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Z á p i s n i c a 

 

z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.04.2016 o 18.00 hod. 

v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová 

- 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (podľa prezenčnej listiny, ktorá 
tvorí prílohu tejto zápisnice)  

- zapisovateľka Mária Šimková 

- občania podľa prezenčnej listiny. 
 

Starostka obce oboznámila prítomných s nasledovným programom: 
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 

4. Diskusia  

5. Záver 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, 
Bc. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš , Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, 
Bc. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

Pätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová. 
Starostka do návrhovej komisie navrhla Mgr. Máriu Hromkovičovú a Bc. Petra Holúbka a za 

overovateľov zápisnice Mgr. Jozefa Baláža a Mgr. Ľubicu Uhrovú. Títo poslanci boli do návrhovej 
komisie a za overovateľov zápisnice schválení. Hlavná kontrolórka obce, Mgr. Iveta Balejčiková, sa 
z dôvodu choroby zasadnutia nezúčastnila. 
 

 

2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

Kontrolu uznesení vykonala Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce, 08.04.2016. 
OZ prijalo toto uznesenie:  
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U z n e s e n i e  č .  1 6 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e   

 

kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia 36/2015, 44/2015, 46/2015, 6/2016, 

7/2016, 8/2016 a 15/2016. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 9 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, 
Bc. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Peter Haleš, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, 
Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 1 

Bc. Šimon Kadlic 

Zdržal sa: 0 

 

Odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Na minulom zasadnutí OZ boli zodpovedané všetky otázky poslancov OZ. 
 

 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, konaného dňa 29.02.2016 

Starostka obce odpovedala na otázku z minulého zasadnutia OZ, ktorá sa týkala vyčíslenia 
nákladov na oplotenie cintorína. Uviedla, že výstavba sa začala v roku 2013, pokračovala v roku 2014 

a skončila sa v roku 2015. Rozpočet za tieto 3 roky bol vo výške 26 000,- €, oplotenie aj s bránkou 
obec vybudovala v sume 22 864,80 €. 

 

Starostka obce, Mgr. Anna Kratochvílová, informovala: 

- hodnotiaci orgán Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydáva vo vzťahu 
k projektovému zámeru negatívnu hodnotiacu správu, z dôvodu, že projektový zámer nie je 
v hraniciach disponibilnej alokácie na výzvu č. 1MAS/PRV z roku 2015. Na tejto výzve obec 
pracovala 7 mesiacov. Dopytovali sme sa o konkrétnejšie vysvetlenie negatívneho 
hodnotenia. 

- v dňoch 4. – 6.apríla sa kontrolórka obce zúčastnila odbornej konferencie pre hlavných 
kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, 

- t.č. sa obec pripravuje na kosenie obce, 

- v týždni je naplánované spustenie fontány, predtým sa musí vyčistiť a natrieť, 

- pripravujeme sa na Dni obce, v obci je tradícia stavať máju k hodom, ktorú musíme ešte 
zaobstarať 

- o doplnení vetracích krytiek na streche kultúrneho domu, 

- o vyrovnaní výtlkov frézovanou  zmesou na ulici 1.mája, 
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- o oživení činnosti obecnej knižnice, 

- pokračuje sa v revízií plynových kotlov v bytových domoch, 

- v byte po Tužinských sa musela opraviť dlažba na chodbe vo výmere 10m2  

- na cintoríne sa robia bočné bránky-od Rekoplastu je už bránka hotová a za Domom smútku 
sa bránka dokončuje, 

-  robia sa prípravy na úpravu chodníka k Reštaurácií Dolina, kde je treba odviesť vodu z cesty, 

aby nestekala do areálu družstva, 

- obci bola odsúhlasená dotácia na kamerový systém vo výške 10 000,- €. Obec žiadala skoro 
19 000,- €, čiže treba urobiť zmenu rozpočtu – asi na 13 000,- €, aby bola zahrnutá aj 10%-ná 
spoluúčasť obce, ktorá sa musí dať odsúhlasiť na Okresný úrad v Trnave. 

- obec objednala konštrukciu na basketbalový kôš, ktorý bude umiestnený na futbalovom 
ihrisku. Konštrukcia bola dodaná minulý týždeň. 

- pokračuje sa v budovaní stojiska na nádoby na odpad pri kempe. Pracovníci obce urobili 
spodnú časť, je namontovaná aj ohrada, teraz sa rieši dotiahnutie elektriny k uzamykaniu. 

- spoločnosť ENVI – PAK 31.03.2016 požiadala o autorizáciu v súlade s novým zákonom 
o odpadoch, kde podpísala zmluvy o budúcej zmluve s 1 542 obcami a mestami, čím 
potvrdila pozíciu lídra na slovenskom trhu. Podpisovanie zmlúv o budúcich zmluvách trvalo 
viac ako osem mesiacov a regionálni zástupcovia ENVI – PAK zastrešovali celé územie 
Slovenska. Víziou ENVI – PAK bolo uzatvoriť zmluvu sa každou obcou a mestom, ktoré 
prejavili záujem o spoluprácu. V polovici marca sa objavila informácia, že druhá spoločnosť 
– Natur-pack prestala podpisovať zmluvy s obcami a mestami, nakoľko už mala dostatočný 
počet a ďalšie do systému už nepotrebuje. Samosprávy v tomto období dostávali listom 
odmietavé odpovede. Pre samosprávy to znamená, že ak do 31.marca nepodpísali zmluvu 
s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), budú zaradené do žrebovania a 8.apríla im 
bude OZV pridelená žrebovaním. 

- od 18.04.2016 platí nový zákon o verejnom obstarávaní, v tomto čase prebiehajú školenia 
k tomuto zákonu, 

- obec podala žiadosť o dotáciu z Ministerstva financií, ktorá je určená na individuálne potreby 

obcí, dostať sa dá maximálne 13 500,- €.  Termín podania bol 31.03.2016. 

- t.č. kontrolujeme každú nehnuteľnosť – rodinné domy, ktoré musia mať GPS súradnice 
vchodu. Slúžiť to bude pre záchranné zložky. Termín odovzdania spracovaného materiálu je 
15.04.2016. 

- dňa 21.03.2016 boli zverejnené výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia 

(OP KŽP). Výzvy sú otvorené, uzavretie hodnotiacich kôl je 30.04.2016, 30.07.2016 a ďalej 
v 3-mesačných intervaloch. Spoluúčasť žiadateľa je 5% a výzvy sú určené pre celú SR. 
Zameranie výzvy č. 10 OP KŽP je Triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-

biologická úprava komunálnych odpadov, v tejto výzve je určených 55 000 000,- €. V tejto 

výzve sú aktivity – triedený zber odpadu (komunálny odpad); výstavba alebo rekonštrukcia 
zberných dvorov; nákup vybavenia, ktoré spracovávajú už vytriedený komunálny odpad; 
mechanicko-biologická úprava (zmesový komunálny odpad); výstavba a nákup zariadení na 
úpravu zmesového odpadu; nákup súvisiaceho vybavenia; informovanosť a propagácia 
v danej problematike. 
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Zameranie výzvy č. 11 OP KŽP je Triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologická úprava komunálnych odpadov. 

V tejto výzve je alokovaných 40 000 000,- € 

Starostka uviedla, že výzvy sú veľmi podobné, jedna výzva sa čiastočne prekrýva s druhou. 

- taktiež vyšla výzva na kanalizácie. Jedna výzva je pre obce do 2000 obyvateľov z Kvality 

životného prostredia, ale táto výzva je určená pre obce, ktoré sú v ochrannom vodnom pásme 
a ďalšia výzva je z IROP-u, tá sa už týka našej obce. K výzvam bude pracovná porada. 

Ďalej starostka uviedla, že sa ku kanalizácií musí vyjadriť aj TTSK, malo by to byť zaradené 
do Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS)-starostka o zaradenie do RIÚS-u 

požiadala. Starostka uviedla, že 1.kolo má termín asi 30.10.2016.  
Bc. Peter Holúbek sa spýtal, či táto výzva nie je obmedzená počtom obyvateľov. Starostka 
odpovedala, že obce do 1000 obyvateľov požadujú dotáciu cez menšie projekty z Ministerstva 

pôdohospodárstva a obce do 2000 obyvateľov cez RIÚS. 
 

 

4. Diskusia  

- Bc. Peter Holúbek odprezentoval svoje prezentácie, ktoré obsahovali odpovede na otázky 
z minulého zasadnutia OZ, ktoré mu boli položené. Bc. Holúbek podal na obecný úrad žiadosť 

o poskytnutie informácií, v ktorej požadoval podrobne a chronologicky vyčísliť výdavky, 
ktoré sa týkali rekonštrukcie garáže pre hasičské auto, chronologické vyčíslenie nákladov na 
výstavbu oplotenia okolo cintorína, parkovisko chronologické vyčíslenie nákladov na 

parkovisko pred Večierkou, náklady na právne služby. Bc. Holúbek uviedol, že v odpovedi 

boli uvedené len čísla faktúr a suma, ktorá bola vyplatená z pokladne. Na jednej snímke 
v prezentácii boli zobrazené náklady, ktoré boli vynaložené na rekonštrukciu garáže pre 
hasičské auto, čo predstavovalo sumu 9014,- €. Bc. Holúbek zodpovedal na otázku z minulého 
OZ, či táto suma bola zahrnutá aj v rozpočte obce - snímka v prezentácii obsahovala 

zobrazenie sumy v rozpočte obce, v kategórií Požiarna ochrana - údržba budov a priestorov. 

Ďalej hovoril o nákladoch na oplotenie cintorína, čo predstavovalo sumu 22 065,10 € na dĺžku 
plota približne 80 m. Bc. Holúbek poukázal na havarijnú opravu oplotenia pri zdravotnom 
stredisku – dĺžka plota bola 25 metrov za sumu 10 530,- €. V prezentácii uviedol cenu za 
náklady na bežný meter pri oprave oplotenia na cintoríne, čo predstavovalo 137,- € a na 

zdravotnom stredisku 405,- €. Poznamenal, že ak by sa oplotenie na zdravotnom stredisku 

robilo v cene oplotenia na cintoríne, tak by cena bola 3 500,- nie 10 530,- €. Hovoril o tom, 

že obidve oplotenia robila firma N.L. stav a do budúcna vyplýva ponaučenie nájsť iného 
dodávateľa. 
P. Marta Hromkovičová sa pýtala, či sa k tomu nerobilo výberové konanie. Starostka 
odpovedala, že výberové konanie sa robilo. 
Ing. Mária Kratochvílová sa spýtala p. Holúbka, kto robil rozpočet. Bc. Holúbek odpovedal, 
že takúto informáciu sa z krycieho listu nedozvedel. Ing. Kratochvílová sa ďalej pýtala kto 

robil rozpočet na opravu strechy na bytovke. Poznamenala, že Bc. Holúbek ako predseda 
finančnej komisie by mal takéto veci vedieť. Bc. Holúbek odpovedal, že finančná komisia je 
poradným orgánom obecného zastupiteľstva a samotný výber zabezpečuje starostka obce. 
Bc. Holúbek hovoril aj o spevnenej ploche pri Večierke – toto taktiež vykonávala firma N.L. 
stav za sumu 9 300,- €. Bc. Holúbek, ako predseda finančnej komisie dal podnet nájsť iného, 
vhodného dodávateľa. 
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Bc. Holúbek predstavil druhú prezentáciu, ktorá obsahovala informácie ohľadom hasičského 
auta. Hovoril o tom, že dňa 20. 10. 2013 sa predseda zboru Mgr. Juraj Smolár a veliteľ zboru 
Martin Mračna zúčastnili v Slovenskej technickej univerzite Trnava, prezentácie projektu 
„Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej 

republiky.”   Projekt predstavil minister vnútra JUDr. Róbert Kaliňák.  Vtedy prvý krát hovoril 
minister o tom, že sa budú na základe žiadosti dávať Dobrovoľným hasičským zborom 
repasované hasičské cisterny alebo nejaké alternatívy starých Škoda 706 RTO. Následne  sa 
o tom začali baviť aj na zbore. Žiadosť o techniku mohol zaslať DHZ ale aj obec, nakoľko 
obec na túto ponuku nereagovala. Predseda DHZ Mgr. Juraj Smolár dňa 25.05.2014 zaslal na 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Žiadosť o pridelenie hasičskej 
techniky. V liste žiadal o vozidlo TATRA 815 TERRN 4x4 a o prívesu pre DHZ s výbavou 
na povodne. Dňa 24. 06. 2014 prišla z Prezídia HaZZ odpoveď na žiadosť, že Prezídium HaZZ 
nedisponuje požadovanou technikou a že žiadosť budú evidovať.  
Bc. Holúbek ďalej hovoril o tom, aké vozidlá boli pridelené jednotlivým obciam – typ CAS 

32 T 815  boli pridelené obciam Sobotište, Podbranč - Dolná Dolina, Cerová, Prievaly, Borský 
Svätý Jur, Borský Mikuláš a Bílkové Humence; typ Iveco Daily dostali Senica, Smrdáky , 
Koválov, Lakšárska Nová Ves; typ Tatra 148 dostali len dve obce a to Sekule a Jablonica. 

Repasované vlastné cisterny T815 boli 3 ks - Závod, Moravský Svätý Ján, Štefanov. 
Repasované vlastné auto T 148 boli  2ks – Šajdíkove Humence, Kúty. Uviedol že z celkových 
vozidiel, ktoré obec mohla dostať - TATRY 148 boli len dve a tie dostali obce Sekule 

a Jablonica. 

 

- Ing. Mária Kratochvílová začala hovoriť o ponuke na „pedagogickej“ stránke, ktorá sa týka 
posilňovne za sumu 15 500,- €.  Pýtala sa pre koho bude táto posilňovňa určená.  Bc. Holúbek 
odpovedal, že v obci sú mladí ľudia, ktorí túto posilňovňu určite budú využívať. Ing. 
Kratochvílová spomenula, že v roku 2001 sa robila rekonštrukcia kaplnky na osade Tomky, 
kde rozpočet robil Ing. Jozef Kadlic, samotnú rekonštrukciu vykonala firma IZOSTAV. 
 

- P. Peter Trnka sa spýtal starostky, či by sa dali zasypať výtlky na Ulici na Štrnástku. Starostka 
obce odpovedala, že frézovanú zmes, ktorou sme disponovali je už vypotrebovaná, výtlky na 
ulici na Štrnástku sa budú riešiť pomocou asfaltovej zmesi. Na ulici 1.mája, kde cesta nie je 
spevnená sa to riešilo frézovanou zmesou ako aj na osade Húšky. T.č. frézovanú zmes obec 
už nemá, sú objednané 2 autá tejto zmesi, ktoré by mali tento týždeň prísť. Starostka uviedla, 

že voľakedy sme si frézovanú zmes vedeli zabezpečiť aj sami-bezplatne, no teraz už takú 
možnosť nemáme. O veľkých výtlkoch, ktoré sú na križovatkách máme vedomosť, 
potrebujeme na to však oveľa viacej peňažných prostriedkov. Na základe tohto starostka obce 

oslovila predsedu finančnej komisie, aby v rozpočte našli finančné prostriedky práve na tento 
problém. 
 

- P. Ladislav Horváth sa informoval ohľadom starej pošty. Starostka obce odpovedala, že táto 
situácia sa musí riešiť s majiteľmi a cez právnika. P. Marta Hromkovičová poznamenala, že 
starostka hovorila o tom, že je v kontakte s jednou z majiteliek, ktorá žije v Amerike. Ďalej 
sa pýtala, či sa za budovu platia dane. Starostka odpovedala, že majiteľka je mŕtva a je to 

neprededené, takže daň neplatí nikto. P. Hromkovičová sa pýtala kto je majiteľom budovy 
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a pozemkov. Starostka uviedla, že budova patrí p. Škvorákovej a obec vlastní len spoločný 
dvor,  nehnuteľnosti nepatria obci. 
 

- P. Marta Hromkovičová sa pýtala na terajšiu budovu pošty, či sa dávajú robiť cenové ponuky 
na opravu celej budovy, alebo to zostalo len pri oprave strechy. Starostka jej odpovedala, že 
na to boli vyčíslené finančné prostriedky, ktoré schválilo OZ, potom táto suma bola napadnutá 
s tým, že treba nájsť niekoho lacnejšieho. Starostka poznamenala, že Bc. Kadlic hľadal iného 
dodávateľa v mesiaci december, no nikoho nenašiel.  
Starostka taktiež uviedla, že keď sa ozvali firmy, ktoré mali záujem o rekonštrukciu 
posilňovne, tak ich oslovila s tým, aby vypracovali výkaz výmer aj na strechu na budove 

pošty. V rozpočte obce na rok 2016 však táto suma nie je zahrnutá. Obec to chcela riešiť ako 
havarijný stav, no hlavná kontrolórka sa vyjadrila, že sa o havarijný stav nejedná. Starostka 
spomenula, že k tomuto problému musí byť porada s poslancami aj s finančno-rozpočtovou 
komisiou, kde si ujednotia, čo bude prioritnejšie.  
P. Hromkovičová sa spýtala, či sa táto oprava nedá robiť z rezervného fondu. Starostka 
odpovedala, že hlavná kontrolórka to napadla - z rezervného fondu sa majú riešiť havárie. 
Ďalej uviedla, že havária je vtedy, až keď niečo spadne. P. Hromkovičová sa vyjadrila, že 
škridla na  budove pošty padá stále. Bc. Šimon Kadlic sa spýtal, či pani kontrolórka má 
vzdelanie na to, aby mohla posúdiť či to je havarijný stav? Starostka mu odpovedala, že 
kontrolórka to neposudzovala zo stavebného hľadiska, ale z ekonomického. Bc. Kadlic sa 
pýtal čo v ekonomike znamená havarijný stav. 
Starostka odpovedala, že z rezervného fondu, z ekonomického hľadiska, podľa rozpočtových 
pravidiel sa môže čerpať jedine vtedy, keď je havarijný stav, havária je vtedy, keď niečo už 
nefunguje. Bc. Kadlic uviedol, že daný problém  je havarijný stav. Starostka uviedla, že väčší 
problém je v tom, že náklady už boli vyčíslené na sumu 24 000,-€, bola firma, ktorá by urobila 

novú strechu, ale poslancom sa to zdalo veľa. P. Hromkovičová uviedla, že časti nepadajú len 
zo strechy, kde je eternit, ale aj škridla, ktorá je položená dole. P. Alojz Kratochvíl uviedol, 
že likvidáciu eternitovej krytiny musia vykonávať firmy, ktoré sa na to špecializujú. Starostka 
doplnila, že v sume 24 000,- € bola zahrnutá už aj likvidácia takejto krytiny. Starostka túto 
tému uzatvorila s tým, že najprv musia byť vyčlenené finančné prostriedky na opravu. 

 

- Bc. Šimon Kadlic sa pýtal starostky, v čom je problém, keďže sa im podarilo zohnať firmu, 
ktorá spravila výkaz výmer, ktorý chýbal pre výberové konanie. Ďalej sa pýtal či neprejavila 
žiadna firma-ani táto pôvodná, strechu rekonštruovať. Starostka uviedla, že poslancom dala 3 
cenové ponuky, vybrali firmu pána z Kopčian, čo bola najnižšia cena, OZ to schválilo. Ďalej 
hovorila o tom, že Bc. Kadlic mal osloviť ďalšie firmy. Bc. Kadlic sa vrátil k otázke, či žiadna 
z pôvodných firiem neprejavila záujem. Starostka uviedla, že firmy neoslovila, ale môže ich 
osloviť teraz. 
 

- Bc. Kadlic sa spýtal starostky obce na cenové ponuky týkajúce sa odpadu. Starostka uviedla, 

že obec robí prípravy na výberové konanie na odberateľa komunálneho odpadu, ktoré bude 
trvať dva mesiace. Spomenula, že už má dohodnutú verejnú obstarávateľku. 
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- Ing. Kratochvílová sa pýtala, prečo plot, ktorý sa robil v základnej škole, telocvičňu, 
parkovisko pred p. Hromkovičovou nerobili miestni podnikatelia. Starostka uviedla, že 
zákazky je treba rozlišovať podľa objemu prác. 
 

- Pán Belka sa spýtal, či sa robil prieskum medzi ľuďmi ohľadom posilňovne. P. Trnka uviedol, 
že posilňovňa v obci už kedysi fungovala. Starostka hovorila o tom, že prieskum sa nerobil, 
zriadenie posilňovne bolo iniciatívou Bc. Šimona Kadlica, ktorý zastupuje určitú skupinu 

mladých ľudí. Starostka ďalej hovorila, o tom, že na obecný úrad prišiel pán z Dolného 
Kubína, ktorý sa považuje za odborníka, dokonca vlastnil posilňovňu, pri riešení posilňovne 
ponúkol svoju pomoc aj obecnému zastupiteľstvu - bol by ochotný stretnúť sa s poslancami 

OZ a na túto tému sa porozprávať. Starostka ho požiadala, aby svoje zhodnotenie poslal aj 
mailom, no do dnešného dňa tak neurobil.  
Pán Belka sa ďalej pýtal, či niekto robil prieskum, ako chce rekreačná oblasť Tomky narábať 
s odpadom. Hovoril o tom, že toto stojisko na kontajnery, ktoré je umiestnené na parkovisku 
ľudia aj tak obsypú odpadom, spýta sa, či obec má nejaké človeka, ktorý bude okolo tohto 
stojiska upratovať. Starostka uviedla, že človeka na upratovanie už obec nemá, nakoľko boli 

na neho zrušené finančné prostriedky. Hovorila o tom, že veľkokapacitný kontajner, ktorý tam 
bol umiestený, bol určený na komunálny odpad z chát. Pán Belka ďalej hovoril o tom, že síce 
nevie navrhnúť iný spôsob, no týmto stojiskom sa vraciame k socialistickému systému, 
k zamykaniu odpadkov. Starostka povedala, že tento spôsob je pokusom, aby sa triedil odpad. 
Ďalej hovorila o tom, že v roku 2006 boli na parkovisku umiestnené 1 100 l. nádoby, 
veľkokapacitný kontajner bol umiestnený v lese, čím chceli vyjsť v ústrety chatárom. 
Hovorila o tom, že s vtedajším predsedom komisie výstavby, p. Mračnom, tam chodili 
kontrolovať. Pán Belka vyslovil svoje obavy s tým, že stojisko na kontajnery kapacitne 
nebude postačovať. Starostka odpovedala, že keby sa odpad separoval a stojisko by bolo 

určené len na komunálny odpad, tak by stojisko postačovalo. Postavenie stojiska v dolnej časti 
bolo prvotné riešenie, v prípade nepostačovania  sa urobí ďalšie stojisko. 

Bc. Šimon Kadlic začal hovoriť o tom, že obec dostala list od chatárov, ktorí navrhovali riešiť 
určité problémy v chatovej oblasti a jedným z problémov bol aj odpad. Sťažovali sa na 

systém, ktorý tam fungoval - kontajner je plný, okolo je kopec odpadu a odpad tam vynášajú 
aj ľudia z ostatných dedín. Hľadalo sa efektívne riešenie, hlavne z hľadiska ekonomického. 
Riešenie, ktoré bolo doteraz bolo pre obec finančne nevýhodné a hoci sa zo začiatku minú 
finančné prostriedky na vybudovanie, no zabehnutím tohto systému sa finančné prostriedky 

budú šetriť, nakoľko služby, ktoré ponúka spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO budú oveľa 
lacnejšie ako systém, ktorý fungoval doteraz. Taktiež sa týmto spôsobom dá identifikovať 

množstvo odpadu. Umiestnenie stojiska na odpad bolo navrhnuté v kempingu, no je to 

umiestnené inde. 
Pán Trnka spomenul, že táto problematika bolo rozoberaná aj na Facebookovej stránke obce, 
kde sa mohli ľudia vyjadrovať. 
 

- Pán Belka ďalej hovoril o ceste v chatovej oblasti, uviedol, že cesta je v zlom stave. Starostka 

hovorila o tom, že chatár p. Ružička ponúkol pomoc, že by vybavil stroje na úpravu ciest. 
Ďalej hovorila o tom, že úsek s výtlkmi je podmočený a treba to spevniť kamenivom, aby to 
ďalej nesadalo. Pán Belka navrhol riešenie, aby sa aspoň na ten najkritickejší úsek dali cestné 
panely. Pani Chudíková (chatárka) hovorila o tom, že cesta, ktorá sa robila pred 3 rokmi bola 
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dobre spravená, len niekto tam doviezol škridlu, tehlu a cesta je opäť v zlom stave. Starostka 

uviedla, že za rozbitie tejto cesty môžu lesáci, obec sa aj sťažovala na Lesnom úrade v Šaštíne. 
Doviezli tam 2 kôpky šutoliny, ktoré bohužiaľ na opravu nepostačovali. 
 

- Ing. Kratochvílová hovorila o zlom stave cesty aj na osade Tomky, spomenula, že drť 
priviezli, ale všetko nebolo opravené. Starostka uviedla, že čo sa týka ciest, tak sa to začalo 
riešiť tak, že sa vždy urobí časť jednej cesty, aby sa nezaťažoval obecný rozpočet. Robíme to 
pomocou obaľovanej zmesi a práce sa robia najmä svojpomocne. Keď sa bude vyhodnocovať 
rozpočet, tak bude zrejmé koľko financií sa použilo práve na opravu ciest. 
 

- Pán Martin Mračna sa vyjadril ku stojisku, ktoré je na Tomkoch. Poznamenal, že sa malo 
vychádzať z minulosti, kedy kontajnery boli plné a okolo bolo tiež veľa odpadu. Hovoril 
o tom, že nebudeme presne vedieť kto tam odpad dáva - neznamená, že odpad, ktorý bude 
vnútri bude od chatárov a odpad mimo bude od iných ľudí. Pán Mračna avizoval, že hasičské 
vozidlo TATRA, ktoré nám minulý rok pán minister odovzdal, už nebolo v záruke. Ak by sa 

na vozidle vyskytla nejaká porucha, obec bude musieť túto opravu hradiť v plnej výške. Bc. 

Holúbek sa vyjadril, že túto skutočnosť preverí. 
 

- Bc. Šimon Kadlic poznamenal, že poslanci nikdy nehlasujú o návrhu, ktorý vzíde zo strany 
poslancov v ten istý deň, kedy ho predkladajú. Starostka obce uviedla, že čo sa týkalo odpadu, 
tak program sa doplnil až v deň konania zastupiteľstva a ostatní členovia zastupiteľstva o tom 

neboli informovaní. Bc. Kadlic uviedol, že predtým, než sa prijalo uznesenie bola o tejto téme 
debata a návrhy sa mohli doplniť. 
 

- Bc. Peter Holúbek nadviazal na reč pána Belku, poznamenal, že čo sa týka návštevnosti 
posilňovne, tak ľudí, ktorí by posilňovňu navštevovali je v obci dosť. Taktiež uviedol, že ak 
podľa pána Belku stojisko na kontajnery na odpad nie je vhodné riešenie, tak mal navrhnúť 
iné riešenie, lepší nápad.  
 

- Ing. Mária Kratochvílová sa spýtala starostky obce, či už sú zaplatené dvere, ktoré rozbili 

športovci na vtedajšom klube. Starostka odpovedala, že dvere zaplatené nie sú a zostal dlh 

150,- €. 
 

- Pán Peter Trnka poznamenal, že v obci Krasňany posilňovňa v pivničných priestoroch 
funguje. Funguje to na princípe, že určití zodpovední ľudia majú kľúč a tí zodpovedajú za 
posilňovňu, takto to funguje už asi 7 rokov. 
 

- Pán Belka poznamenal, že elektrikári kedysi orezávali stromy, ktoré zasahovali do 
elektrického vedenia. Zákon toto prikazuje vlastníkom pozemkov. Jedná sa o elektrické 
vedenie, ktoré je zarastené. Uviedol, že táto povinnosť prislúcha obci, nakoľko obec je 
vlastníkom pozemkov. Starostka uviedla, že elektrikári to obci prízvukujú, no v tomto prípade 
bude asi potrebné aj vypnúť elektrinu. Obec musí najprv objednať plošinu a potom riešiť tieto 

situácie. 
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- Pani Marta Hromkovičová sa informovala ohľadom rekonštrukcií bytov na zdravotnom 

stredisku. Starostka obce uviedla, že výberové konanie bolo riadne spravené, no poslancom 

sa zdala suma vysoká. Hovorila o tom, že obidva byty sa nebudú robiť naraz, nakoľko by to 
bola veľká finančná záťaž. 
 

- Mgr. Juraj Smolár sa zaujímal o kamerový systém - pýtal sa dokedy treba zrealizovať projekt 
a či už boli oslovené firmy. Starostka odpovedala, že termín na zrealizovanie projektu je do 
31.12.2016. 

 

- Bc. Šimon Kadlic sa pýtal na cenové ponuky ohľadom zberových dvorov. Starostka 
odpovedala, že ponuky, ktoré prišli sme mu preposlali. Starostka upresnila, že nejde o cenové 
ponuky, nakoľko obec musí urobiť verejné obstarávanie. Ďalej sa Bc. Kadlic pýtal na 
vybudovanie stojiska na kontajner, termín bol do 15.03. Starostka odpovedala, že termín bol 
nerealizovateľný, išlo aj o počasie a pracovníci obce svojpomocne robili terénne práce, taktiež 
tam ešte treba dotiahnuť elektrinu. 
Bc. Kadlic sa zaujímal, kedy sa budú realizovať práce ohľadom osadenia konštrukcie na 
basketbalový kôš. Starostka uviedla, že osadenie basketbalového koša budú realizovať 
pracovníci obce, no presný termín nevie. 
 

- Pani Chudíková hovorila, že na osade Tomky by bolo dobré pridať osvetlenie. Starostka obce 

odpovedala, že túto problematiku treba riešiť komplexne alebo aspoň po úsekoch. Hovorila 
o tom, že pár svetiel sa nedávno osadil na osade Húšky a v rozpočte je na rekonštrukciu 
osvetlenia vyčlenených 3 000,- €. Pán Belka uviedol, že ak by sa malo rozhodovať podľa 
urgentnosti, tak cesty majú určite prednosť pred osvetlením. 
 

- Ing. Kratochvílová sa pýtala, či sa osada Tomky bude plynofikovať, ako sa riešia 
odvodňovacie kanály. Starostka uviedla, že plynofikácia na osade Tomky nepripadá do úvahy 
a odvodňovacie kanály má na starosti Vodohospodársky podnik. Ing. Kratochvílová hovorila 
o jame na križovatke na osade Tomky. Starostka uviedla, že pracovníci obce tam vykonali 
drenáž a jama sa bude asfaltovať. 
Starostka obce poznamenala, že o nedostatkoch obec vie, eviduje ich,  ale bohužiaľ sa všetko 
nedá naraz odstrániť. 
 

- Pán Belka sa spýtal na termín, dokedy bude urobená cesta v chatovej osade Tomky, o ktorej 

sa už bavili. Starostka odpovedala, že presný termín nevie, no do leta by sa to mohlo stihnúť 
spraviť. 
 

- Pani Marta Hromkovičová sa zaujímala či sa za právne služby platí paušálne. Starostka 
ozrejmila, že obec platí za konkrétny úkon, nie paušálne.  
 

- Bc. Šimon Kadlic predniesol požiadavku na obecný úrad ohľadom stavebných pozemkov -

nadviazal na materiály, ktoré dostali od spoločnosti Geospol. Do budúceho OZ vypracovať 

harmonogram prác, ktorý by bol zrealizovateľný do konca tohto roka, ktorý povedie 
k zrealizovaniu stavebných pozemkov tak, aby sa mohli predávať obyvateľom – aby mali 

poslanci prehľad, ako je to realizovateľné. Podotkol, že podobný dotaz už mal, no nedostal 
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naň odpoveď. Žiada to z toho dôvodu, aby poslanci vedeli o čom budú v budúcnosti hlasovať. 
Starostka obce uviedla, že čo sa týka stavebných pozemkov, tak to rieši spoločnosť, ktorá obci 
dodá rozpočty na jednotlivé práce. Na základe týchto rozpočtov sa budú plánovať finančné 
prostriedky do rozpočtu na realizáciu týchto prác.   
Bc. Kadlic sa informoval aké sú v súčasnosti v obci podmienky pre providerov, čo sa týka 
umiestnenia vysielačov v obci, či s nimi existujú nejaké zmluvy. Starostka uviedla, že touto 
témou sa budeme zaoberať na pracovnej porade. Bc. Kadlic hovoril o tom, že by sa mala 
vybrať skupina ľudí, ktorá by komunikovala s providermi. Starostka hovorila o tom, že 
momentálne ešte nie je vysporiadaný hydroglóbus a mal by stáť na obecnom pozemku. Bc. 
Kadlic sa spýtal, prečo by hydroglóbus musel stáť na obecnom pozemku. Pán Martin Mračna 
sa zapojil do rozhovoru a uviedol, že hydroglóbus patrí obci a je z neho vodou zásobené 
ihrisko, cintorín, je tam privedená elektrina a práve preto by obec mala mať záujem, aby stál 
na obecnom pozemku. Starostka uviedla, že si myslela, že po pozemkových úpravách bude 
hydroglóbus stáť na obecnom pozemku, no nestalo sa tak a stojí na cudzom pozemku a obec 

má pozemok vedľa. 

Pán Alojz Kratochvíl hovoril o tom, že za predchádzajúceho starostu hydroglóbus nebol 

v majetku obci, starostka ho opravila, nakoľko v tej dobe hydroglóbus už bol majetkom obce 
a uviedla, že sa predával, keď končilo družstvo. P. Kratochvíl ešte spomenul, že kedysi išla 
voda z hydroglóbusu cez súkromné pozemky a boli napojené sady a ihrisko. Keď sa v obci 

robila revitalizácia, tak sa to vyriešilo tak, že rozvody vody sú už na obecných pozemkoch. P. 
Kratochvíl sa poslancov spýtal, či chcú, aby hydroglóbus stál na pozemku súkromného 
vlastníka. Taktiež spomenul, že podľa neho zopár poslancov nenarába s obecnými pozemkami 
v záujme obce. P. Kratochvíl vulgárnymi slovami označil určitú skupinu poslancov. 
Starostka hovorila o tom, že sú snahy, aby hydroglóbus nestál na obecnom pozemku. Bc. 
Kadlic odpovedal, že obec predsa nemusí čerpať finančné prostriedky na kúpu pozemku, ktorý 
nemá pre obec žiadny význam. Situácia sa dá vyriešiť tým, že sa obec dohodne so súkromným 
vlastníkom, ktorým je sčasti pán Pavlík zo Sekúl, aby obci bol umožnený prístup 
ku hydroglóbusu. Starostka uviedla, že k tomuto problému bude pracovná porada. 
Ing. Mária Kratochvílová začala hovoriť o tom, že články zverejňované na internete ktorých 
autorom je Šimon Kadlic, nepíše on, ale pedagógovia. Ďalej oslovila zástupkyňu starostky 
obce, Mgr. Ľubicu Uhrovú, aby zvolala schôdzu pre obyvateľov. Mgr. Uhrová odpovedala, 
že treba vyzvať ľudí, aby prišli na zasadnutie OZ, kde si Ing. Kratochvílová svoj názor môže 
vyjadriť. Ing. Kratochvílová bez udania dôvodu začala hovoriť o tom, aby  väčšina poslancov 
odstúpila zo svojej funkcie. 
 

- Pani Chudíková vyjadrila svoj názor a uviedla, že už spomínaná oprava cesty by mala mať 
prednosť pred posilňovňou. 
 

- Pán Mračna sa vrátil k téme hydroglóbusu a uviedol, že by sa mohlo stať, že súkromný 
vlastník obci neumožní prístup ku hydroglóbusu. 
 

- Mgr. Jozef Baláž uviedol, že o situácii s hydroglóbusom nič nevie, no ako poslanec OZ 

nebude nikdy za to, aby hydroglóbus stál na cudzom pozemku. Starostka obce uviedla, že p. 
Pavlíkovi pozemok pod hydroglóbusom nie je na nič a obec by mu ponúkla pozemok vedľa,  
ktorý je nezaťažený.  Bc. Holúbek uviedol, že podľa neho sa tento problém stal na základe 
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administratívnej chyby, ktorú treba vyriešiť, zatiaľ všetko len predpokladáme, ale ešte nie je 
nič uzavreté. Starostka uviedla, že hydroglóbus je verejným zariadením a cieľom je, aby sa 

tento problém vyriešil. 
 

 

Všetky body programu zasadnutia boli prerokované, starostka poďakovala prítomným  
za účasť a zasadnutie ukončila.   
 

 

Zapísala: Mária Šimková    ............................................... 

 

 

 

      ............................................... 

        Mgr. Anna Kratochvílová 

                starostka obce 
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Mgr. Jozef Baláž      ............................................... 

 

 

Mgr. Ľubica Uhrová            ...............................................  




