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Škola Vidovany



❖ Projekt komunitné centrum financovaný z 
financií obce – ZRUŠENÝ.

❖ Budova a okolie zastali v rozrobenom stave
❖ Vysoké finančné prostriedky na odpratanie 

odpadu.
❖ Pomaly sa snažíme skrášliť okolie
❖ Po odchode vodárov by som chcel urobit

záchytné parkovisko

Škola Vidovany



Park Janka Havlíka a okolie



Takto vyzerá park:
❖ Projekt ukončený,

❖ Videli ste ako vyzerá

❖ Mojou víziou teraz je urobiť záchytné parkovisko ako tam aj je,

❖ Zatiaľ upraviť na kultúrny stav

Väčší problém pre obec je skládka stavebného odpadu a zeminy

❖ Koho to je?

❖ Kto to odstráni?

❖ Kto to zaplatí?

❖ Časovaná bomba pre obec

Park Janka Havlíka a okolie



Dom za Kostolom (Škadra)



❖ Budova na zbúranie.
❖ Skladisko odpadu.
❖ Nebezpečenstvo pre občanov.
❖ Predaj budovy
❖ Financie obce spojené s búraním a odpadom.

(len likvidácia 1 tony stavebného odpadu = cca 
150 až 190 € a k tomu cena práce s búraním)

Dom za Kostolom (Škadra)



Chodník Kobylany



❖ Stav katastrofálny.

❖ Potreba údržby a skrášlenia.

❖ Potreba vymeniť VO ešte staré

❖ Potreba kamier z dôvodu tvorenia skládok

❖ Úprava zastávok na krajší stav

❖ Ďalšia nutná investícia obce.

Chodník Kobylany



Dvor kultúrny dom



❖Dvor zaprataný odpadom – nutný vývoz.

❖Pomaly uskutočňujeme

❖Ďalšie výdavky obce.

Dvor kultúrny dom



ŠKÔLKA



❖ Veľmi zlý stav.
❖ Najväčší 
❖ Veľa rokov neinvestovania.

❖ Čo teraz?
❖ Nová?
❖ Rekonštrukcia?

ŠKÔLKA



BAR SLOVAN



NOVÁ BUDOVA PEKNÁ 
ALE:

❖Problém s číslami parciel, ktoré nám 
nesedia!!!

❖Nutne to dať právne do poriadku !!!
❖Ďalšie výdavky obce!!!

BAR SLOVAN



OÚ Dubovce



❖ Stavebné povolenie bolo vydané 14.9.2021.

❖ Firma Hílek a spol., a.s. uzatvorila s obcou zmluvu o dielo
21.12.2021 a v zmluve je stanovená realizácia na 6 mesiacov, čo
v praxi mal byť dokončený 05/2022, ale iba veci týkajúce sa
Projektu zníženia spotreby energie na OÚ.

❖ Na vnútorné práce nie je žiadna objednávka a preto asi nie sú
dodnes hotové.

❖ Obec Dubovce požiadala 2x o zmenu harmonogramu dokončenia
a to nasledovne:
▪ 05/2022 na 11/2022
▪ 11/2022 na 01/2023 z dôvodu, že projekt podlieha kolaudácii.

OÚ Dubovce



Mojou úlohou bolo uskutočniť kolaudáciu

❖ ktorá mala byť do 10.1.2023  čo nebolo z mojej strany možné z dôvodu
neodovzdania potrebných dokumentov od bývalého vedenia obce, ktoré
mi boli odovzdané až 5.1.2023,

❖ hneď po tomto dátume som požiadal o kolaudáciu, ktorá bude 7.2.2023,
❖ podľa informácii zo stavebného úradu bude neúspešná z dôvodu:
▪nezrealizovania bezbariérového vstupu z dvornej časti budovy

a následnej úpravy stredovej chodby,
▪ nezrealizovania sanácie vlhkého muriva v časti budovy.

❖ preto nám hrozí strata dotácie vo výške vyše 105 675,61 €,
❖ tieto peniaze máme z municipálneho úveru, ktorý sa po prijatí dotácie

vynuluje.



Ako som to vyriešil ?

❖ komunikáciou so Slovenskou inovačnou a
energetickou agentúrou,

❖ vybavil som ďalšiu zmenu harmonogramu
na 08/2023.



Problémy, ktoré vznikli:

❖predlžuje sa nám platenie úrokov z tohto
úveru na ďalších 8 mesiacov,

❖dobudovanie chýbajúcich vecí podľa
stavebného povolenia,

❖kde zobrať takto rýchlo financie?



Koľko nás stál OÚ: 

❖Od roku 2020 do 2022 bola investícia do
budovy OÚ 162 052,38 €

❖Vlastné zdroje obce 56 376,77 €



Tabuľka výdavkov na OÚ s číslami faktúr
Prerábka obecného úradu

císlo faktury dodavatel suma

2020

fd 0187 MAM, priečky 700,00 € priečky wc 

fd 0205 MAS, holic 3 662,44 € material WC, rad Korado 3 ks rad. Rebrik...

FD 0193 Peter Kukliš 1 102,00 € murárske práce

FD 0194 torx 287,76 € stavebný materiál

FD 0201 panflex 443,91 € stavebný materiál

2021

FD0171 real arch 2 400,00 € projektová dokumentácia

FD0306 region TZB 1 284,00 € projektová dokumentácia

FD0335 region TZB 1 800,00 € energetický audit

FD0339 rozpočty oreské 153,60 € stavebné rozpočty

FD0346 region TZB 480,00 € projektová dokumentácia

FD0084 elnino 4 800,00 € buranie pristavba OCU

2022

FD 0248 Hilek 11 723,92 € zmluva

FD 0191 IngMrázek 480,00 € Sonda Mur

FD 0214 Hilek 26 584,37 € zmluva

FD 0218 EL NINO 4 900,00 € oporný MÚR

FD 0246 EL NINO 4 940,00 € oporný MÚR

FD 0376 Patinka 1 780,00 € klampiar

FD 0273 Elason 1 289,88 € elek.pripojka

FD 0299 EL NINO 2 767,43 € interier

FD 0283 Hilek 31 226,95 € zmluva

FD 0313 Elektroprojekt 200,00 € vypracovanie PD bleskozvod

FD 0346 Hilek 9 409,56 € zmluva

FD 0359 Patinka 1 638,40 € klampiar

FD 0320 Region TZB 2 976,00 € plyn rozvod okna dvere

FD 0354 Elmiko 5 985,37 € elektrické rozvody interier

FD 0345 Hilek 8 560,61 € zmluva

FD 0369 Hilek 23 732,07 € zmluva

sun system 6 744,11 € žalúzie

celkom 162 052,38 €



Koľko nás ešte bude stáť ?

❖Videli ste video ako to vyzerá?

❖Cena?



FINANCIE OBCE

ÚVERY:

❖Municipálny úver univerzál výška 150 000 €
▪Vyčerpaných 125 000 €
▪Zostatok 25 000 €

❖Municipálny úver eurofondy výška 105 675,61 €

❖Platíme úroky

❖Vyrovná sa dotáciou z eurofondov projekt OÚ?

❖Obec teraz funguje iba z podielových daní!!!



MATRIKA OBCE
❖ Matrika sa v obci neruší a nikde sa nesťahuje iba ju bude vykonávať

zastupujúca matrika v Radošovciach na prechodné obdobie, ktoré nám
vzniklo výpoveďou pani Kudláčovej a následnou PN.

❖ Toto prechodné obdobie bude trvať do konca roka 2023 z dôvodu, že
školenie na matrikárov sa koná iba raz do roka v septembri.

❖ Preto som oslovil Matriku v Radošovciach, ktorá vyhovela našej
žiadosti na dočasnú správu matriky. U nás v obci býva cca 10
matričných úkonov za rok, čo nie je veľa. Obec túto situáciu uľahčí tak,
že v prípade potreby zabezpečí odvoz občanov na Matriku v
Radošovciach a späť.

❖ Boli mi doručené dve informácie ohľadom matriky a preto som sa
rozhodol riešiť situáciu ohľadom matriky takto.



Mgr. Jana Sopková hlavný štátny radca | oddelenie 
matrík | odbor osobných evidencií a registrov | SVS

• Dobrý deň,

• k Vášmu mailu uvádzame nasledovné:

• Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov na vedenie matrík 
ustanoví starosta obce matrikára a jeho zástupcu; ak je to potrebné vzhľadom na rozsah činností, 
ustanoví vedúceho matrikára a potrebný počet matrikárov (ďalej len „matrikár“). 

• Nakoľko nie sme kompetentní sa vyjadrovať k právomoci starostu, prikladám mailový kontakt na Odbor 
miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov, kde by Vás mohli ohľadom zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vedieť usmerniť: omszv.svs@minv.sk

•

• S pozdravom

•

• Mgr. Jana Sopková

• hlavný štátny radca | oddelenie matrík | odbor osobných evidencií a registrov | SVS

mailto:omszv.svs@minv.sk


Z MINISTERSTVO VNÚTRA SR, 

SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY, 

odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
18. 1. 2023 SVS-OMSZV2-2023/020267 Mgr. Janoško/ 2234 19. 1. 2023

Vec: Matrika

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 18. 1. 2023 o stanovisko vo veci matriky Vám
oznamujeme:

Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy (obec má postavenie matričného úradu).
Štatutárnym orgánom matričného úradu je starosta. Ten zodpovedá za jeho činnosť a personálne
zabezpečenie.

Ministerstvo vnútra nie je oprávnené podávať právne záväzný výklad zákonov. Môže
v konkrétnom prípade ich aplikácie vysloviť len svoj právny názor.
S pozdravom
Mgr. Naďa Firák Kurilová
riaditeľka odboru



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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