového hospodárstva na Environmentálny fond. 

 Odpoveď: Aj keď je ČOV Dulov kapacitne schopná vyčistiť odpadové vody od 1800 

EO, je to za cenu zvýšenia prevádzkových nákladov a väčších nárokov na obsluhu pokiaľ sa 

nezrealizuje kompletne naprojektované kalové hospodárstvo podľa stavebného povolenia od 

životného prostredia. 
Pripomienka p. Pariševa: „Nevyhovujúci stav niektorých verejných budov – okrem 

viacúčelovej budovy nie sú uvedené ďalšie budovy.“ 
 Vysvetlenie: V textovej časti nového Územného plánu na strane 41 je uvedené „ďalej 

odporúčame podľa potrieb uskutočniť rekonštrukciu a modernizáciu verejných budov – okrem 

vzdelávacích zariadení osobitne kultúrneho domu s obecným úradom“. 

 Odpoveď: Text je postačujúci čo sa týka „Verejných budov“ a ich rekonštrukcie 

a modernizácie. 
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Pripomienka p. Pariševa: „Chýbajúce prepojenie do susednej obce miestnou 

komunikáciou – navrhujem zapracovať do grafického návrhu.“ 
 Odpoveď: Ostalo len prepojenie lávkou, cesta II/507 je postačujúce spojenie medzi 

obcami. Zo strany obce Horovce nebol záujem o vybudovanie iného prepojenia, takisto je tu 

dôvodná obava, že iná cesta ako je existujúca by zaťažovala obec, pretože by si šoféri krátili 

cestu cez našu obec. 

Pripomienka p. Pariševa: „Nedostatok disponibilných pozemkov na výstavbu 

rodinných domov – podľa môjho názoru to nie je problém aj vzhľadom na množstvo 

neobývaných domov aj dvojgeneračných.“ 
 Vysvetlenie: Bytová politika sa za posledné roky menila a mení sa neustále. Majitelia 

neobývaných rodinných domov z rôznych dôvodov domy neobývajú, ale ani nechcú predať. 

Dôvodov je viacero, napríklad veľký počet vlastníkov, neprimerané ceny a hlavne 

nevyhovujúci stav nehnuteľností čo vedie k demolácií a tým k zvýšeným nákladom na 

likvidáciu. V súčasnej dobe chce každá generácia bývať samostatne a podľa svojich predstáv 

usporiadania domu.  

 Odpoveď: Text je v súlade s požiadavkami a predstavami väčšej časti občanov. 

Pripomienka p. Pariševa: „Vývoj počtu obyvateľov – v posledných rokoch počet 

obyvateľov nerastie, ako príklad uvádzam: rok 2012 – 936, rok 2013 – 930, rok 2014 – 931, 

rok 2015 -  924, rok 2016 – 920, rok 2017 – 921, rok 2018 - 917 “ 
 Vysvetlenie: V textovej časti nového Územného plánu na strane 23 je uvedené „v 

ďalších dvoch dekádach sa počet obyvateľov stabilizoval na úrovni nad 900 obyvateľmi. 

V posledných rokoch počet obyvateľov obce opäť rastie (viď tabuľka na uvedenej strane 

v novom ÚP, ktorej zdrojom je Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, ŠÚSR). Populačný rast 

z posledných rokov generujú migračné pohyby. V sledovanom období rokov 2006 – 2017 bola 

bilancia prirodzeného pohybu negatívna – 99 narodených : 121 zosnulých. Migračná bilancia 

obce bola výrazne pozitívna a prevýšila aj prirodzený úbytok. V sledovanom období sa do 

obce prisťahovalo 170 obyvateľov, odsťahovalo sa 138 obyvateľov. Obec by mohla 

v budúcnosti výraznejšie profitovať z trendu sťahovania obyvateľov z miest na vidiek. Tento 

trend je najsilnejší v bezprostrednej blízkosti miest, pričom jeho základným predpokladom je 

dobrá dopravná dostupnosť a kvalitnejšie životné prostredie. 

 Odpoveď: Počet obyvateľov bol v územnom pláne uvedený na základe „Sčítania 

obyvateľov domov a bytov“, ktoré prebieha raz za 10 rokov a nie na základe medziročnej 

štatistiky, ktorú uviedol p. Parišev v svojej pripomienke. 

Pripomienka p. Pariševa: „Ochrana pamiatkového fondu – cirkevná škola v Dulove 

existovala od roku 1895 postavením novej školy. Škola postavená v roku 1874 neuvádzaná 

za cirkevnú. Do roku 1870 pravdepodobne deti z Dulova chodili do Pruského, už existujúcej 

cirkevnej školy, alebo učili miestni gazdovia v zimných mesiacoch v rodinnom dome, ktorí 

vedeli ako tak písať a čítať. Navrhujem doplniť o najstaršiu kaplnku pri hlavnej ceste.“ 
 Vysvetlenie: V textovej časti nového Územného plánu na strane 29 je uvedené „V tej 

dobe patrila obec do Púchovského služnovského okresu, kde sídlil aj okresný súd. Obvodný 

notariát, pošta a obvodný lekár pre Dulov sa nachádzali v Pruskom, četnícka stanica 

v Nemšovej. V roku 1850 už existovala cirkevná škola. Železničná stanica pri trati Nemšová – 

Lednické Rovne bola vybudovaná v roku 1907. 

Na území obce Dulov sa nenachádzajú nehnuteľné národné kultúrne pamiatky evidované 

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Nachádzajú sa tu však viaceré architektonické 

pamiatky a solitéry s historickými a kultúrnymi hodnotami, ktoré je potrebné zachovať 

a chrániť: 

 Zvonica v časti Nová Ves z roku 1922  murovaná hranolová stavba so stanovou 

strechou, pôvodne so secesnou fasádou, 

 Zvonica v Dulove z rokov 1941 – 1942 murovaná hranolová stavba 
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 Obytné objekty ľudovej architektúry – murované trojpriestorové domy s jedno alebo 

dvojosovými fasádami a murovaným štítom, s ornamentálnymi prvkami na fasádach“ 

Starosta obce sa ďalej odvolal na monografiu obce Dulov, ktorej autorom je p. Parišev. 

V časti „Pamätihodnosti“ uvádza „Okrem krížov sa v obci nachádzajú tri kaplnky. Jedna na 

začiatku obce smerom od Pruského, zasvätená je Panne Márií. Nie je známe v ktorom roku 

bola postavená.“ Prečo teda teraz pán Parišev tvrdí že daná kaplnka je najstaršia, keď vo 

svojej knihe ju ako najstaršiu sám neuvádza? 

 Odpoveď: Text uvedený v danom odseku je postačujúci. Pokiaľ nebudeme skutočne 

chrániť naše kultúrne pamiatky, ale aj iné hodnoty... 

Pripomienka p. Pariševa: „Občianske vybavenie.... vývoj počtu detí v ZŠ a MŠ bude 

závislý od uvažovaného prírastku počtu obyvateľov. Postaví sa v areáli ZŠ MŠ?“ 

 Vysvetlenie: V textovej časti nového Územného plánu na strane 40 a 41 je uvedené 

„Pri MŠ je zriadená školská jedáleň, kde sa stravujú aj žiaci ZŠ. V závislosti od vývoja počtu 

detí v ZŠ a MŠ je vhodné zvážiť integráciu oboch vzdelávacích zariadení do jedného 

spoločného areálu, t. j. premiestnenie MŠ do areálu ZŠ. Uvoľnený objekt materskej školy je 

možné využiť pre inú prevádzku sociálnych služieb, napríklad zariadenie poskytujúce služby 

pre seniorov (stacionár a pod.). V nadväznosti na areál ZŠ navrhujeme rozvojovú plochu č. 

13, určenú pre rozšírenie areálu, zriadenie školských ihrísk. 

 Odpoveď: Už v minulosti poslanci Obecného zastupiteľstva a starostovia uvažovali 

o spoločnom objekte ZŠ a MŠ v areáli ZŠ. Neviem čo by sa tam malo viac doplniť.  

Pripomienka p. Pariševa: „Vodné hospodárstvo – Kanalizačný zberač A v dĺžke 5795 

m nie je vybudovaný!“ 

 Vysvetlenie: Tu musím dať p. Pariševovi za pravdu, avšak záleží na tom, z ktorého 

uhla sa to zoberie. Na konci doby socializmu sa vytvorili viaceré projekty. Obec Dulov má 

vybudovanú splaškovú kanalizáciu s vlastnou čistiarňou odpadových vôd (ČOV). Výstavba 

kanalizácie prebiehala od roku 1993, v roku 2002 bola uvedená do prevádzky, spolu s ČOV, 

ktorá slúži aj pre obec Horovce. V súčasnosti je však kapacita ČOV nedostatočná vzhľadom 

na nadmerné hydraulické a látkové zaťaženie. Recipientom vyčistených vôd je rieka Váh. 

Systém kanalizácie tvoria 3 hlavné kanalizačné zberače. Kanalizačný zberač A v dĺžke 5795 m 

odvádza splaškové vody z obce Kvašov, Zberač B v dĺžke 2565 m je vedený v k. ú. Horovce 

a zberač C v dĺžke 1900 m je vedený v k. ú. Dulov až po ČOV. Zberač C má profil DN 600, 

zberač B má profil DN 400, ostatné stoky sú profilu DN 300. Text je nesprávne zaradený do 

textovej časti UP obce a je to dôsledok predchádzajúceho obdobia, ktoré sa vyznačuje 

rôznymi podaniami budovania a nebudovania kanalizácie a ČOV v obciach Dulov, Horovce, 

Kvašov a ČOV. Investorom pre kanalizačný zberač A je Obec Dulov, pre zberač B Horovce 

atď. 

 Odpoveď: Budem sa snažiť urobiť opravu v textovej časti UP Dulov. Správne má byť 

táto časť napísaná nasledovne:  

Obec Dulov má vybudovanú splaškovú kanalizáciu s vlastnou čistiarňou odpadových vôd 

(ČOV). Výstavba kanalizácie prebiehala od roku 1993, v roku 2002 bola uvedená do 

prevádzky spolu s ČOV. Súčasný systém kanalizácie tvoria 2 hlavné zberače. Kanalizačný 

zberač z obce Dulov v dĺžke 4580,08 m odvádza splaškové vody zo zastavaného územia obce 

Dulov. Pozostáva z vetiev  

A DN 400 v dĺžke 349 m, A-1 DN 300 v dĺžke 357 m, vetvy B DN 400 v dĺžke 107,52m; vetvy 

C DN 600 v dĺžke 1179 m, C-1 DN 400 v dĺžke 253,05 m a DN 300 v dĺžke 415,68 m; C-1´ 

DN 400 v dĺžke 261,04 m; C-2 DN 300 v dĺžke 134,48 m; C-3 DN 300 v dĺžke 133 m, C-4 DN 

300 v dĺžke 390,22 m; C-5 DN 300 v dĺžke 220,82 m; C-6 DN 300 v dĺžke 511,01 m; C-7 DN 

300 v dĺžke 83,77 m; C-8 DN 300 v dĺžke 82,97 m; C-9 DN 300 v dĺžke 99,52 m.  



7 

 

Druhý kanalizačný zberač z obce Horovce sa napája na merný objekt, ktorý sa nachádza pred 

vstupom do kanalizačnej vetvy C kanalizačného zberača obce Dulov, ktorý vedie do čistiarne 

odpadových vôd Dulov. 

Recipientom odpadových vôd je rieka Váh. 

 

 Ďalej pán starosta Ing. Šamaj informoval prítomných, že schvaľovaním 

územnoplánovacej dokumentácie sa zaoberá zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), oddiel 5 – 

Schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie § 27 ods. 3, ktorý hovorí o tom, 

že obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti 

vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. 

 Návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 

obce Dulov bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli dňa 

22.10.2019 spolu s prílohami – textovou a výkresovou časťou. Dňom jej 

zverejnenia začala plynúť lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby 

uplatniť pripomienku k Návrhu VZN. V lehote určenej na pripomienkovanie 

bola doručená 1 pripomienka k Návrhu VZN č. 2/2019. Pripomienku podal p. 

Jozef Parišev. Pri vyhodnocovaní pripomienok bola predmetná pripomienka 

vyhodnotená ako neopodstatnená a to z toho dôvodu, že obsahovo nespĺňala 

zákonné náležitosti pripomienky k VZN. Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. 

z. o obecnom zriadení „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový 

text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo 

spresnenie pôvodného textu.... Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ 

nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené“. 

 K obsahovej stránke Územného plánu obce Dulov bolo možné uplatniť 

pripomienku v lehote od 23.07.2019 do 23.08.2019 na obecnom úrade v Dulove. 

 Pán Parišev mal možnosť rovnako ako ostatní občania podať svoje 

pripomienky k Návrhu Územného plánu v uvedenom termíne. V tomto štádiu 

schválenia Územného plánu obce Dulov, podľa § 25 stavebného zákona, po 

udelení súhlasu Okresného úradu, už nie je možné textovú časť územného plánu 

pripomienkovať alebo meniť. 

 

Poslanci hlasovali o schválení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dulov 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:  7 hlasov   (Ing. V. Backo, 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 3. bodu  - Rôzne 

 

Založenie sociálneho podniku 

 Ing. Mičuda informoval prítomných, že obecný podnik môže významným 

spôsobom prispieť k súdržnosti obyvateľov a rozvoju obce a podporiť 

ekonomickú aktivitu občanov, zvýšiť príťažlivosť obce, podporiť „rozhodovanie 

o sebe“ a zvýšiť kvalitu života občanov a ich spokojnosť. Sociálny podnik: 

 podporuje rozvoj obce (komunálne služby, odstraňovanie havárií, 

rozvíjanie ekonomického potenciálu obce, znižovanie nezamestnanosti), 

 lepšie využije ľudské zdroje obce (ľudské zdroje, výrobu a spotrebu 

doma, externú a finančnú pomoc), 

 realizuje sociálny program (riešenie ťažkých sociálnych situácií, 

zamestnávanie znevýhodnených na trhu práce, zvyšovanie kvalifikácie 

obyvateľstva, osobných a praktických zručností), 

 realizuje bytový program (stavebné práce, externé financovanie), 

 je zdrojom nových nápadov, návrhov a riešení (využíva znalosť 

miestnych problémov a potrieb občanov, ich zručnosti a vedomosti, je 

blízko k voličovi), 

 oživí súdržnosť, kultúrny, športový a spoločenský život v obci (tradície, 

podujatia), 

 podporí a zlepší podnikateľské prostredie (spolupráca s inými subjektami, 

priestory pre prevádzky, aktivity občanov a rôznych združení), 

 umožňuje zlacnenie a skvalitnenie obecných služieb (nájomné, zimná 

a letná údržba, investičná výstavba). 

K danej téme bola uskutočnená 29.10.2019 aj pracovná porada za účasti 

manažérky regionálneho poradenského centra sociálnej ekonomiky pre 

Trenčiansky kraj a poslancov Obecného zastupiteľstva v Dulove, na ktorej bol 

projekt predstavený. 

Podmienkou požiadania o priznanie štatútu registrovaného sociálneho 

podniku je mať založenú obecnú spoločnosť, napr. obecnú spoločnosť s ručením 

obmedzeným. 

 

Poslanci hlasovali o uložení obecnému úradu v termíne do 11.12.2019 pripraviť 

návrh spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny založenia obecnej 

spoločnosti, aby mohla následne požiadať o priznanie štatútu registrovaného 

sociálneho podniku a zároveň pripraviť podnikateľský plán a finančnú analýzu 

na obdobie 2 rokov. 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:  7 hlasov   (Ing. V. Backo, 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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Úhrada faktúry spoločnosti MBM Slovensko 

 Bod predkladal Ing. Mišík. Obecné zastupiteľstvo v Dulove Uznesením č. 

21/2019 schválilo zrealizovanie betónového oplotenia pozemku C 736/2 vo 

vlastníctve obce, na ktorom sa nachádza aj ČOV Dulov, v predpokladanej výške 

12.000 € na základe zmluvy s víťazom predložených ponúk. Taktiež bolo 

schválené čerpanie úveru na realizáciu oplotenia v predpokladanej výške 12.000 

€. Obecný úrad zrealizoval výberové konanie na dodávateľa oplotenia 

prostredníctvom Tendernetu. Bola zverejnená výzva na dodanie stavebných prác 

s predpokladanou hodnotou 9.260,88 €. Cenové ponuky predložili dve 

spoločnosti. Vybratá bola spoločnosť MBM Slovensko s. r. o. s nižšou cenou 

9.250,80 €. S MBM Slovensko s. r. o. obec uzatvorila Zmluvu o dielo a práce 

boli zrealizované. Faktúra bola vystavená vo výške 9.250,80 €. Starosta obce 

platobným rozkazom zadal zrealizovanie platby v zmysle Uznesenia č. 21/2019. 

Faktúra presahuje čiastku 5.000 €, teda podlieha schváleniu OZ (Uznesenie č. 

23/2017). 

 

Poslanci hlasovali o schválení úhrady faktúry 19VF011 za oplotenie ČOV vo 

výške 9.250,80 € zhotoviteľovi spoločnosti MBM Slovensko s. r. o. 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:  7 hlasov   (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor, J. Hošmánek, 

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

Proti:       0 hlasov 

Zdržal sa: 0 hlasov 

 

 Starosta následne otvoril diskusiu. 

 

K 4. bodu  - Diskusia 

p. Parišev: Chcel by som ešte povedať k mojej pripomienke čo sa týka 

VZN, už tu bývam zopár rokov, takmer polstoročie a viem ako ťažko sa niečo 

buduje. Budovali sme to viac menej svojpomocne. Vieme ako fungujú 

eurofondy. Keby tu páni s titulmi, ktorí spracovávali územný plán žili, tak by to 

inak vyznelo. Čo sa týka ČOV neviem prečo uvádzali že nie je problém, prečo 

sa to uvádza v tomto znení? Ďalej materská škola, nerozumel som dobre 

odstavcu ako je to naformulované, neviem si predstaviť ako by sa materská aj 

základná škola zmestili do jednej budovy s kuchyňou. Čo sa týka miestnej 

komunikácie, myslel som to tak,  aby tam bola prejazdná cesta. To by som bol aj 

ja proti keby sa mala budovať ďalšia cesta, ktorá by poškodzovala životné 

prostredie. Čo sa týka cirkevnej školy, myslím si že nie je pravda že bola vtedy 

vybudovaná. Čo sa týka kanalizácie, tá vetva tam nesedí či je to A-čko, B-čko 

alebo hocičo. Počet obyvateľov nenarastá, som to tam napísal aby ste to videli. 

Ku kaplnke – ja som rád že je hotová, keď som sa sem nasťahoval som sa pýtal 

ľudí čo už sú teraz dávno na pravde božej, nevedeli kedy bola postavená a preto 
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som tam do kroniky neuviedol že je najstaršia, ale určite je najstaršia. Ďakujem 

všetkým, ktorí sa pričinili o jej renováciu, vyzerá to dobre na vstupe do obce. 

Mohol som tam viac vecí pripomenúť napr. železnica bola postavená v roku 

1907, slávnostné otvorenie bolo v roku 1910. V knihách som sa dočítal kedy 

bola tá budova postavená. Je na vás, na Obecnom zastupiteľstve ako zhodnotíte 

toto VZN. Ale chcel by som prejsť k inej téme. Kedysi bol pri cintoríne 

vyznačený priechod pre chodcov, myslím že ten priechod z bezpečnostného 

hľadiska by sa tam mal dať, aj šoféri by potom boli obozretnejší. Na jarnom 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva som navrhoval II. vydanie monografie obce, 

ale nejako ste sa tomu nevenovali, iba so starostom som sa neskôr rozprával. 

Rozprával som sa aj s pani Húževkovou, vodovou po p. Húževkovi ktorého 

smrťou zaniklo vydavateľstvo ktoré vydalo I. vydanie monografie obce, takže 

treba potom nájsť nového vydavateľa. Pani Húževková by nám vedela pomôcť 

pri monografií doplniť niektoré state, ale ako by to bolo s grafickou úpravou 

neviem. Je to na vás, ja na to financie nemám. 

Ing. Šamaj: Na začiatok chcem najskôr upozorniť, nabudúce radšej 

viackrát vstúpiť do diskusie, aby aj naše odpovede mali zmysel, takto idem 

odpovedať a ani poriadne neviem na čo. Utkvel mi ten prechod čo si spomínal. 

Už som to aj v minulosti viac krát spomínal, cestári priechod pre chodcov 

nenamaľujú, pokiaľ nevedie od chodníka k chodníku. Môžeme tam kľudne 

zrealizovať chodníky, ale bude potrebné tak ako v časti Nová Ves pripraviť 

projekt. Územný plán sa nerobí na 2 roky, všetko čo si spomínal je už história. 

Ja mám históriu tiež rád. Keď sa odvolávaš na občanov aj ja sa na nich odvolám. 

V pamätnej knihe, ktorú písala učiteľka školy a uvádza, že na základe výpovede 

občanov sa spojenie obcí datuje do roku 1929. Ty mi niečo vyčítaš, resp. 

spracovateľom územného plánu, ale ty si sa tiež pomýlil. Ja len toľko že som to 

to zámerne hľadal a na základe tvojej písomnosti sme v roku 2017 vybudovali 

„Pietne miesto“, ale podľa tohto malo vzniknúť až tento rok. Územný plán má 

myslieť do budúcnosti nie do minulosti. Kaplnka tam možno mohla byť uvedená 

ako najstaršia, keby si dal pripomienku včas, vtedy keď dala pripomienku p. 

Halásová s manželom. Opäť hovorím, teraz bolo potrebné podať pripomienku 

k VZN ktoré bolo vyvesené a nie k samotnému Územnému plánu. Môžeš vydať 

II. vydanie monografie, ale daj návrh ako to bude vyzerať, o čom budeš písať. 

p. Huňa: Doplniť tú prvú knižku. 

Ing. Šamaj: Ja chcem vedieť obsahovo, nie čo presne to bol príklad. 

Potrebujeme vedieť napríklad že doplní sa táto časť a doplní sa takto, my 

nemôžeme schváliť II. vydanie monografie keď nevieme o čom bude. 

p. Parišev: Pri tom prechode som vychádzal z minulosti, viem že predpisy 

sú teraz iné. 

Ing. Mičuda: Ja súhlasím, ten priechod je tam potrebný. Bol som prítomný 

na stretnutí s Dopravným inšpektorátom a riešili sme aj priechod, ale výsledok 

je taký, že polícia bude radšej slepo čítať zákony ako by mali niečo riešiť. Ako 

spomínal starosta, treba dať urobiť projekt. A možno by pomohlo, keby ste dal 
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podnet na Dopravný inšpektorát vy, ako súkromná osoba a obyvateľ obce, 

ktorého sa to priamo týka. 

p. Parišev: Veď ju hodia do koša. 

Ing. Šamaj: Tá cesta patrí TSK a on určuje čo na tej ceste bude. My sme 

pri budovaní chodníka a prístrešku pre cestujúcich v Novej Vsi robili robotu, 

ktorú mal urobiť TSK. 

p. Parišev: Pri spojení obcí som vychádzal z údajov od historičky 

a z archívu. 

Ing. Šamaj: Nejdem s tebou Jozef polemizovať o histórií. Len som ti 

ukázal že iná občianka písala pamätnú knihu obce. Ja nespochybňujem tvoje 

údaje, len som chcel poukázať na to, že história je veľmi tenký ľad a tiež na to, 

že v územnom pláne sa nemá odbavovať na histórií, lebo je to akýsi plán do 

budúcna. 

p. Parišev: Tak prečo sa tam história vôbec spomína? 

Ing. Mičuda: Lebo je to dané zákonom. 

p. Parišev: Čo schválite to bude. 

p. Huňa: Sú tam nejaké rozdiely. 

Ing. Šamaj: Ale nemení to podstatu územného plánu. 

p. Halásová: Ja sa chcem spýtať, mali sme pripomienku k územnému 

plánu, konkrétne k trafostanici, ktorá bola umiestnená na našom pozemku, na čo 

nám bolo odpísané, že nám bolo vyhovené. Druhú pripomienku sme podali 

ústne, že znova bola cesta aj trafostanica vedená cez náš pozemok. 

Ing. Šamaj: Áno, aj zhotoviteľ si bol toho vedomý. (ukázal prítomným 

mapu s novým zákresom cesty a trafostanice). 

p. Huňa: Ja sa chcem spýtať, aké boli pripomienky k územnému plánu? 

Ing. Šamaj: Všetky pripomienky, až na pripomienku p. Halásovej, boli 

podané ohľadne zaradenia lokality „Dvoje hony“ do zastavaného územia obce. 

Okresný úrad Trenčín, z odboru na ochranu poľnohospodárskej pôdy, neviem 

presne jeho názov, nám bolo povedané, že nám viac pôdy na zastavanie ako je 

v návrhu územného plánu už nedajú, resp. nepovolia. Môžu sa však neskôr 

Dodatkom k územnému plánu zahrnúť do zastavaného územia, avšak až v tom 

prípade, že sa zastavajú všetky resp. väčšie % plochy, ktorá je určená na 

výstavbu. 

Má ešte niekto nejaké otázky? 

 Ing. Backo: Mňa zaujíma stará čakáreň pri hlavnej ceste. Ako to s ňou 

stojí? 

 Ing. Šamaj: Dal som požiadavku na spoločnosť PAL-KOV, ktorá nám 

odoberá aj kovy. Oni to vedia aj odpáliť aj majú ruku aby ju zobrali odtiaľ, ale 

problém je to, že je to pri frekventovanej ceste. A rovnako som dal požiadavku 

na vypracovanie cenovej ponuky Ing. Geregovi. Očakávam, že tento týždeň by 

mala prísť ponuka. 

 Ing. Mišík: A čo s tou betónovou plochou? 

 Ing. Šamaj: Neviem, navrhnite. 
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 Ing. Backo: Mohla by sa tam vytvoriť oddychová plocha pre cyklistov 

s orientačnou tabuľou. 

 p. Gábor: V strede križovatky? 

 Ing. Backo: Nie je to úplne uprostred križovatky. 

 

Keď už nikto nemal otázku do diskusie, starosta obce poďakoval 

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 

 


