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Z Á P I S N I C A 

 

Zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove  konaného  

dňa 14.03.2022 v zasadačke Obecného úradu v Hrachove o 17,00 hod 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

 

 

 

P r í t o m n í   poslanci OZ:              podľa prezenčnej listiny 

N e p r í t o m n í   poslanci OZ:       Ing. Miroslav Badinka, Ján Lupták 

Ď a l š í   prítomný:                            podľa prezenčnej listiny  

 

 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie  zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Voľba návrhovej komisie  

4. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „Odpredaj stavebných 

pozemkov na ulici Osloboditeľov, Hrachovo“ zverejnenej 20. 06. 2022 

5. Schválenie návrhu VZN obce Hrachovo č. 1/2022 o organizácii miestneho 

referenda 

6. Schválenie návrhu VZN obce Hrachovo č. 2/2022 o názvoch ulíc a iných 

verejných priestranstiev na území obce Hrachovo 

7. Schválenie návrhu VZN obce Hrachovo č. 3/2022 o pravidlách na 

udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Hrachovo 

8. Schválenie návrhu VZN obce Hrachovo č. 4/2022 o činnostiach, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom 

mieste na území obce Hrachovo 

9. Schválenie návrhu VZN obce Hrachovo č. 5/2022 o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hrachovo 

10. Rôzne 
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ROKOVANIE: 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hrachovo (ďalej len OZ) otvoril starosta obce 

Ondrej Knechta (ďalej len starosta) a privítal poslancov. Uviedol, že 20. riadne zasadnutie 

bolo zvolené v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 5 poslancov,  obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé právoplatne sa uznášať. 

K bodu č. 2 – Schválenie programu 

Starosta predniesol navrhovaný program zasadnutia a  požiadal poslancov o jeho 

doplnenie, resp. pozmenenie. K programu neboli vznesené žiadne pripomienky, bol 

jednohlasne schválený a bolo prijaté uznesenie.  

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová) zdržal sa: 0, 

proti: 0.   

 

K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta určil za zapisovateľku p. Katarínu Marekovú a za overovateľov zápisnice 

poslancov Mateja Škvarku a Ondreja Vetráka.  

 

K bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie 
        Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov JUDr. Zuzanu Kederovú 

a Ivetu Valentovú.. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, 

proti: 0.  

 

K bodu č. 4 – Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „Odpredaj stavebných 

pozemkov na ulici Osloboditeľov, Hrachovo“ zverejnenej 20. 06. 2022 
Starosta pripomenul, že verejná obchodná súťaž bola zverejnená na internetovej stránke obce 

aj na úradnej tabuli obce dňa 20.6.2022. Komisie zriadená starostom obce Hrachovo na 

vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na zasadnutí dňa 11.7.2022, skonštatovala, že do 

súťaže sa prihlásil jeden záujemca: Radoslav Vrábeľ s priateľkou Lenkou Sujovou, ktorí 

splnili podmienky obchodnej verejnej súťaže, zaplatili zábezpeku vo výške 200,- € na parcelu 

č. C KN 600/3  o výmere 1400 m2 a ponúkli cenu 5,40 €/m2 schválenú OZ. Komisia zároveň 

odporučila schváliť odpredaj pozemku pre úspešného žiadateľa.  

Po schválení JUDr. Kelety pripraví zmluvu, má 40 dní na zaplatenie kúpnej ceny a podpíše sa 

zmluva a potom sa dá návrh na vklad. 

JUDr. Kederová: za koľko nám robí zmluvu p. JUDr. Kelety? 

Starosta: 78,00 €, ale v tom je už aj zavkladovanie, keby sme my podávali návrh na vklad tak 

by sme zaplatili 66,00 € + zmluva, takto bolo dohodnuté aj s IBV. Jedna parcela ostane 

majetkom obce naďalej, keď bude záujemca, tak sa vyhlási verená súťaž. Žiadne iné otázky 

už neboli, tak starosta dal hlasovať za schválenie vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže 

a odpredaj pozemku parc. č. C KN 600/3 za podmienok vyhlásených v súťaži  menovaním 

žiadateľom. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, 

proti: 0.  

- Na základe žiadosti Okresnej prokuratúry v Rim. Sobote sme vypracovali návrhy VZN 

a 10.6.2022 zverejnili na web stránke,  ako aj na úradnej tabuli  obce, súčasne sme Vám ich 

poslali aj do emailov. Opýtal sa či má niekto k predmetným VZN pripomienky. 

JUDr. Kederová:  Ja som pozrela a p. Vývlekovej som napísala svoje pripomienky. 
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K bodu č. 5 -  Schválenie návrhu VZN obce Hrachovo č. 1/2022 o organizácii miestneho 

referenda  

Nakoľko poslanci nemali ani pozmeňujúce návrhy ani pripomienky za prijatie uznesenia dal 

starosta hlasovať. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, 

proti: 0.  

 

K bodu č. 6 - Schválenie návrhu VZN obce Hrachovo č. 2/2022 o názvoch ulíc a iných 

verejných priestranstiev na území obce Hrachovo 

Nakoľko poslanci nemali ani pozmeňujúce návrhy ani pripomienky za prijatie uznesenia dal 

starosta hlasovať. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, 

proti: 0.  

 

K bodu č. 7 - Schválenie návrhu VZN obce Hrachovo č. 3/2022 o pravidlách na 

udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Hrachovo 

Nakoľko poslanci nemali ani pozmeňujúce návrhy ani pripomienky za prijatie uznesenia dal 

starosta hlasovať. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, 

proti: 0.  

 

K bodu č. 8 - Schválenie návrhu VZN obce Hrachovo č. 4/2022 o činnostiach, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na 

území obce Hrachovo 

Nakoľko poslanci nemali ani pozmeňujúce návrhy ani pripomienky za prijatie uznesenia dal 

starosta hlasovať. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, 

proti: 0.  

 

K bodu č. 9 - Schválenie návrhu VZN obce Hrachovo č. 5/2022 o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hrachovo 
Nakoľko poslanci nemali ani pozmeňujúce návrhy ani pripomienky za prijatie uznesenia dal 

starosta hlasovať. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, 

proti: 0.  

 

K bodu č. 10 - Rôzne 
Blížia sa voľby a do 20. júla máme poslať na okr. Úrad počet volebných okrskov, úväzok 

starostu a počet poslancov. Mali sme sedem poslancov, treba viac? 

JUDr. Kederová: Môžeme mať 5 až sedem podľa zákona. 

Starosta navrhol, tak ostaneme pri počte sedem poslancov a dal hlasovať za počet poslancov. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, 

proti: 0.  

Starosta mali sme dva volebné okrsky: okrsok I – Hrachovo: budova kultúrneho domu, Mieru 

35 a okrsok II – Svetlá: budova obecného úradu Svetlá 13, ostaneme tak aby nemuseli 

Svetlanci sem chodiť. Poslanci súhlasili a starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0, 

proti: 0.  

JUDr. Kederová: Koľko je na Svetlej voličov? 

Starosta: cca 40 
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Starosta pokračoval: Úväzok starostu: iné obce napr. Skálniky majú 0,5, Kociha, Zalužany aj 

Baňa majú 1 úväzok. Ostaneme pri 1 úväzku? Poslanci súhlasili a starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0 

                     proti: 0 

JUDr. Kederová: Zapisovateľov určuje starosta?  

Starosta: Zodpovednú osobu za organizačno-technické zabezpečenie volieb sme už 

nahlasovali a plus zapisovateľ. 

JUDr. Kederová: Bude p. Mareková? Ako teraz bude? 

Ing. Vývleková : Je jedna kontaktná osoba – zodpovedná za  celé voľby – to budem ja. Potom 

budú zapisovateľky: p. Mareková bude za okrsok I na Hrachove, na Svetlej by sme chceli p. 

Valentovú a ešte zároveň do miestnej budem ja. Zápisnice sa nebudú nosiť do Rimavskej 

Soboty, tu sa spravia, okrsky mi odovzdajú zápisnice za svoje komisie, ja spravím z toho 

jednu zápisnicu a pošle sa to elektronicky a po voľbách to pošlem aj poštou. 

JUDr. Kederová: Ak bude kandidovať, neviem či môže, pochybujem. 

Starosta: Tak oslovíme niekoho iného. 

JUDr. Kederová: Kandidátne listiny sa budú odovzdávať Ing. Vývlekovej. 

Ing. Vývleková: Ja budem všetko nahadzovať do systému aj čo sa týka volieb komunálnych. 

JUDr. Kederová: a do VÚC? 

Ing. Vývleková:  tam už prišli kandidatúrne listiny. Tie už budú nahodené v systéme. 

Starosta: zatiaľ nebolo školenie, ale si myslí, že budú dve buxy a buď dostane človek naraz aj 

do obecného aj do VÚC, budeme musieť dohliadnuť aby sa ľudia nepomýlili, alebo dať skôr 

obecné voľby a keď odvolia a potom nech volia VÚC. 

JUDr. Kederová: jedna komisia bude. 

P. Valentová: Skôr sa budú vyhodnocovať VÚC? 

Starosta: To zatiaľ nevieme. To je aj tak jedno, lebo komisia musí spočítať aj jedno aj druhé. 

P. Valentová: a ešte bude kovidový tím?  Nie? 

Starosta: do VÚC sa bude voliť 6 poslancov. Tak bolo aj doteraz. My sme asi okrsok č. 9, 

tých budú delegovať strany. Ak by niekto chcel ísť do komisie, treba povedať, keď nám 

nedajú strany plný počet. Do miestnej našej, ktorá dohliada na okrskové môžeme my dosadiť 

5 ľudí, čo bude tu hore sedieť, napr. v klube dôchodcov. 

 

- Potrebovali by sme upraviť rozpočet medzi jednotlivými položkami, lebo do konca augusta, 

je možné upraviť keď už vieme aké budeme mať v skutočnosti. Napr. cesty – mali sme tam 3 

tis. €, lebo ich nepoužijeme. Cesty ktoré sme robili naviac zaplatíme ako kapitálový výdavok, 

čiže môžeme to použiť napr. hasiči mali tis. € majú 1200 €. 

JUDr. Kederová: Čiže upravíte 34 tis., tak aby bolo vyrovnaný rozpočet. 

Ing. Vývleková: uviedla –  ešte aj príjmy za  pozemky vo výške 57918,00 € a prijali sme 1200 

€ z obce Nižný Skálnik a Vyšný Skálnik dotáciu na štiepkovač. Celkom v kapitálových 

príjmoch 59 118 € tam bola 0.  V kapitálových výdavkoch +8251,80, lebo sa kupovali kamery 

a štiepkovač  platby p. Čaradovi za stavebný dozor. Ešte príjmové finančné operácie: škola 

vracala stravu z ÚPSaR 16110.30 €, a za stravu vyinkasovanú od rodičov 5208,07 €. Oni si to 

nevyčerpali, tým pádom sme to mali v rozpočte. Bežné príjmy + 3263 € - to sú príjmy za 

učebnice: 2347 €, Obec Selce nám dal dotáciu pre MŠ 50 € na preliezky a ešte z dobropisov  

za energie máme 351 € a prípevok za Ukrajincov  čo sú u Kišákovcov 720 € k 30.6.2022 – to 

je príjem aj výdaj. Ešte úpravu torby rezervného fondu vo výške 95030,51 €. Potom 

sponzorské pre športový klub 500 € - z reprezentačného. 

Starosta: Má ešte niekto otázky k rozpočtu? Nikto nemal otázky a starosta dal hlasovať za 

úpravu rozpočtu k 30.6.2022,  úpravu torby rezervného fondu vo výške 95030,51 € a 

sponzorské pre športový klub  vo výške 500 €. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0 

                     proti: 0 
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- Skončili sme cestu Hradnú v tej cene ako bola vysúťažená, teraz tam dávajú značky, lebo v 

projekte bolo aj dopravné značenie. Do konca týždňa by ich mali osadiť. Naviac sme robili 

cestu ku p. Balagovej, k p. Trnavskému na ul. Jánošíková a cestu od ul. Mieru po zdravotné 

stredisko popri základnej škole. Tieto 3 cesty budú navyše uhradené, lebo nie sú vo ver. obch. 

súťaži. Bola navrhnutá cena  okolo 11 tis. € – 5 tis. €, čo neuznal stavebný dozor. V piatok 

príde stavebný dozor, takže neviem akú sumu im uzná. Budeme to dofinancovať už z našich 

peňazí podľa skutočne prevedených prác a dal za súhlas s dofinancovaním uvedených ciest 

hlasovať. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0 

                     proti: 0 

 

- Starosta: Aby som vstúpil do jednania so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. 

za opravu cesty k vodojemu potrebujem poverenie aby som v mene obce a v mene 

zastupiteľstva konať, lebo je to v ich vlastníctve.  

P. Valentová prečítala návrh uznesenia a starosta dal hlasovať za jeho prijatie 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0 

                     proti: 0 

 

- Starosta ďalej informoval, že na IBV už majú vydané stavebné povolenie p. Vojtas, p. 

Ridzoň, Tomáš Knechta, p. Ternóczky a Vetráková Radka. V dohľadnej dobe bude vydané 

pre p. Bálinta,  Šuleková, Kováčiková, Knechtová Mirka a Katreniaková majú podané 

žiadosti. Sú ďalší záujemcovia Ján Lehocký a p. Danko z Rim. Soboty. Zatiaľ nevyhlasujeme 

ešte súťaž, ale asi na najbližšom zasadnutí to schválime. Potom ešte bude jeden k dispozícii, 

okrem tých dvoch, kde je vysoké napätie. 

P. Škvarka: Janko Lehocký by to možno tiež chcel riešiť tento rok.  

Starosta: Môžeme prijať uznesenie a pripravíme  4. kolo verejnej obchodnej súťaže na 

odpredaj stavebných pozemkov v lokalite IBV za podmienok ako boli predtým aj dakedy 

v auguste, po dovolenkách.  Starosta dal hlasovať za vyhlásenie 4. kola obchodnej verejnej 

súťaže na odpredaj troch stavebných pozemkov. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0 

                     proti: 0 

JUDr. Kederová: požiadala o informáciu p. Mareková ohľadom sčítania obyvateľov. 

P. Mareková: Predpokladaný počet obyvateľov k 31.12.2020, podľa ŠÚ bolo 812 obyvateľov 

- K 31.03.2021 sa online sčítalo 722 obyvateľov -  t. j. 88,92 % 

- Asistovaného sčítania sa sčítalo ďalších 66 obyvateľov, celkom sa sčítalo 788 obyvateľov – 

t. j. 97,04 % 

- ŠÚ nám ešte z rôznych databáz pripočítal 11 obyvateľov. 

Výsledok sčítania obyvateľov k 31.12.2020 je 799 obyvateľov. 

Počet obyvateľov nám rapídne klesá, v skutočnosti obec Hrachovo evidovalo k  

31.12.2020 =  802 obyvateľov 

31.12.2021 =  788 obyvateľov 

11.7.2022  =  773 obyvateľov 

Tento rok máme odhlásených 20 občanov a prihlásených máme 11, tento rok máme narodené 

1 dieťa, ani to nežije na Hrachove, to znamená, že časom sa prihlásia s mamou, tam kde 

v skutočnosti žijú a máme 6 úmrtí. Je júl a je  celkový úbytok občanov 15. 

JUDr. Kederová: počet obyvateľov všade klesá, pomôže nám v tomto IBV. 

Starosta: Keď spočítame 15 pozemkov X 2 to je 30 ľudí minimálne a plus deti, ale niektorí sú 

už starší a deti majú preč. 

 

- Starosta: prišla p. Klimentová, že by bolo dobré dať spomaľovače ku škole, pripomenul som 

jej , že by bolo v prvom rade je tam zákaz zastavenia. 
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P. Škvarka: Riešil to už aj s policajtami, keď tu minule boli. Nechce im zle, ale aspoň ich 

upozorniť. Od vtedy už väčšinou má auto vo dvore. 

Starosta: Skončilo to tak, že polícia nemohla dať pokutu, lebo je tam medzi značkou a ním 

križovatka od školy. Muším vybaviť, že treba dať v celej dľžke. 

 

- Starosta: V škôlke vybúrali jedny dvere na spodku. Zo skladov v kuchyni chcú spraviť 

sklad. P. Kubaliak to robil a dali sme p. Godavcovi spraviť rozpočet na rekonštrukciu toaliet 

v malej triede, nakoľko požiadali o rekonštrukciu sociálnych zariadení na prízemí z dôvodu 

havarijného stavu. Poslanci súhlasili s rekonštrukciou aj s použitím rezervného fondu  a bolo 

prijaté uznesenie. 

Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Škvarka, Valentová), zdržal sa: 0 

                     proti: 0 

 

Požiadali sme hygienu o posúdenie prevádzkového poriadku -  o prepočítanie počtu detí, 

ktoré môžu byť v škôlke podľa m2, lebo sme chceli zvýšiť počet detí z 27 na 41. Záleží to aj 

od toho či je predelená pevne spálňa od herne. Keď je spálňa predelená iba nejakým závesom, 

tak by mali byť 4m a m2 deleno 4 vychádza 19,5 na jednu triedu a 21 hore na druhú triedu. 

Podľa zákona môže zriaďovateľ navýšiť počet detí o tri. Zo strany p. Drugdovej  bola 

prejavená neochota a boli narážky akoby naprotiveň, aj keď som tam bol aj merať: 

„nezoberiem o jedno dieťa viac, lebo bude viac roboty“ a pritom tam je 15, alebo 12 detí, lebo 

ostatné sú choré. Každý deň nahlasujú počet obedov, čiže presne vieme koľko je tam detí. 

92% alebo  85 % je plný stav, lebo deti sú chorľavé. Nikdy nie je v dolnej triede 19 detí, ale 

12-13. 

JUDr. Kederová: Ešte vždy sú ľudia, ktorí si nevedia vážiť robotu.  

Do MŠ sme prijali všetky deti, ktoré podali žiadosť, okrem malého Filipa Trnavského, lebo 

on dovŕši 2 roky až po septembri, ak bude schopný rozhodnutie sa vydá v priebehu roka. Ešte 

tam ostala p. Vrábľová, ktorá má dieťa v opatere do troch rokov, ale to sme posudzovali, že to 

je jej zamestnanie a keď nemáme voľné miesto, môže sa oň starať, nechodí do roboty. Ešte 

tam ostali dve deti zo Seliec,  ale budú prijatí, do septembra ešte rozhodneme. 

  

- Starosta: informoval o stretnutí MAS: peniaze čo sme mali schválené na Ultisov dom nám 

ostanú. V októbri vyjde nová výzva, podáme novú žiadosť na rekonštrukciu, tak aby sa znížil 

rozpočet aby sme nedoplácali iba 5%. 

P. Škvarka: Nie je tam lehota na vyčerpanie peňazí? 

Starosta: Je, dva roky. To už neovplyvníme my, ale PPA, politika a voľby. V MAS bude 

v októbri výzva, do ktorej sa prihlásime, tie peniaze, ktoré sú pre obce rozdelené nepridelili 

žiadnej inej obci na iný projekt. Zmenil sa zákon o verejnom obstarávaní, ti ktorí tam poslali 

verejné obstarávanie, tak im všetkým vrátili, že nie je dobre VO lebo je zmena. Tlačivá na 

zmenu nemajú na PPA.  

- Mirka Kubaliaková od 1.januára končí v MAS, že už dosť bojovala, že ona o zdravie 

nepríde. To bude ešte problém, že koho zoženieme, lebo ona sa v tom naozaj vyznala. 

 

P. Škvarka: Čia je budova OZ Ozvien? 

Starosta: To je naša, oni majú v  prenájme od obci na dlhodobo. Asi 

JUDr. Kederová: Ja viem tak, že je to budova Občianskeho združenia. 

P. Valentová: Ja tiež tak viem. 

Starosta: Budova je asi združenia, ale pozemok je náš, ale pozriem to do budúceho 

zastupiteľstva. 

 

P. Škvarka: V dome smútku schody, by bolo treba spraviť. Radšej vysekať celú dlažbu 

a nechať betón, lebo takto je to nebezpečné. Tiež aj tie sochy. 
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Starosta: Sochy sme nechali vyschnúť, ešte ich chceme 2 razy natrieť a dáme ich preč, alebo 

ich tam postavíme. 

P. Valentová: Dom smútku by sme mali riešiť celý. 

JUDr. Kederová: Súhlasila s p. Valentovou. 

P. Škvarka: Celý dom smútku je dosť veľká investícia, ale aspoň tie schody by sa mali riešiť. 

P. Vetrák: Tie schody sa už opravovali veľakrát.  

Starosta: Najlacnejšie by bolo tie čo pukajú vysekať a znova prilepiť, ale keď by sme chceli 

poriadne to sa musí všetko rozbiť, zaizolovať a dať nový betónový náter, lebo oni odspodu 

sajú vlhkosť. Skúsim osloviť p. Kubaliaka a uvidíme v auguste keď všetko poplatíme, že 

koľko budeme mať peňazí. 

P. Valentová: To už treba urobiť poriadne. Keď treba, tak naozaj už celý. Aj keď sa to už 

teraz nestihne, ale naplánovať sa to dá. 

JUDr. Kederová s ňou súhlasila, ale keď je to naozaj nebezpečné keď tam budú pohreby, ešte 

niekto keď pôjdu s truhlou a dačo sa tam stane. Aaspoň to treba opraviť. 

Starosta, ešte máme asi 4 krabice tej dlažby,  dá sa vysekať a prilepiť. : Oslovím p. Kubaliaka 

aby tie najhoršie vymenil. 

P. Škvarka: Nedal by sa na to dať nejaký projekt? Poradiť sa s nejakým stavbárom? 

Starosta: Skôr  nájsť technológiu a potom projekt. Boli tam už veľa stavbárov a stálo nás to 

vtedy 90 tis. Vydržalo možno 7 rokov, ale od vtedy už p. Kubaliak koľko a je to protišmyková 

talianska dlažba. Myslíš si, že sa jej nestane nič, ale praskne. Ja by som keby sme vedeli dačo 

také naukladať čo nebude prilepené a nemalo tendenciu ujsť. Napr. nejaké rošty umelé do 

čoho by sa to naukladalo. Ten rošt by bol navŕtaný a nepohol by sa. To čo máme teraz 

v škôlke, ak pôjdeš okolo škôlky pozri sa na balkón. 

JUDr. Kederová: Čiže osloví sa p. Kubaliak, že aby to čo nutne treba, aby to nalepil, aby tam 

niekto mal úraz, čo najrýchlejšie. Dobre zatiaľ, a potom ďalší krok? 

Starosta: Potom oslovím firmy, ktoré= by navrhli také aby to nebolo napevno, ale iba 

položené, ako zámocká dlažba. 

JUDr. Kederová: Osloviť môžeme aj do 15. septembra? Nemusíme to keď nebudeme mať 

peniaze. P. Čarada by nám nevedel poradiť?  On je taký zbehlý v tom. 

Starosta: Môžeme. Dobre, príde v piatok. 

P Škvarka: Dnes ako išiel okolo školy, včera vysypali sklo z kontajnerov a po celej asfaltke je 

sklo. Keby nejaký priestor aby boli kontajnery ďalej, že keď vysýpajú aby cúvol s tým autom 

ku kontajnerom, aby nevysýpal sklo na asfalt. 

Starosta: Môžeme tam dačo vymyslieť, ale to isté robia aj pri krčme. Tam tiež máš na ceste 

sklo a je to pritom schované. Pošlem tam,  aby sa to pozametalo. To je 4 razy do roka, to 

pozametať vieme. 

 

K bodu č. 11 - Záver 
Starosta obce sa opýtal či má ešte niekto niečo dodať, potom  poďakoval všetkým prítomným 

poslancom za pochopenie a za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

                                                                                               ____________________________ 

         Ondrej Knechta 

           starosta obce 

Overovatelia zápisnice : 

 

Matej Škvarka                                                                       ____________________________                     

 

 

Ondrej Vetrák                                                                        ____________________________ 
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Zapísala: Katarína Mareková 

D O C H Á D Z K A 

poslancov OZ za rok 2022 

 
Meno priezvisko 

 

XVII. OZ 

14.03.2022 

XVIII.OZ 

04.05.2022 

XIX. OZ 

18.05.2022 

XX. OZ 

12.07.2022 

Ondrej Vetrák P N N P 

Ing. Miroslav Badinka N N N N 

JUDr. Zuzana Kederová P P P P 

Ing. Miroslav Kochan P P P P 

Ján Lupták P P P N 

Matej Škvarka P P P P 

Iveta Valentová P P P P 

 

 

P - prítomný 

N - neprítomný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


