
Z á p i s n i c a  
 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dubovce 
konaného dňa 24.1. 2023 v Kultúrnom dome v Dubovciach  

 
Prítomní:  
starosta obce:  Mgr. Filip Tokoš,  
zástupca starostu: Denis Biskupič,                  
poslanci: Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota, Ing. Katarína 
Ondrušová, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika Tokošová, Mgr. Miroslav Vaclavík, 
 
Neprítomná: Dana Polláková – PN 
 
Zasadnutie sa začalo o 18:05 hod. Na zasadnutí boli prítomní 8 poslanci z celkového 
počtu 9 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.  
 
Úvod 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril a rokovanie viedol starosta 
obce Mgr. Filip Tokoš. Oznámil prítomným, že OZ bude nahrávané na video a audio 
záznam. Predstavil stav obce jeho prezentáciou. K prezentácii viedol komentár 
o súčasnom stave a rozprával čo plánuje urobiť na miestach, ktoré boli na videu 
v budúcnosti urobiť. Prezentácia je prílohou zápisnice. Ďalej oboznámil prítomných 
ohľadom matriky. Matrika v obci sa neruší, nikde sa nesťahuje, iba ju bude vykonávať 
matrika v Radošovciach a toto prechodné obdobie bude trvať iba do konca roka 2023 
a to z dôvodu, že školenie matrikárov sa robí iba 1 x do roka a to v septembri. Preto 
som oslovil matriku v Radošovciach a tá vyhovela mojej žiadosti na dočasnú správu 
matriky a u nás v obci býva cca iba 10 matričných úkonov za rok, čo nie je veľa. V tejto 
situácií chce obec pomôcť občanom, že v prípade potreby matričných úkonov ich  
zavezie do Radošoviec, aby to nebol pre nich problém.  
Boli mi doručené dve informácie, a preto som sa rozhodol dať matriku do Radošoviec 
a to informácia od p. Sopkovej, hlavnej štátnej radkyne odd. matrík, odbor osobných 
vecí evidencie registrov, kde podľa § 8 z.č. 154/90 Zb. 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. Nakoľko nie sme kompetentní sa vyjadrovať k právomoci starostu 
prikladám mailový kontakt na odbor miestnej štátnej správy samosprávy 
a zahraničných vzťahov, kde by Vám ohľadne zákona 369/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov vedieť viac usmerniť.  
Prišiel mi ďalší list z Ministerstva vnútra SR, z tejto sekcie, kde je povedané, že matriku 
vedie obec ako výkon štátnej správy, obec má postavenie matričného úradu, 
štatutárnym orgánom matričného úradu je starosta a ten zodpovedá za jeho činnosť 
a personálne zabezpečenie. Ďakujem za pozornosť. 
Teraz prejdeme k rokovaniu OZ. Starosta skonštatoval, že je prítomných 8 poslancov 
z celkového počtu 9 a OZ je uznášaniaschopné.  
 
 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Viera Haringová, za overovateľov zápisnice boli 
určení Mgr. Pavol Tokoš a Mgr. Miroslav Václavík. 
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Schválenie programu zasadnutia 
 
Starosta obce predniesol program OZ.  

1. Schválenie programu  
2. Kontrola uznesení 
3. Informácia ohľadom výstavby vodovodu 
4. Prerokovanie upozornenia prokurátora 
5. Voľba Hlavného kontrolóra obce Dubovce 
6. Voľba komisií obce 
7. Obecný úrad - odpad po rekonštrukcii 
8. Diskusia 
9. Záver 

 
Vyzval poslancov na oznámenie návrhov na doplnenie programu. Ing. Ondrušová 
podala návrh na doplnenie programu o body, ktoré majú byť zaradené na koniec 
programu, a to: 
1. Doplnenie zápisnice,  
2. Doplnenie pracovného poriadku 

 
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu na doplnenie programu OZ.  
Hlasovanie: 
Za – 8 poslancov - Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš 

Milota, Ing. Katarína Ondrušová, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika 
Tokošová,  Mgr. Miroslav Vaclavík, 

Proti – nikto 
Zdržal sa - nikto 
 
Starosta dal hlasovať o doplnenom programe OZ a to :  

1. Kontrola uznesení 
2. Informácia ohľadom výstavby vodovodu  
3. Prerokovanie upozornenia prokurátora 
4. Voľba Hlavného kontrolóra obce Dubovce 
5. Voľba komisií 
6. Obecný úrad odpad po rekonštrukcii 
7. Doplnenie zápisnice,  
8. Doplnenie pracovného poriadku 
9. Diskusia 
10. Záver 

 
 

Starosta dal hlasovať o programe OZ 
Hlasovanie:   
Za – 8 poslancov - Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš 

Milota,  Ing. Katarína Ondrušová, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika 
Tokošová, Mgr. Miroslav Vaclavík, 

Proti – nikto  
Zdržal sa – nikto  
 
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 24.1.2023 bol schválený. 
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Bod č. 1 – Kontrola uznesení  
 

Starosta predniesol uznesenia z druhého zasadnutia OZ.  
 
Uznesenie č. 9/12/22 – schválenie rozpočtu  

Obecné zastupiteľstvo obce Dubovce   s c h v a ľ u j e   rozpočet Obce Dubovce 
na rok 2023. 
 
Uznesenie č. 10/12/22 – spôsob vykonania voľby HK obce  

Obecné zastupiteľstvo    s c h v a ľ u j e  spôsob vykonania voľby hlavného 
kontrolóra obce Dubovce v súlade s § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, náležitosti písomnej prihlášky kandidátov na 
funkciu Hlavného kontrolóra obce Dubovce a podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/199 
Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov. Za deň konania voľby hlavného 
kontrolóra obce Dubovce sa určuje Obecné zastupiteľstvo konané dňa 24.1.2023 
o 18.00 hod.  
 

Obecné zastupiteľstvo   u k l a d á   starostovi povinnosť zverejniť vyhlásenie dňa 
konania voľby hlavného kontrolóra obce Dubovce na úradnej tabuli, webovej stránke 
obce a periodiku minimálne 40 dní pred dňom konania volieb.  
 

Obecné zastupiteľstvo   m e n u j e   dočasnú komisiu na preverenie splnenia 
podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení: Dana Polláková, 
Veronika Tokošová a zapisovateľka Mgr. Viera Haringová.  
 

Prihlášku je potrebné doručiť osobne na Obecný úrad Dubovce alebo poštou na 
adresu: Obecný úrad Dubovce, Vidovany 175, 908 62  Dubovce. Obálku označte: 
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLORA – NEOTVÁRAŤ“ a termín podávania prihlášok 
je do 10.1.2023 do 9.00 hod. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na 0/1 
úväzku 
 
 
Uznesenie č. 11/12/22 – návrh na udržania matriky 

Obecné zastupiteľstvo obce Dubovce   s c h v a ľ u j e   návrh na udržanie 
matriky v obci Dubovce s úväzkom 0/1.  
 

Starosta uviedol, že toto uznesenie je pozastavené z dôvodu, že odporuje 
zákonu. Ing. Katarína Ondrušová dodala že uznesenie neodporuje zákonu, ďalej 
uviedla, že starosta povedal, že sa bude chodiť na matriku do obce Radošovce 
a pýtala sa či dotácie dostane naša obec alebo obec Radošovce. Pán starosta potvrdil, 
že dotácie na matriku bude dostávať naša obec. Ing. Ondrušová sa spýtala či môže 
uviesť problém týkajúci sa počtu obyvateľstva alebo počkať do diskusie. Starosta 
povedal, že môže. Ing. Ondrušová predala slovo Ing. Milotovi. 
 
Ing. Tomáš Milota uviedol, že on ako prvý v rámci Duboviec využil služby matriky v obci 
Radošovce a tam sa ho pýtali, ako bude riešená evidencia, keďže oni by mali viesť 
evidenciu aj o počte obyvateľov, a teda aj tých, čo sa prisťahujú a odsťahujú, ale 
nemajú k tomu žiadne knihy ani potrebné veci od našej obce. Starosta uviedol, že tieto 
evidencie sú odbremenené od matriky a bude ich teda vykonávať naša pracovníčka. 
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Ing. Tomáš Milota sa spýtal, či na to bude mať oprávnenie. Starosta spolu s Veronikou 
Tokošovou ho ubezpečili že povolenie na to mať bude, za evidenciu obyvateľov 
zodpovedá starosta. Ing. Ondrušová podala návrh na úpravu uznesenia, keďže teda 
nie je splnené a musia hlasovať o novom, alebo ho preniesť do ďalšieho zastupiteľstva 
do programu, pretože v tomto uznesení č. 11/12/22 - návrh na udržanie matriky v obci 
Dubovce s úväzkom 0/1 neplatí. Ďalej dodala, že oni to dajú do poriadku.  
Starosta povedal, že v podstate ten úväzok 0/1 platí, že sa bude vyplácať do 
Radošoviec. Ing. Katarína Ondrušová sa ohradila, že starosta povedal, že sa matrika 
bude vyplácať len za úkony. Starostovi povedala že úkon a úväzok 0/1 nie je to isté.  
Navrhla, aby sa toto uznesenie dalo do bodu a hlasovalo sa o ňom na budúcom OZ. 
Uviedla, že toto uznesenie nie je platné a budeme o ňom hlasovať na budúcom OZ. 
Veronika Tokošová povedala, že nie je potrebné dávať o ňom hlasovať, keďže je 
pozastavené, a že či chce hlasovať o tom, aby sme mali matriku tu. Ing. Ondrušová ju 
ubezpečila, že nechce hlasovať o tom, aby bola matrika tu, ale aby to uznesenie malo 
správne znenie, pretože v tomto prípade je neplatné. Poslanci sa zhodli, že uznesenie 
nie je platné, a teda ho presunú do ďalšieho zastupiteľstva.  
Starosta ďalej pokračoval v kontrole uznesení. 
 
 
Uznesenie č. 12/12/22 – schválenie rozšírenia rokovacieho poriadku  

Obecné zastupiteľstvo obce Dubovce   s c h v a ľ u j e   rozšírenie rokovacieho 
poriadku o zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 
Dubovce na webovej stránke obce a Úradnej tabuli obce. 
 
Uznesenie č. 13/12/22 – nefunkčnosť obecného úradu  

Obecné zastupiteľstvo obce Dubovce konštatuje, že od nástupu nového starostu 
do funkcie je Obecný úrad nefunkčný a žiada okamžitú nápravu a sfunkčnenie 
Obecného úradu pre všetkých obyvateľov v riadnych pracovných hodinách. 
 
K týmto uzneseniam sa nikto nevyjadril.  
 
Uznesenie č. 14/12/22 – schválenie že všetky zmluvy a dodatky podliehajú 
schváleniu OZ – pozastavené – 

Obecné zastupiteľstvo obce Dubovce   s c h v a ľ u j e   návrh, že všetky zmluvy 
a dodatky k zmluvám budú podpísané po schválení Obecným zastupiteľstvom aj 
s možnosťou elektronického schvaľovania. 
 
Starosta uviedol, že toto uznesenie je pozastavené z dôvodu, že je nevyhovujúce pre 
obec. K tomuto sa nikto z poslancov nevyjadril. 
 
Po kontrole uznesení starosta pristúpil k ďalšiemu bodu programu - k informáciám 
ohľadom výstavby vodovodu. Nakoľko Ing. Ondrušová požiadala o zaradenie tohto 
bodu do programu odovzdal slovo Ing. Ondrušovej. 
 
Bod č. 2 – Informácia ohľadom výstavby vodovodu  

Ing. Ondrušová vyzvala pána, ktorý má na starosť výstavbu vodovodu. Oznámila, 
že mal prísť pán, ktorý nás mal informovať o vode, avšak čo sa stalo nevie, dodala, že 
možno ochorel. Ubezpečila ľudí, že dá vysvetlenie o tom prečo neprišiel, keď sa s ním 
stretne. Nakoľko pán nebol prítomný, prešlo sa na ďalší bod, a to prerokovanie  
upozornenia prokurátorom.  
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Bod č. 3 – prerokovanie upozornenia prokurátora  

Starosta oznámil, že na obec mu z Okresnej prokuratúry Skalica bolo doručené 
Upozornenie prokurátora so spisovým číslom Pd 71/22/2206-7 vo veci Uznesenia 
Obecného zastupiteľstva č.15/6/22 zo dňa 22.6.2022 o určení počtu poslancov OZ na 
volebné obdobie 2022-2026. Znenie tohto listu starosta prečítal a je prílohou tejto 
zápisnice. 
 

Ďalej starosta oznámil, že prokurátorovi poslal pozvánku na zasadnutie OZ dňa 
24.1.2023. Odpoveď prokurátora na pozvánku prečítal starosta. Odpoveď prokurátora 
je prílohou tejto zápisnice.  

 
Slovo si zobrala Ing. Ondrušová. Oznámila, že to povie v jednoduchosti, že síce 

obec porušila zákon, dala 9 poslancov, ale generálna prokuratúra povedala, že voľby 
prebehli normálne. Starosta ju prerušil, že by mali prerokovať obsah týchto dvoch 
listov. Ďalej oznámil, že by chcel k tomuto povedať pár slov a to, že on toto komunikuje 
s Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom vnútra SR, odkiaľ sa mu ozvali, že 
riešia túto vec, pretože za 30 rokov sa im nič podobné nestalo, a preto by bolo dobré 
predložiť list, ktorý čítal Mgr. Tomáš Mikula na minulom zasadnutí OZ ohľadom 
generálnej prokuratúry. Vyzval ho na zaslanie tohto listu, aby bol doložený a starosta 
ho mohol zaslať na ministerstvá, aby v tom urobili poriadok a vyriešili to. Povedal, že 
by sme tomuto upozorneniu od prokurátora mali vyhovieť, aby nám mohol odobriť 
súčasný stav do doby, než rozhodne ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo vnútra.  
 
 
Návrh uznesenia č. 01/01/2023 
OZ obce Dubovce sa uznáša na tom, že prerokovalo Upozornenie prokurátora sp.zn. 
Pd 71/22/2206-7 vo veci Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 15/6/2022 zo dňa 
22.6.2022 o určení počtu poslancov OZ na volebné obdobie roku 2022-2026.  
 
Hlasovanie:  
Za – 8 poslancov - Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš 

Milota, Ing. Katarína Ondrušová, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika 
Tokošová,  Mgr. Miroslav Vaclavík, 

Proti - nikto 
Zdržal sa - nikto 
 
Uznesenie č. 01/01/2023  

OZ Dubovce sa uznieslo na tom, že prerokovalo Upozornenie prokurátora                       
sp. zn.  Pd 71/22/2206-7 vo veci uznesenia OZ č. 15/6/2022 zo dňa 22.6.2022 o určení 
počtu poslancov OZ na volebné obdobie 2022-2026.  

 
 
Návrh uznesenia Uznesenie č. 02/01/2023 
OZ obce Dubovce sa uznáša na tom, že vyhovuje Upozorneniu prokurátora sp.zn.      
Pd 71/22/2206-7 proti uzneseniu OZ č. 15/6/2022 v plnom rozsahu. 
 
Za – 8 poslancov - Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš 

Milota, Ing. Katarína Ondrušová, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika 
Tokošová,  Mgr. Miroslav Vaclavík, 
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Proti - nikto 
Zdržal sa – nikto  
 
Uznesenie č. 02/01/2023 
OZ obce Dubovce sa uznieslo na tom, že   v y h o v u j e   Upozorneniu prokurátora 
sp.zn. Pd 71/22/2206-7 proti Uzneseniu OZ č. 15/6/2022 v plnom rozsahu.   
 
 
Bod č. 4 – voľba hlavného kontrolóra 
Na základe vyhlásenia volieb hlavného kontrolóra obce Dubovce, uznesením č. 
10/12/2022 bola na Obecný úrad Dubovce v termíne doručená jedna obálka, ktorú 
komisia v zložení Dana Polláková, Veronika Tokošová a zapisovateľka Mgr. Viera 
Haringová otvorili a urobili zápisnicu z otvárania obálok na voľbu Hlavného kontrolóra 
obce Dubovce. Obsah zápisnice starosta prečítal. Kópia zápisnice z otvárania obálok 
tvorí prílohu tejto zápisnice.  
 
Po prečítaní zápisnice z otvárania obálok na voľbu hlavného kontrolóra obce starosta  
uviedol, že o post kontrolóra obce asi nie je veľký záujem, keďže prišla len jedna 
obálka, a preto apeloval na zvolenie kontrolóra obce, pretože je to dôležité pre obec. 
Vyhlásenie nových volieb HK by stálo obec nemalé finančné prostriedky na 
uverejnenie inzerátu na voľbu hlavného kontrolóra v periodiku. Taktiež oznámil 
poslancom, že ak by neboli spokojní s prácou HK, alebo by boli proti výkonu práce HK, 
môžu ho kedykoľvek odvolať na každom ďalšom OZ. Starosta dal priestor úspešnej 
kandidátke na post HK obce Dubovce Bc. Martine Foltýnkovej. 

 
Vystúpila Bc. Martina Foltýnková: Dobrý večer vážení občania, OZ, starosta. V prvom 
rade by som sa vám rada predstavila, volám sa Martina Foltýnková. Žijem v neďalekej 
obci Trnovec, kde som sa aj narodila. V roku 2022 som dokončila vysokoškolské 
vzdelanie 1. stupňa sociálnej práce, ďalej študujem verejnú správu  na Moravskej 
akadémii. Od roku 2015 pracujem na OcÚ v Trnovci ako ekonóm OcÚ, takže som 
zodpovedná za všetky činnosti OcÚ, nakoľko OcÚ zamestnáva len jednu osobu tak, 
ako aj váš obecný úrad. Dôvodom prečo som sa prihlásila do voľby HK je, že verím, 
že vašej obci mám čo ponúknuť z oblasti mojich skúseností. Prácu by som vykonávala 
nestranne a svedomito. V spolupráci s OZ a OcÚ by som spolupracovala tak, aby 
kontrola úloh bola vykonaná vecne a správne podľa platných predpisov. Ďakujem! 

 
Slovo prebral starosta: Nakoľko máme iba jedného kandidáta na Hlavného kontrolóra 
obce Dubovce, hlasovanie bude prebiehať v jednom kole. Preto teraz dávam hlasovať 
za zvolenie Bc. Martiny Foltýnkovej za Hlavného kontrolóra obce Dubovce. 
 
Hlasovanie:  
Za – 3 poslanci – Veronika Tokošová, Mgr. Miroslav Václavík, Denis Biskupič 
Proti – 5 poslanci – Ing. Katarína Ondrušová, Ing. Tomáš Milota, Mgr. Tomáš Mikula, 

Jozef Kudláč, Mgr. Pavol Tokoš 
Zdržal sa – nikto  
 
Uznesenie OZ č. 03/01/2023 
OZ obce Dubovce sa uznáša na nezvolení Hlavného kontrolóra obce Dubovce            
Bc. Martiny Foltýnkovej s nástupom do pracovného pomeru 1.2.2023 na 6 rokov 
s úväzkom 0,1% na základe voľby, ktorá prebehla v prvom kole, nakoľko pri jednom 
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kandidátovi sa druhé kolo voľby neuskutočňuje. Kandidátka na hlavného kontrolóra 
obce v prvom kole získala 3 hlasy, čo nie je nadpolovičná väčšina zo všetkých 
poslancov OZ a týmto nevyhrala voľbu hlavného kontrolóra obce Dubovce v prvom 
kole a nestáva sa hlavným kontrolórom obce Dubovce. 
 
 
Bod 5 – Voľba a zriadenie komisií  
 
Starosta navrhol mať v obci 5 komisií a to:   
Komisia verejného poriadku – predseda Denis Biskupič 
Komisia výstavby a rozvoja – predseda Mgr. Miroslav Václavík 
Komisia finančná – predseda Veronika Tokošová 
Komisia športu a mládeže – predseda Ing. Tomáš Milota 
Kultúrna a vzdelávacia komisia – ešte nemá zvoleného predsedu 
Členov by si každý predseda volil sám z radov občanov Duboviec. 
 
Starosta sa spýtal poslancov, kto z nich by mal záujem sa stať predsedom komisie 
kultúry a vzdelávania. Ing. Katarína Ondrušová mu odpovedala, že keď sa minule 
bavili o tých komisiách, tak že by si to mal zvoliť on. Starosta jej odpovedal, že podľa 
§ 15 ods. 2 zákona č. 369 musí byť predseda komisie zamestnanec OZ. Ing. Katarína 
Ondrušová povedala, že nemusí to prijať. Starosta jej odpovedal, že tak budú 4 
komisie. Mgr. Pavol Tokoš povedal, že komisie sa dajú spájať, že jedna môže patriť 
pod nejakú inú. Poslanci sa zhodli, že starosta nechá komisiu kultúry a vzdelávania 
zatiaľ otvorenú, že to nie je problém.  
 
Starosta dal hlasovať o predsedoch samostatných komisií. 
 

Komisia verejného poriadku – predseda Denis Biskupič 
Hlasovanie:  
za – 8 poslancov - Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš 

Milota, Ing. Katarína Ondrušová, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika 
Tokošová,  Mgr. Miroslav Vaclavík, 

proti – nikto 
zdržal sa - nikto 
 
Komisia výstavby a rozvoja – predseda Mgr. Miroslav Václavík 
Hlasovanie: 
za – 8 poslancov - Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš 

Milota, Ing. Katarína Ondrušová, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika 
Tokošová,  Mgr. Miroslav Vaclavík, 

proti – nikto 
zdržal sa - nikto 
 
Komisia finančná – predseda Veronika Tokošová 
Hlasovanie: 
za - 6 poslancov - Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Ing. Tomáš Milota, Mgr. Pavol Tokoš, 

Veronika Tokošová,  Mgr. Miroslav Vaclavík, 
proti - nikto 
zdržal sa – 2 poslanci  – Ing. Katarína Ondrušová, Mgr. Tomáš Mikula 
 



- 8 - 
 

 
Komisia športu a mládeže – Ing. Tomáš Milota 
Hlasovanie:  
za 8 poslancov - Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Ing. Tomáš Milota, Mgr. Pavol Tokoš, 

Veronika Tokošová,  Mgr. Miroslav Vaclavík, – Ing. Katarína 
Ondrušová, Mgr. Tomáš Mikula 

proti – nikto 
zdržal sa - nikto 
 
Komisia vzdelávania a kultúry sa presúva do ďalšieho OZ. 
 
Uznesenie č. 04/01/2023:  
OZ obce Dubovce sa uznáša na zriadení štyroch komisií a to: 

- Komisiu finančnú, ktorej predseda je Veronika Tokošová, 
- Komisiu verejného poriadku, ktorej predseda je Denis Biskupič 
- Komisiu výstavby a rozvoja, ktorej predseda je Mgr. Miroslav Václavík 
- Komisiu športu a mládeže, ktorej predseda je Ing. Tomáš Milota 

Členov si každý predseda voli sám z radov občanov Duboviec. 
 
 
Bod 6 – Obecný úrad odpad po rekonštrukcii 

Stosta konštatoval, že po ukončení stavebných prác na Obecnom úrade, ako 
sme videli na videu, zostalo na stavenisku veľa odpadu ako v interiéri, tak aj v exteriéri. 
Po komunikácii s firmou Hílek, ktorá rekonštrukciu realizovala v spolupráci s firmou El 
Niňo som zistil, že firma Hílek svoj odpad zlikvidovala a odpad, ktorý máme na 
obecnom úrade patrí firme El Niňo. Obec by vynaložila veľké náklady na likvidáciu 
tohto odpadu. Preto starosta navrhol, že buď nech si firma El Niňo odpad odvezie do 
určitého dátumu, alebo sa o to postará obec s tým, že faktúru o nákladoch spojených 
s likvidáciou tohto odpadu dá preplatiť firme El Niňo. Ďalej vyzval poslancov 
a obyvateľov, že či majú nejaký iný návrh, tak nech ho prednesú.  
Mgr. Pavol Tokoš  sa opýtal, že ktorý odpad je jeho. Starosta mu odpovedal, že všetok 
odpad, ktorý sa tam nachádza, aj v interiéri, aj exteriéri je firmy El Niňo.  
Ing. Katarína Ondrušová sa spýtala či sa nedá ten odpad ešte niekde využiť. Starosta 
povedal, že asi nie, lebo je to čistý odpad, ako bolo vidieť na videu.   
Mgr. Miroslav Václavík uviedol, že sa jedná hlavne o suť a tá sa bohužiaľ nedá nikde 
inde využiť.  
Poslanci sa zhodli na tom, že starosta má odkomunikovať s firmou El Niňo odstránenie 
odpadu z budovy OcÚ Dubovce.   
 
Návrh uznesenia č. 5/010/2023: 
OZ obce Dubovce sa uznáša na tom, že ukladá starostovi, aby odkomunikoval s firmou 
EL NIŇO odpad, ktorý zanechali po prácach na obecnom úrade.  
Hlasovanie:  
Všeobecná zhoda všetkých poslancov 
 
Uznesenie č. 05/01/2023:  
OZ obce Dubovce ukladá starostovi, aby odkomunikoval s firmou EL NIŇO odpad, 
ktorý zanechali po prácach na obecnom úrade.  
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Bod 7 – doplnenie zápisnice  
Predniesla Ing. Ondrušová – vzhľadom k tomu, že som bola overovateľkou zápisnice 
a nebolo mi, nie že umožnené, ale ja som aj bola aj so starostom, ale čo sme riešili sa 
neuskutočnilo, tak si dovolím doplniť zápisnicu z toho dôvodu, ale keď vidím, že už je 
tu kamerový systém, tak myslím, že tá zápisnica na budúce už bude  v pohode, pretože 
žiadam p. zapisovateľku, aby opravila zápisnicu z 15.12.2022 a zároveň, aby písala 
zápisnice pravdivo a nie jednostranne, aby v zápisnici boli pomenovaní všetci 
diskutujúci menami. Zároveň, pretože v zápisnici sú iba niektoré mená a potom sú tam 
občan, občan, takže ak to má byť spravodlivé, nech sú tam proste popísaní všetci 
menami. Myslím, že s tým súhlasíte všetci. Zároveň by som rada upravila záver 
schôdze, vyškrtnúť – starosta sa snažil prítomných upokojiť, ale sa mu to nepodarilo. 
Po nedôstojnom vystupovaní niektorých poslancov a aj verejnosti starosta ukončil 
zasadnutie OZ a odišiel. Bola by som rada, nechcem ďalej do toho rýpať, a už 
nebudem, ale toto by som veľmi rada upravila. Bola by som rada, keby sa tam napísalo 
– starosta nedokázal upokojiť prítomných, neukončil zastupiteľstvo a odišiel. Bola by 
som rada, ak by sa už takáto situácia neopakovala a ako starosta po ukončení dúfam, 
že bude odchádzať posledný.  
 
 
Bod 8 – doplnenie pracovného poriadku  
Ing. Katarína Ondrušová požiadala starostu, aby dal hlasovať o tom, že zápisnice sa 
budú zverejňovať až po odobrení obidvoch overovateľov.  
 
Návrh uznesenia č. 06/01/2023 
OZ obce Dubovce sa uznáša na tom tom, že zápisnice z OZ budú uverejňované až po 
podpise oboch overovateľov zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
Za – 7 poslancov – Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota, Ing. Katarína 

Ondrušová, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika Tokošová,  Mgr. Miroslav 
Vaclavík, 

Proti - nikto 
Zdržal sa – 1 poslancov – Denis Biskupič 
 
Uznesenie č. 06/01/2023  
OZ obce Dubovce sa uznáša na tom, že zápisnice z OZ budú uverejňované až po 
podpise oboch overovateľov zápisnice. 
 
Bod 9 - Diskusia 
 
Starosta vyzval verejnosť, aby sa zapojila do diskusie.  
Mgr. Pavol Tokoš položil otázku do diskusie a to ohľadom odpadov. Vyzval starostu, 
aby informoval ohľadne vývozov odpadu, pod ktorú firmu spadá obec v oblasti 
vyvážania odpadov, kvitoval, že na stránke obce sú priebežné informácie ohľadne 
vývozov, ale niektorí občania nemajú túto možnosť a občania si v tomto ohľade 
vypomáhajú. Zaujímalo by ho hlavne to, že máme tam nejakú frekvenciu vývozu, 
máme tak samozrejme TKO, máme tam separovaný odpad a máme tam nejakú 
frekvenciu, ktorú by som rád upravil aj s ďalšími postrehmi občanov. Na tie letné 
mesiace máme 1 x vývoz TKO za mesiac. Či by sa nedalo na letné mesiace zvýšiť 
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počet vývozov komunálneho odpadu. Nech sa vyjadria aj občania. Ďalej poukázal na 
problém týkajúci sa kontajnerov na sklo a textil. Máme problémy s vývozom tohto 
odpadu a najmä textilu. Je to problém. Požiadal starostu aj o informácie ohľadom 
výšky poplatkov za odpad.  
Starosta uviedol, že firma, ktorú sme mali zostáva, a je to firma VPP Servis. Vývoz 
máme spoločný s vedľajšou obcou Popudinské Močidľany a z toho dôvodu máme 
trojtýždňový vývoz. Keby obec vyváža samostatne, tak by sa nám to zdraželo, a preto 
pristúpili na túto frekvenciu vývozu spojenou s obcou Pop. Močidlany, aby poplatky 
zostali nezmenené. Uviedol, že rokuje s firmou ohľadom frekvencie na letné mesiace 
ale uviedol, že záleží ako sa k tomu postaví obec Pop. Močidlany z dôvodu financií, 
aby sme nezaťažovali občanov zvýšením poplatku, tak sme to riešili takto. Čo sa týka 
kontajnerov na sklo a textil, starosta uviedol, že to rokuje s firmou VPP a budeme mať 
nové kontajnery na textil od firmy Humanna, ktorá obchoduje s týmto textilom a má 
vlastné secondhandy, oni s tým obchodujú a majú záujem, aby sa to pravidelne 
vyvážalo. Ďalej starosta komunikuje, že nám budú pridelené kontajnery na 
elektroodpad, ktoré majú zabudované meranie a budú hlásiť keď budú plné. Budú tu 
taktiež kontajnery na rastlinné oleje. Mgr. Pavol Tokoš uviedol, že s tým súhlasí, lebo 
firmu Humanna pozná, sú v tom dobrí a robia to kvalitne. Poďakoval starostovi, že že 
tento problém rieši. Ďalej vyzval občanov, že ak má niekto ešte nejakú otázku nech ju 
položí.  
 
P. Kováčová sa pýtala na BIO odpad, ktorý si máme zabezpečiť ako občania, že ak by 
sme tie kompostéry mali každý doma, tak by komunálny odpad nesmrdel a tým sa 
nemusí zvýšiť frekvencia toho vývozu. Mgr. Pavol Tokoš jej odpovedal, že zvýšenie tej 
frekvencie vývozu odpadu sa jedná len o letné mesiace. Máme kompostéry na 
záhradách a nemusíme to riešiť. Jedná sa len o frekvenciu TKO na letné mesiace. Ak 
ľudia hádžu bioodpad do TKO tak to nie je správne. Ľudia si triedia odpad, separujú 
ho, recyklujú. Žijeme na dedine a môžeme túto problematiku uzavrieť.  
P. Kováčová sa spýtala, či zajtra máme triedený odpad? Mgr. Pavol Tokoš jej 
odpovedal, že áno. Na základe tejto otázky položil ďalšiu a to, že ako je to časovo 
s vývozom, aby sme vedeli, kedy berú plasty, pretože niektorí to nestihnú dať pred 
dom a zmeškajú vývoz. Starosta uviedol, že k tomuto nemá informácie, že len vie, že 
TKO sa vyváža o 11:30 hod., ale plasty nevie, že to zisti. P. Kováčová povedala, že aj 
tak sa nedá vyhovieť všetkým s tým časom.  
Mgr. Pavol Tokoš s ňou súhlasil. Ďalej oznámil, že ak by niekto potreboval vedieť 
frekvencie vývozu s tým, že sa nemá k týmto informáciám ako dostať na internete 
alebo nemá možnosť si to pozrieť, tak sa im môže prefotiť papier so spísanými 
informáciami. Starosta povedal, že to je nachystané a bude sa to dávať občanom do 
schránok.  
P. Kováčová sa spýtala či bude rozhlas fungovať. Starosta jej odpovedal, že rozhlas 
teraz nebude vzhľadom na to, aký je stav budovy OcÚ, že tam je prašné prostredie 
a na základe toho tam nemôžu zapojiť elektroniku akou je aj rozhlas, ale poukázal na 
to, že bude nová webová schránka, ktorá bude prepojená s mailom alebo SMS. Ku 
schránke bude spustená aplikácia a tým ľuďom, ktorí si tam zadajú e-mail alebo tel. č. 
budú pravidelne chodiť správy s informáciami čo sa bude diať v obci, ako náhrada za 
obecný rozhlas.  
P. Kováčová povedala, že kedysi sa spísalo obecné hlásenie a dalo sa to na stránku 
a bolo to dobré, na koľko na ich konci nie je dobre rozumieť rozhlasu, takto si to vždy 
len prečítala a vedela. Starosta jej oznámil, že na taký istý spôsob to bude aj teraz, 
s rozdielom, že to nebude len na stránke obce, ale ako spomínal skôr, tak aj mailom 
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alebo SMS správe pre tých, ktorí si tam zadajú tel. č. alebo e-mail. Mgr. Miroslav 
Václavík dodal, že to majú aj v susedných dedinách a je to dobrá vec. Starosta 
oznámil, že od 1.2.2023 by to malo fungovať.  
 
Mgr. Pavol Tokoš sa spýtal starostu ako to je s občanmi, ktorí mali nedoplatky za vývoz 
TKO, že či už to je zaplatené alebo treba poslať upomienky. Starosta povedal, že 
zaplatil len pán Ján Pollák, tým pádom sa budú posielať upomienky ostatným.            
Mgr. Pavol Tokoš uviedol, že zoznam týchto neplatičov má pán starosta, tak žiada aby 
boli týmto ľudom tie upomienky zaslané do konca mesiaca januára s tým, že vo 
februári by prebehla kontrola, že či už je všetko zaplatené tak, ako má byť alebo či si 
niekto dohodol nejaký splátkový kalendár, tak ako to bývalo zvykom.  
 
Mgr. Pavol Tokoš uviedol ďalšiu poznámku do diskusie a to, že vznikol istý problém 
s premostením cez povodie potoka, a to konkrétne pri dome číslo 2 a vedľa, vo 
Vidovanoch a na základe nielen jeho zistení, ale aj niektorých občanov, by chcel 
vedieť, či sa obec podujala na žiadosť o povolenie Povodia Moravy a Dunaja na 
premostenie týchto potokov v oblasti Vidovany pri dome č. 2 a suseda,  ďalej pri 
lokalite smerom k družstvu. Problém je v tom, že Mgr. Pavol Tokoš bol osobne 
upozornený, že spoločnosť uviedla, že robí len do vzdialenosti 10 m od hlavného 
vodovodu. Na výnimku sme dostali dvaja prípojku, ale boli sme upozornení, že čo sa 
týka stavebného diela, musí byť naňho vybudovaný projekt a musí byť udelená 
povolenie od Povodia na to aby sa ten projekt mohol uskutočniť práve cez tie potoky. 
Žiadosť mala podať obec a hlavný projektant mal na základe toho vytvoriť projekt. 
Otázka teda je, že či už obec nejako komunikovala s povodím a hlavným projektantom, 
či dostala povolenie, alebo sa to bude ďalej nejako riešiť a či hlavný projektant už 
nejako postúpil v tomto projekte, pretože na povolenie od povodia sa niekedy čaká 2 -
3 mesiace.  
Starosta uviedol, že v podstate ohľadom týchto pretlakov vôd mali kontrolný deň a bol 
tam aj projektant aj pán z BVS a riešili pretlaky v oblasti Vlčkovany. Ďalej oznámil, že 
žiadosti sú aj na povodí, ale bohužiaľ sa ešte nedočkali žiadnej odpovede a za pol roka 
neboli schopní vyhovieť týmto žiadostiam aj na hlavnom ťahu Chvojnice a zhodli sa na 
tom, že ich budú urgovať na tom povodí, aby pán Čulen prišiel, videl ako to vyzerá 
a aby sa to doriešilo. Ing. Katarína Ondrušová oznámila, že si to berie na starosť. 
Starosta oznámil, že je to všetko aj naprojektované, len potrebujú potvrdenie od toho 
povodia, že sa to môže začať robiť, lenže pol roka už tam tie žiadosti majú a stále nič.  
Mgr. Pavol Tokoš ďalej uviedol, že firma, ktorá to bude vykonávať, toto prestrelenie, to 
robí len do 10 m od hlavnej vetvy, ale v niektorých prípadoch to bude ďalej, tak na 
koho náklady to bude zrealizované. Starosta odpovedal, že na to bohužiaľ ešte nevie 
odpovedať, keďže takúto situáciu ešte neriešili, ale ubezpečil Mgr. Pavla Tokoša, že 
na ďalšej kontrole to vyriešia, aby mu mohol dať odpoveď a aj iným občanom, ktorých 
sa to týka. 
 
Mgr. Pavol Tokoš sa spýtal či má ešte niekto otázky, aby vedeli na čom sme. Keď nikto 
nemal už otázky týkajúce sa vody požiadal starostu, že budú potrebovať potvrdenie 
k ročnému zúčtovaniu dane za rok 2022. 
 
Ing. Katarína Ondrušová uviedla, že chce prelomiť starostove veto  na návrh uznesenia 
č. 14/12/2022 – Obecné zastupiteľstvo navrhuje, že všetky zmluvy a dodatky 
k zmluvám budú podpísané po schválení OZ aj s možnosťou elektronického 
schvaľovania.  
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Uviedla, že si myslí, že je taká doba, že nie je problém sa spojiť cez mobil 
a vydiskutovať si to. Chcela by poprosiť pána starostu, aby dal hlasovať. Aby sme 
prelomili veto potrebujeme 4,8 hlasov.  
 
Starosta uviedol, že by s uznesením súhlasil, len s tým, že by sme tam dali nejakú 
toleranciu. Na to p. Ondrušová uviedla, že chce, aby dal hlasovať, že majú na to nárok, 
lebo s tým starosta nesúhlasil. Potom navrhla, aby sme si urobili pracovnú skupinu bez 
obyvateľov, aby sme sa dohodli na určitých veciach a normálne sme komunikovali.  
 
Starosta dal hlasovať o potvrdení uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Dubovce 
č. 14/12/2022 o tom, že všetky dodatky k zmluvám budú podpísané po schválení 
obecným zastupiteľstvom, aj s možnosťou elektronického schvaľovania. 
 
Hlasovanie: 
Za – 6 poslancov - Ing. Katarína Ondrušová, Ing. Tomáš Milota, Mgr. Tomáš Mikula, 

Jozef Kudláč, Mgr. Pavol Tokoš, Mgr. Miroslav Václavík 
Proti 2 poslanci  – Veronika Tokošová, Denis Biskupič  
Zdržal sa – nikto 
 
Uznesenie č. 14/12/2022 je platné a bude sa dodržiavať.  
 
Starosta sa spýtal či má ešte niekto nejakú otázku. 
 
P. Kováčová sa spýtala či by niečo mohlo byť aj vo Vidovanoch pre deti, keďže u nich 
nič nie je. Ing. Katarína Ondrušová jej odpovedala, že kedysi tam preliezky boli, ale vie 
ako to dopadlo kvôli podaktorým spoluobčanom. Starosta uviedol, že sa dohodnú 
a v rámci nejakej brigády by sa to zorganizovalo.  
 
P. Alena Kuglérová sa spýtala, prečo nebola zvolená kontrolórka. Ing. Ondrušová jej 
odpovedala, že lebo podľa referencií, ktoré si zistili nebola vhodná na vykonávanie 
tejto činnosti. P. Kuglérová  sa spýtala podľa akých referencií. Ing. Ondrušová jej 
odpovedala, že si jednoducho zistili veci a vyzvala občanov, aby neriešili súkromné 
veci. Uviedla, že oni kontrolórku neschválili, pretože si zistili pracovné veci, spôsobilosť 
a pod. a ďalej uvidla, že to, že keď niekto pracuje na OcÚ v Trnovci neznamená, že 
svoju prácu robí dobre a všetko vie. P. Kuglérová odpovedala, že jej bývalá pani 
kontrolórka mala riešiť nejaké veci a nič sa nikde neriešilo. Ing. Ondrušová uviedla, že 
nájdu nezávislú kontrolórku. Ďalej povedala, že podľa nej Dubovce nestoja na 
kontrolórke. Občania s tým, čo povedala jasne nesúhlasili. P. Kuglérová sa jej spýtala, 
že tak prečo by nemohla táto skúsiť tú prácu, a keby sa nepozdáva jej práca občanom, 
tak by ju odvolali, pretože každý si zaslúži šancu. Ing. Ondrušová uviedla, že oni toto 
rozhodnutie neurobili z trucu. P. Kuglérová jej oponovala so slovami, že jednoducho 
nemáme inú možnosť a nech sa pani ukáže a ak to nebude robiť dobre, tak ju odvolajú. 
Ing. Ondrušová povedala, že je to proste ich rozhodnutie a nabudúce ich občania 
nemusia voliť. Poviem to tak, ako to je. 
P. Biskupičová povedala, že tým, že ich tam je 9, tak by mali všetci priložiť ruku k dielu 
a nie robiť napriek. Opakovala, že idú len proti starostovi a všetko len proti, že sa nikto 
nemal k tomu, aby zobral miesto predsedu tej komisie, ktorá zostala voľná tak načo 
tam sú a načo išli robiť poslancov.  
Ing. Ondrušová odpovedala, že síce to nechcela riešiť takto verejne, ale je v kontakte 
so starostom už niekoľko týždňov a snaží sa mu pomáhať s čím môže, navrhuje 
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starostovi, že mu pomôže, ale on nikdy nechce. Preto aj navrhla, aby sa vytvorila tá 
pracovná skupina, aby tam mohli riešiť veci, že čo a ako sa bude robiť. Ďalej uviedla, 
že nechce, aby tam boli ďalšie zbytočné emócie, že jednoducho sú poslanci a majú na 
to právo. Uviedla, že jej ide o rozvíjanie Duboviec a nepraje si aby sa tam riešili takéto 
osobné veci, že veď odsúhlasili plno vecí, len kontrolórku nie a to už je problém. P. 
Biskupičová sa spýtala, prečo teda majú problém zobrať to miesto predsedu komisie. 
Ing. Ondrušová jej odpovedala, že s tým problém nemajú, že sa predsa dohodli, že sa 
na tom dohodnú. P. Biskupičová uviedla, že nemá proti nikomu nič, ale mali by ťahať 
všetci za jeden povraz, pretože to vyzerá tak, že len dvaja sú za a ostatní vždy za 
každú cenu proti. Ing. Ondrušová sa pýtala, že proti čomu sú proti, že veď odsúhlasili 
skoro všetko, len kontrolórku nie, a aj to za tým dôvodom, že si zistili určité veci 
a jednoducho ju neprijali ako vhodnú na túto pracovnú pozíciu, ale taktiež sa dohodli 
aj na pracovnej skupine bez obyvateľstva, kde budú všetko riešiť, aby vedeli, ako budú 
ďalej pokračovať, je to zle? P. Biskupičová vyzvala Ing. Ondrušovú, aby povedala 
občanom, že čo všetko je náplňou práce kontrolórky, že čo má kontrolovať.                   
Ing. Ondrušová jej odpovedala, že všetko. Na základe tejto odpovedi p. Biskupičová 
povedala, že preto by takého človeka tu bolo treba, že či je lepšie, ak tu teda nebude 
nijaký kontrolór. Ing. Ondrušová ju ubezpečila, že bude kontrolór. Ďalej uviedla, že 
niektorí kontrolóri majú viac obcí na starosti a oni chcú takého kontrolóra nezávislého. 
 
Mgr. Pavol Tokoš sa pridal do diskusie so slovami, že aj občania si dávajú žiadosti do 
zamestnania, splníte nite všetky náležitosti a koľkokrát Vás nezoberú, aj keď spĺňajú 
všetky podmienky a prečo je to tak. Je to kvôli tomu, že vždy tam je aj nezávislý pohľad 
na vec a to recenzia. Uviedol, že zamestnávateľ im vždy ako prvé skontroluje 
facebookovú stránku, síce to je nezákonné, ale urobí to a ani vám nepovie, že prečo 
vás neprijal. Na základe toho aj oni brali do úvahy rôzne recenzie na Bc. Foltýnkovú 
a jednoducho ju neprijali. Dohodli sa na nových voľbách na HK, kde sa samozrejme 
Bc. Foltýnková môže zasa zúčastniť, keď bude nová voľba. Je to úplne normálna vec.  
Ing. Ondrušová uviedla, že ju mrzí, že to občania takto berú, ale oni sa tiež informujú 
a chcela by sa ešte vyjadriť k projektom, ktoré spomínal pán starosta - skládka – škola. 
Podľa nej by sa malo viac zamerať na iné skládky čo sú po dedine. Ďalej chodník 
Kobylany, mali by sme si uvedomiť, že tento pozemok patrí pod obec Radošovce a to 
by mohol byť problém. Ďalej čo sa týka škôlky a prečo sa do nej neinvestovalo. 
Dôvodom bolo, že sa robil projekt na novú škôlku a bolo by zbytočné investovať do tej 
budovy, ktorá patri cirkvi. Uviedla, že ozaj je v kontakte, rieši, zaujíma sa, chodí na 
obecný úrad, takže občania nemajú hovoriť, že tam nikto nič nerobí. Uviedla, že pred 
dvomi týždňami volali z ministerstva, že nie je premenovaný štatutár, ale dnes už volali, 
že je a to znamená, že projekt škôlky je stále živý. Takže komunikujeme, riešime. 
Nerobíme len proti. O kontrolórke sme tiež zisťovali a riešili. Chodník na Kobylany 
bude problém. 
Starosta oznámil, že ten chodník bude riešiť so starostkou obce Radošovce. 
Ing. Ondrušová sa vyjadrila k sťažnosti prokurátora, že v jednoduchosti porušili zákon, 
ale predtým sa dala žiadosť na generálnu prokuratúru s tým, že si mysleli, že keď bude 
toľko projektov, tak ich bude potreba viac- poslancov- pretože väčšinou sú všetci 
odcestovaní alebo toho majú dosť. Vyjadrila sa, že je rada, že všetci čo prišli na 
zastupiteľstvo sa teraz budú starať a robiť niečo pre obec a zveľaďovať ju. Oznámila, 
že generálna prokuratúra – a tá je nad Skalickou prokuratúrou – povedala, že bolo to 
legitímne a všetko je v poriadku.  
Denis Biskupič jej povedal, že určite budú robiť pre obec a zveľaďovať ju viac ako oni, 
bude to vyzerať inak, dodal, všade je bordel.  
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Ing. Ondrušová dodala, že je rada, že teda všetci priložia ruku k dielu. Na to jej p. Hutťa 
odpovedal, že k čomu majú dať ruku k dielu, že si majú odhrnúť sneh čo ani nie je ich 
povinnosť, ale tu je na to osoba určená – zamestnankyňa obecného úradu – to ona 
má zobrať lopatu do ruky ona a nie on, dodal. Ing. Ondrušová sa spýtala, kto má 
odhŕňať sneh. P. Kuklišová sa ozvala, že ona. Ing. Ondrušová povedala, že nerozumie 
čo sa chcel týmto p. Hutťa spýtať. P. Hutťa sa spýtal, kde je tá radlica čo sa kúpila, že 
je isto na družstve. Ing. Ondrušová mu odpovedala, že tam isto nie je, tak nech 
nevykladá. P. Hutťa sa ostro pustil do Ing. Ondrušovej.  
 
Po vystupovaní p. Hutťu p. Kudláč – poslanec – odišiel zo zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva.  
 
Ing. Ondrušová poprosila p. Huťťu, aby bol ticho a dodala, že keď ľudia poukazujú len 
na to čo všetko sa nerobilo za posledných 12 rokov, tak aby si aj spomenuli čo všetko 
dobré sa urobilo. Vyzvala všetkých, aby sa riešila dedina a nie aby sa hádali. Vyzvala 
všetkých, aby sa nehádali a ide sa ďalej. 
P. Huťťa z obecenstva vyjadril svoj názor na vedenie hospodárenia v obci v minulom 
období a na poslancov.  
 
Starosta vyzval občanov na položenie ďalších otázok v diskusii. 
 
P. Biskupičová sa zapojila do diskusie, že podľa nej nie je problém v tom, že by ich 
ľudia odsudzovali, že nechcú pomáhať, ale skôr v tom, že prečo to nechali všetko zájsť 
až do takého stavu. Kto je za to zodpovedný 
Ing. Ondrušová uviedla, že boli nachystané projekty, ale nie je to také jednoduché, 
pretože ak z 10 projektov vyjde jeden, tak to je úspech. Uviedla, že majú záujem o to 
robiť niečo pre Dubovce. Ak si si všimla, snažíme sa robiť pre dedinu. P. Biskupičová 
sa spýtala ako je to možné, že budova OcÚ vyzerá ako vyzerá, ale drahé žalúzie už 
visia. To je pre mňa nepochopiteľné. Ing. Milota jej odpovedal, že tam bol projekt na 
obnovu vonkajších vecí a zateplenie, ale nie na vnútro. Na základe tejto odpovedi 
Denis Biskupič uviedol, že nebolo v tom prípade treba rozbúrať celé vnútro. Ing. 
Ondrušová uviedla, že tam bol istý plán a nejaký tok peňazí, ale tento projekt sa 
nemohol dokončiť, pretože je nový starosta. Denis Biskupič skonštatoval, že sa minuli 
peniaze, nič nie je vlastne hotové a nie sú ani peniaze na dokončenie.  Ing. Ondrušová 
uviedla, že my sme tu na to, aby sme vec riešili a ideme zveľaďovať Dubovce.  
 
Pán z obecenstva sa spýtal, že bolo zvykom, že poslanci mali rozdelené nejaké 
regióny, tak či to majú aj teraz už. Ing. Ondrušová odpovedala, že nie, že sa to bude 
riešiť v tej pracovnej skupine.  
 
P. Pollák sa spýtal, že či je to tak, že sa nevedia dostať k tým údajom o zaplatení šácht 
na vodu. Starosta odpovedal, že nemal údaje o tom, kto má šachty zaplatené, preto 
obišiel občanov, aby zistil kto má, kto nie a kto poprípade potrebuje aj výkop, ale OcÚ 
s tým nemá nič spoločné, to sa rieši s BVS ako služba ľudu. Ing. Ondrušová uviedla, 
že ona má ten zoznam, že jej ho p. Kudláčová poslala a ona ho prepošle starostovi. 
  
P. Vladimíra sa spýtala, že ona už šachtu má zavedenú, že jej to dal zaviesť bývalý 
pán farár.  
Starosta jej odpovedal, že pri kontrolnom dni sa to preverí a zistí viac informácií 
ohľadom toho.  
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Starosta vyzval ľudí, aby položili ďalšie otázky. Nikto nemal otázku.  
 
Bod 10 – Záver 
Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 20:01 hod. 
 
Zápisnicu zapísala: 
Mgr. Viera Haringová       ........................................ 
 
Zápisnicu overili: 
Mgr. Pavol Tokoš       ........................................ 
 
Mgr. Miroslav Václavík      ........................................ 
 
Zápisnica overená dňa: 27.2.2023 


