
Z á p i s n i c a 
 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dubovce 
konaného dňa 2.2.2023 v Kultúrnom dome v Dubovciach  

 
Prítomní:  
starosta obce:  Mgr. Filip Tokoš,  
zástupca starostu: Denis Biskupič,                  
poslanci: Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota, Ing. Katarína Ondrušová, Mgr. Pavol Tokoš, 
Veronika Tokošová, Mgr. Miroslav Vaclavík, 
neprítomní: Dana Polláková a Jozef Kudláč 
 
Zasadnutie sa začalo o 17:02 hod. Na zasadnutí boli prítomní 7 poslanci z celkového počtu 9 
poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.   
 
 
 
Bod č. 1 – Úvod  
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril a rokovanie viedol starosta obce 
Mgr. Filip Tokoš. Oboznámil prítomných o novinke o odchytávaní psov. Uviedol, že obec 
nemala zmluvu so žiadnym útulkom ani veterinárom, nemáme ani školenú žiadnu osobu na 
odchyt týchto zvierat. Starosta rokuje so senickým útulkom, ktorý má zabezpečený aj odchyt, 
ktorý bude vykonávať pán Cavoň. Oznámil, že aj on sám ako štatutár obce si urobí tento kurz 
na odchyt zvierat, aby obec nemusela platiť poplatok vo výške cca 120€ za každý odchyt. 
Uviedol, že zo zákona musíme mať zabezpečené tieto veci.  
Denis Biskupič doplnil, že by hrozila pokuta pre obec, keby to nemáme.  
 
Ako ďalšie oznámil, že dnes prišli šachty pre občanov, s ktorými mal ústnu objednávku. Šachty 
aj rozviezli, šachta stála 318,- € s daňou. Občania dostali aj certifikát. Pri kontrolnom dni 
2.2.2023 sa rokovalo aj o pretlakoch cez obecný potok. Pretlaky bude financovať BVS, len 
projektový dokument, ktorého vlastníkom je každý občan, ktorého sa to týka si bude musieť 
zaplatiť náklady na tento projektový dokument vo výške cca 120 €. Na ďalší týždeň bude 
prebiehať rokovanie o výkopoch, o ktorých bude starosta informovať.  
 
Uviedol, že nastal problém s matrikou, pretože pri koncoročnej kontrole sa zistilo, že neboli 
zapísané za rok 2021 a 2022 matričné úkony. Volal p. Zálišovej z Okresného úradu v Senici, 
ktorá ho navigovala na matričný úrad v Radošovciach, kde si p. Kudláčová prišla tieto matričné 
úkony dodatočne dopísať. Spísala sa o tom aj zápisnica, že to nebolo zapísané v termíne, 
v ktorom malo. Dnes bola vykonaná kontrola p. Závišovou, či je všetko v poriadnu. 
 
Ďalej spomenul rokovanie s novým riaditeľom VPP servis o odpade a o novom váženom 
systéme. Riaditeľ oznámil, že už rokujú s novou firmou, ktorá to bude sprostredkovávať. 
Uviedol, že hneď ako vyberú novú firmu, tak všetkých, ktorí spadajú pod ich služby bude 
informovať a dohodnú sa spoločne na cenách, pretože firma VPP chce, aby obce zaplatili 
náklady na realizáciu systému a váh. Tento poplatok sa bude rozpočítavať medzi obce, ktoré 
budú súhlasiť s týmto návrhom. Riaditeľ ďalej oznámil p. starostovi, že občania, ktorí budú 
mať veľké množstvo odpadu a budú ho chcieť odviesť na skládku, tak na skládke Cunín,  budú 
mať zvýhodnenú cenu, ak sa preukáže OP, kde je miesto bydliska Dubovce.  
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Ing. Ondrušová sa spýtala či to znamená, že kontajnery už nebudú. Starosta jej oznámil, že 
budú, že toto sa týka skorej stavebnej sutiny, alebo ak by niekto búral dom a mal veľa odpadu.  
 
Mgr. Pavol Tokoš sa spýtal, že čo sa týka nových prírastkov do rodiny, že či sa budú nejako 
zvyšovať náklady na odpad. Veronika Tokošová mu odpovedala, že nech otázku nechá do 
diskusie. Mgr. Tokoš uviedol, že len chcel povedať aby to starosta s VPP prediskutoval.  
 
Starosta uviedol, že vznikol ďalší problém s územným plánom. Volala p. Kucharičová zo 
Stavebného úradu v Skalici, že máme problém s územným plánom, ktorý oni nemajú. Starosta 
preto volal na Územné plánovanie do Trnavy p. Hábalovej, kde mu oznámili, že plán sa 
nenachádza ani tam, tak oslovil p. Baloga, ktorý tento územný plán vypracovával. Ten mu 
územný plán poslal v elektronickej forme. Starosta si dohodol stretnutie v Trnave ohľadom 
riešenia územného plánu, aby všetko skontrolovali a bol právne v poriadku. Uviedol, že 
v Trnave nemajú VZN, územný plán ani uznesenie z OZ, ktoré sa toho týkajú.  
Ing. Katarína Ondrušová sa vyjadrila, že na územný plán dostali dotáciu, a keby ho nedoložia 
a nebolo to v súlade, tak dotáciu nedostanú. Povedala, že jednoducho sa im to tam nechce 
hľadať, ale keby neodovzdali príslušné materiály, tak im nedajú dotácie, takže tam musí byť. 
Starosta jej odpovedal, že problém je v tom, že územný plán nie je dotiahnutý do konca a musí 
ho tam doručiť. Dotácie dostávali na to, aby vypracovali ten územný plán. Ak ho tam doručí, 
tak bude funkčný. Na stretnutí všetko dohodnú a bude nás ďalej informovať. Ing. Ondrušová 
uviedla, že územný plán bol zverejnený aj na starej webovej stránke, takže doručený tam isto 
bolo. Veronika Tokošová jej povedala, že ten plán nie je k dohľadaniu, tak sa to dorieši.            
Ing. Ondrušová uviedla, že chcela len povedať, že doručené a zverejnené bolo všetko na starej 
stránke.  
 
Starosta ďalej uviedol, že p. Šimonová volala, že projekt škôlka, ktorá sa mala realizovať bola 
zrušená na žiadosť bývalého vedenia, na čo mu poslala aj mailovú komunikáciu z 24.11.2022, 
kedy ešte nebol Mgr. Filip Tokoš starostom. Komunikáciu starosta prečítal. Zároveň ju dali 
kolovať občanom na OZ. Mailová komunikácia je prílohou tejto zápisnice.  
Starosta si na základe tejto komunikácie a na základe zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám vyžiadal všetky komunikácie spojené s rušením tohto projektu. 
Akonáhle ich bude mať, bude občanov informovať na ďalšom zastupiteľstve.  
 
Bod č. 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Viera Haringová, za overovateľov zápisnice boli určení   
Ing. Tomáš Milota a Denis Biskupič   
 
 
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutia 
 
Program:  

1. Kontrola uznesení 
2. VZN 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Dubovce. 

3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Dubovce 
4. Zmena textu uznesenia č. 5/4/2022 
5. Diskusia 
6. Záver 
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Starosta obce predniesol program OZ. Vyzval poslancov na oznámenie návrhov na doplnenie 
programu. Nikto z poslancov sa neprihlásil. 
 
Starosta dal hlasovať o programe OZ 
Hlasovanie:   
Za – 7 - Denis Biskupič, 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 2.2.2023 bol schválený. 
 
 
Program OZ bude:  

1. Kontrola uznesení 
2. VZN 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Dubovce. 

3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Dubovce 
4. Zmena textu uznesenia č. 5/4/2022 
5. Diskusia 
6. Záver 

 
 
Bod č. 1 – Kontrola uznesení  
 
Starosta predniesol uznesenia z posledného zasadnutia OZ 
 
Uznesenie 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 OZ č. 15/6/2022 zo dňa 22.6.2022 o určení počtu poslancov 
OZ na volebné obdobie 2022-2026. 
Toto uznesenie je platné, starostom podpísané. 
 
Uznesenie č. 02/01/2023 
OZ obce Dubovce sa uznáša na tom, že vyhovuje upozornenie prokurátora sp. zn. Pd 
71/22/2206-7 proti uzneseniu OZ č. 15/6/2022. 
Toto uznesenie je platné, starostom podpísané. 
 
Uznesenie č. 03/01/2023 
OZ obce Dubovce nezvolilo hlavného kontrolóra obce Dubovce pani Bc. Martiny Foltýnkovej 
s nástupom do pracovného pomeru 1.2.2023 na 6 rokov s úväzkom 0,1% na základe voľby OZ, 
ktorá prebehla v jednom kole, nakoľko pri jednom 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 a v prvom kole a nestáva sa hlavným kontrolórom obce Dubovce. 
Toto uznesenie je platné, starostom podpísané. 
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Uznesenie č. 04/01/2023 
OZ obce Dubovce sa uznáša na zriadení štyroch komisií a to: 
Komisiu finančnú, ktorej predseda bude Veronika Tokošová. 
Komisiu verejného poriadku, ktorej predseda bude Denis Biskupič. 
Komisiu výstavby a rozvoja, ktorej predseda bude Mgr. Miroslav Václavík. 
Komisiu športu a mládeže, ktorej predseda bude Ing. Tomáš Milota.  
Do týchto komisií si členov vyberá každý predseda z radov občanov 
Toto uznesenie je platné, starostom podpísané. 
 
Uznesenie č. 05/01/2023 
OZ obce Dubovce sa uznáša na tom, aby starosta odkomunikoval s firmou El Niňo s.r.o. 
odpratanie odpadu po stavebných prácach na budove Obecného úradu obce Dubovce 
Toto uznesenie je platné, starostom podpísané. 
 
Uznesenie č. 06/01/2023 
OZ obce Dubovce sa uznáša na tom, že zápisnice z OZ budú uverejňované až po podpise oboch 
overovateľov zápisnice. 
Toto uznesenie je platné, starostom podpísané. 
 
Uznesenie č. 14/12/2022 
OZ Dubovce schvaľuje návrh, že všetky zmluvy a dodatky k zmluvám budú podpísane po 
schválení OZ, aj s možnosťou elektronického schvaľovania. 
Uznesenie bolo určené za platné 3/5 väčšinou poslancov, ale starosta dal toto uznesenie na 
preverenie okresnému prokurátorovi.  
 
 
Bod č. 2 – Všeobecno-záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním 
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Dubovce. 
 
Na obec prišlo usmernenie o zmene stravovacích pásiem z Ministerstva školstva z dôvodu rastu 
cien a toto usmernenie je potrebné prijať do 28.2.2023. Preto sa urobilo nové VZN č. 1/2023 
s účinnosťou v mesiaci február, ktoré nahradí staré VZN č. 1/2022 zo dňa 21.7.2022. V novom 
VZN sa mení výška stravy na žiaka z 1,70 € na 2.05 € a výška stravy pre dospelého z 2,82 €    
na 4,40 €. Starosta prečítal návrh Všeobecno-záväzného nariadenia č. 1/2023, ktoré je prílohou 
tejto zápisnice.  
 
 
Návrh uznesenia č. 07/02/2023  
OZ obce Dubovce vydáva Všeobecno-záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky finančných 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených           
so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dubovce, 
ktoré nadobudne účinnosť v mesiaci február a vydaním tohto VZN 1/2023 sa ruší VZN č. 
1/2022. 
 
Hlasovanie: 
Za – 7 - Ing. Katarína Ondrušová, Ing. Tomáš Milota, Mgr. Tomáš Mikula, Mgr. Pavol Tokoš, 
Mgr. Miroslav Václavík, Veronika Tokošová, Denis Biskupič 
Proti – Nikto 
Zdržal sa - nikto 
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Uznesenie č. 07/02/2023  
OZ obce Dubovce vydáva Všeobecno-záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky finančných 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených         
so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dubovce, 
ktoré nadobudne účinnosť v mesiaci február a vydaním tohto VZN 1/2023 sa ruší Všeobecno-
záväzné nariadenie č. 1/2022. 
 
Bod č. 3 – vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dubovce 
 
Starosta nezvolením hlavného kontrolóra obce Dubovce uznesením č. 03/01/2023 vyhlasuje 
nové voľby hlavného kontrolóra obce Dubovce.  
Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási OZ na úradnej tabuli a spôsobom obvyklým 
najmenej 40 dní pred dňom konania volieb. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra bude 
zverejnené najmenej 40 dní na úradnej tabuli, webovom sídle. Termín ukončenia podávania 
prihlášok je do 2.3.2023 do 9.00 hod. Miesto a spôsob podávania prihlášok - prihlášku je 
potrebné doručiť osobne na Obecný úrad Dubovce alebo poštou na adresu Obecného úradu 
Dubovce, Vidovany 175, 908 62 Dubovce. Obálku označiť: „VOĽBA HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“. Za členov dočasnej komisie na preverenie splnenia 
podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra navrhujem menovať 2 poslancov OZ, 
pričom funkciu zapisovateľky a administratívnu činnosť bude vykonávať zamestnanec obce 
Mgr. Viera Haringová. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa 16.3.2023 o 17.00 hod. na 
OZ obce Dubovce. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra navrhujem na 0,1 úväzok.  
Súčasťou tejto správy sú prílohy: 1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce 
Dubovce a 2. Náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu Hlavného kontrolóra.  
 
Návrh uznesenia č. 08/02/2023  
OZ obce Dubovce sa uznáša na spôsobe vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Dubovce 
podľa prílohy č.1 predloženého materiálu 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 prílohy č. 2 predloženého materiálu a podľa 
§ 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov. Za deň 
konania voľby hlavného kontrolóra obce Dubovce sa určuje Obecné zastupiteľstvo konané dňa 
16.3.2023 o 17.00 hod.  
 
Obecné zastupiteľstvo   u k l a d á   starostovi povinnosť zverejniť vyhlásenie dňa konania 
voľby hlavného kontrolóra obce Dubovce na úradnej tabuli, webovom sídle obce a periodikum 
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: Mgr. Miroslav Václavík, Denis Biskupič, 
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 2.3.2023 do 9.00 hod 
 
Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na 0/1 úväzku. 
 
Starosta vyzval na prípadné pripomienky.  
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Ing. Katarína Ondrušová navrhla zmenu termínu na deň konania volieb 14.4.2023. Poslanci 
prediskutovali zmenu termínu. 
 
Návrh uznesenia č. 08/02/2023 
 
OZ obce Dubovce sa uznáša na zmene termínu voľby hlavného kontrolóra, a to na 14.4.2023 
s čím je spojený aj termín podania prihlášok na 31.3.2023.  
 
Hlasovanie: 
Za - 5 - Ing. Katarína Ondrušová, Ing. Tomáš Milota, Mgr. Tomáš Mikula, Mgr. Pavol Tokoš, 
Mgr. Miroslav Václavík 
Proti – nikto  
Zdržal sa - 2 – Veronika Tokošová, Denis Biskupič 
 
Návrh uznesenia č. 09/02/2023  
OZ obce Dubovce sa uznáša na spôsobe vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Dubovce 
podľa prílohy č.1 predloženého materiálu 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 prílohy č. 2 predloženého materiálu a podľa 
§ 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov. Za deň 
konania voľby hlavného kontrolóra obce Dubovce sa určuje Obecné zastupiteľstvo konané dňa 
14.4.2023 o 17.00 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 periodikum 
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: Mgr. Miroslav Václavík, Denis Biskupič 
a zapisovateľka Mgr. Viera Haringová.  
 
Prihlášku je potrebné doručiť osobne na Obecný úrad Dubovce alebo poštou na adresu 
Obecného úradu Dubovce, Vidovany 175, 908 62  Dubovce. Obálku označte: „VOĽBA 
HLAVNÉHO KONTROLORA – NEOTVÁRAŤ“ a termín podávania prihlášok je do 
31.3.2023 do 9.00 hod. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na úväzok 0/1.  
 
Hlasovanie: 
Za – 7 - Ing. Katarína Ondrušová, Ing. Tomáš Milota, Mgr. Tomáš Mikula, Mgr. Pavol Tokoš, 
Mgr. Miroslav Václavík, Veronika Tokošová, Denis Biskupič 
Proti – nikto 
Zdržal sa - nikto 
 
Uznesenie č. 09/02/2023 
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na spôsobe vykonania voľby hlavného kontrolóra obce 
Dubovce podľa prílohy č. 1 priloženého materiálu a 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, podľa prílohy č. 2 priloženého 
materiálu a podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/199 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších 
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predpisov. Za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Dubovce sa určuje Obecné 
zastupiteľstvo konané dňa 14.4.2023 o 17.00 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 Mgr. Miroslav Václavík, Denis Biskupič 
a zapisovateľka Mgr. Viera Haringová.  
 
Prihlášku je potrebné doručiť osobne na Obecný úrad Dubovce alebo poštou na adresu 
Obecného úradu Dubovce, Vidovany 175, 908 62  Dubovce. Obálku označiť: „VOĽBA 
HLAVNÉHO KONTROLORA – NEOTVÁRAŤ“ a termín podávania prihlášok je do 
31.3.2023 do 9.00 hod.  Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra je úväzok 0/1. 
 
 
Bod č. 4 – zmena textu uznesenia č. 5/4/2022  
 
Zmena textu uznesenia č. 5/4/2022 z dôvodu omylu alebo chyby parcelného čísla. Namiesto 
parc.č. 219/2 sa uviedlo parc.č. 209/2 a preto musí byť zmena textu tohto uznesenia z dôvodu 
zápisu na katastri. 
 
Uznesenie č. 5/4/2022 znie:  
OZ obce Dubovce schvaľuje kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť – novovytvorený pozemok 
registra C KN parc. č. 209/2 – ostatná plocha o výmere 104 m2  –  uzatvorená podľa § 588 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov s predávajúcim 
Obec Dubovce, štatutárny zástupca starostka obce Mgr. Dana Dorothea Mikulová, sídlo 908 62 
Dubovce, Vidovany 175, IČO: 00309516 a kupujúcim č. 1 Petrom Mikušom, nar. 17.12.1972, 
bytom Dubovce č. 85 a kupujúcim č. 2 Gabrielou Mikušovou, rod. Mikulovou, nar. 9.5.1975, 
bytom 908 62 Dubovce č. 85. 
 
Predávajúci Obec Dubovce, 908 62 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri 
nehnuteľností vedenom Okresným úradom Skalica – katastrálny odbor, na LV č. 472, okres 
Skalica, obec Dubovce, k.ú. Vlčkovany, a to:  
- pozemok registra „E“ KN parc. č. 219 – ost. plocha o výmere 609 m2 , z ktorého bol podľa 
geometrického plánu na oddelenie pozemku č. 17/22, vyhotoviteľa GEOMA spol. s.r.o., 
Potočná 15, 909 01 Skalica, vyhotoviteľ Bc. Juraj Sládek, autorizačne overil Ing. Miloš 
Macháček, úradne overeného Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom, Ing. Petrom 
Ružičkom, dňa 15.03.2022 pod č. 112/22 vytvorený pozemok:  
- novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 209/2 – ostatná plocha o výmere 104 m2 . 
2. schvaľuje kúpnu cenu za predmet kúpy dohodou zmluvných strán 3,- € na m2 v celkovej 
výške 312,- €, slovom Tristodvanásť Eur.   
 
Návrh uznesenia č. 10/02/2023  
OZ obce Dubovce schvaľuje opravu textu uznesenia č. 5/4/2022 
 
Pôvodný text s chybným par. číslom „209/2“ sa mení nasledovne: 
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Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 472 
vedenom Okresným úradom Skalica, katastrálny odbor ako pozemok registra „E“ parc. č. 219 
o výmere 609 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúca sa v katastrálnom území 
Vlčkovany, obec Dubovce, okres Skalica, z ktorej podľa geometrického plánu č. 17/2022, 
vyhotoviteľ GEOMA spol. s.r.o., Potočná 909 01 Skalica, vyhotoviteľ Bc. Juraj Sládek, 
autorizačne overil Ing. Miloš Macháček, úradne overeného 15.3.2022 pod číslom 112/22 
zapísanej na liste vlastníctva č. 472 vedenom Okresným úradom Skalica, katastrálny odbor, bol  
novovytvorený pozemok špecifikovaný ako pozemok „C“  parc. č. 219/2 o výmere 104 m2, 
druh pozemku ostatná plocha. 
Ostatný text uznesenia zostáva nezmenený. 
 
Hlasovanie: 
Za – 7 - Ing. Katarína Ondrušová, Ing. Tomáš Milota, Mgr. Tomáš Mikula, Mgr. Pavol Tokoš, 
Mgr. Miroslav Václavík, Veronika Tokošová, Denis Biskupič 
Proti - nikto 
Zdržal sa – nikto 
 
Uznesenie č. 10/02/2023 
OZ obce Dubovce schvaľuje opravu textu uznesenia č. 5/4/2022. Pôvodný text s chybným par. 
číslom „209/2“ sa mení nasledovne: 
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 472 
nehnuteľností vedenom Okresným úradom Skalica, katastrálny odbor ako pozemok registra „E“ 
parc. č. 219 o výmere 609 m2, druh pozemku ostatná plocha nachádzajúci sa v katastrálnom 
území Vlčkovany, obec Dubovce, okres Skalica, z ktorej podľa geometrického plánu                    
č. 17/2022, vyhotoviteľ GEOMA spol. s.r.o., Potočná 909 01 Skalica, vyhotoviteľ Bc. Juraj 
Sládek, autorizačne overil Ing. Miloš Macháček, úradne overeného 15.3.2022 pod číslom 
112/22, zapísanej na list vlastníctva č. 472 vedenom Okresným úradom Skalica, katastrálny 
odbor bol novovytvorený pozemok špecifikovaný ako pozemok „C“  parc. č. 219/2 o výmere 
104 m2, druh pozemku ostatná plocha. 
 
Ostatný text uznesenia zostáva nezmenený. 
 
 
Bod č. 5 – Diskusia  
 
Ing. Ondrušová navrhla zmenu úradných hodín na základe, že na OcÚ už je zamestnankyňa 
Mgr. Haringová, či by nemohla byť úradná doba tak, ako to bolo predtým. Starosta jej 
odpovedal, že na úrade sú do 15 hod. Stránkové hodiny nastavili takto pondelok - štvrtok od 
7.00 hod. do 12.00 hod. a stredu do 17,00 hod., pretože na úrade je veľa administratívy, tak aby 
sa tomu mohli bez rušenia venovať, ale keď niekto príde tak ho vybavia. Ing. Ondrušová 
uviedla, že bývalé zamestnankyne tam boli do 15,00 hod. Vyzvala občanov, aby sa vyjadrili, či 
im stačí úradná doba ako je teraz alebo do tretej. Občania jej odpovedali, že p. Kudláčová tam 
tak nikdy nebývala. Ing. Ondrušová navrhla, aby sa pracovná doba pretiahla do 15 hod. 
Denis Biskupič navrhol, aby to teraz zostalo tak ako je, a potom, keď už tam budú mať všetko 
vybavené, tak by to zmenili a posunuli na 15,00 hod. Starosta doplnil, že oni tam do 15,00 hod. 
sú. Veronika Tokošová uviedla, že úrad zastupuje starosta a je to v jeho kompetencii a nie v ich. 
Ing. Ondrušová jej odpovedala, že ona zastupuje ľudí, ktorí sa na to sťažovali.  
Mgr. Pavol Tokoš uviedol, že je to v kompetencií starostu. Keď idú niektorí ľudia do práce na 
6:00 tak nič nevybavia, nakoľko na úrade sú od 7:00 a tak isto poobede. Na margo toho by bol 
za, aby sa úradné hodiny predĺžili. Aj keď je starosta a administratíva ochotní vybavovať.  
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P. Biskupičová z občanov sa zapojila do rozhovoru s tým, že oni riešia pracovnú dobu, ale mali 
by riešiť stránkové hodiny, keďže pracovníci na OcÚ si pracovnú dobu plnia tým, že tam sú do 
15 hod. a v stredu do 17 hod. Ing. Ondrušová jej odpovedala, že ona dala len návrh a už je to 
teda v kompetencii starostu. Starosta jej odpovedal, že pracovníci na úrade sú, takže ak niekto 
príde, tak ho vybavia. Nastala diskusia o stránkových hodinách. Stránkové hodiny sa teda 
nemenia.  
 
Starosta vyzval na položenie ďalších otázok. 
 
Občan Tokoš Kornel požiadal p. Ing. Ondrušovú, aby vysvetlila všetko ohľadom šácht. Jeho 
známy, ktorý sa nemohol dostaviť ho požiadal, aby sa to spýtal zaňho. Pýtal sa ako je možné 
že teraz sú tie šachty lacnejšie a predtým sa to nedalo. Mala to vysvetliť už viackrát a stále nič, 
tak sa pýta znovu, že komu ju majú platiť tí, čo už ju majú.  
Ing. Ondrušová vysvetlila, že na začiatku konateľ tej spoločnosti, ktorá to zabezpečovala ešte 
v septembri 2022, nechcel dať žiadnu zľavu tak sa dohodli, že budú šachty za 384 € s tým, že 
aj keby sa znovu zdražovalo, tak táto cena ostatne rovnaká. Uviedla, že to čo sa vybralo za 
šachty 384 € sa mu odovzdalo. Niektorí občania majú zabudované šachty za 384 €, ale nemajú 
ich zaplatené. Títo občania musia zaplatiť sumu 384 €, aj keď starosta vybavil tieto nové za   
318 €. Doplnila, že s pánom komunikujú a žiadajú od neho vysvetľujúci list. Zatiaľ ho nemajú, 
ale keď ho dostanú, tak ho prečítajú. Ďalej uviedla, že si myslí že pán buď z toho mal zisk, 
alebo sa bál, že ceny pôjdu zasa hore, tak si na tom prihodil. Kornel Tokoš jej povedal, že ako 
dlho sa tu robí voda a nikto nevie, kto má na starosti tieto šachty a komu dávali a majú dávať 
peniaze. Ing. Ondrušová mu odpovedala, že pán poprosil zamestnankyňu OcÚ p. Kudláčovu 
aby mu pomohla s vyberaním peňazí. Pracovníčka vybrala 384 € a odovzdala 384 €, nikto sa 
na ničom neobohatil. Zopakovala, že si to zobrala na starosť, tak ak dostane list od konateľa 
všetko vysvetlí. Ing. Ondrušová diskutovala s prítomnými občanmi o vzniknutej situácii so 
šachtami.  
P. Jamriška sa zapojil do diskusie so slovami, že ďakuje p. Ondrušovej, že si to zobrala na 
starosť. pretože má na verejnom priestranstve zakopanú šachtu, ktorá by mala byť jeho, lenže 
v momente ako zapoja tú prípojku, tak sa z toho stáva verejnoprospešné zariadenie a bol by rád 
keby v najbližšej dobe mu Ing. Ondrušová dá informácie komu má tú šachtu a výkop zaplatiť 
a kto mu dá daňový doklad. Ing. Ondrušová mu odpovedala, že ona sa o výkopy nezaujímala. 
P. Jamriška jej odpovedal že verejnoprospešné zariadene je zriadené spolu a chce vedieť komu 
to má zaplatiť. Ďalej uviedol, že požaduje aj daňový doklad alebo bloček od toho, tak ako sa 
údajne teraz rozvážajú šachty, že každý dostane certifikát a daňový doklad k tomu.                         
Ing. Ondrušová odpovedala, že to zistí. P. Jamriška dodal, že akonáhle to je verejnoprospešné 
zariadenie, tak je to obrovský problém. 
P. Kutálková uviedla, že oni majú šachtu zaplatenú, nezabudovanú a nedovezenú. Ing. 
Ondrušová povedala, že to zistí. Starosta uviedol, že niektoré šachty sú ešte na dvore KD, vo 
Vidovanoch sú len betónové. Vodári ári ich budú rozvážať podľa zoznamu v priebehu 
budúceho týždňa tým, ktorí ich majú zaplatené.  
 
Ing. Ondrušová ubezpečila ľudí, že ona všetko zistí, že toto sú prvotné informácie ktoré má.     
P. Kutálková sa spýtala, prečo keď nemajú šachtu, ale majú ju zaplatenú, majú platiť 384 €, 
keď teraz sú za 318 €. Prečo im nemôžu vrátiť peniaze? 
P. Biskupičová žiadala Ing. Ondrušovú, aby jednoducho vysvetlila ľudom, ako to je s tými 
faktúrami, že či vlastne vedia komu to je vyfakturované. Ing. Ondrušová jej povedala, že 
nevedia, že nebola pri všetkom, aj keď bola zástupkyňa. Zopakovala, že si to zobrala na starosť 
a bude postupne zisťovať a odpovedať na všetky otázky.  
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Kornel Tokoš jej oponoval, že to nie sú rohlíky, že jednoducho občania si nechodia kúpiť do 
obchodu rožky a faktúru dostanú niekoľko mesiacov na to. Keď si ich kúpia, tak dostanú doklad 
ihneď a tak to malo byť aj teraz. Mgr. Tokoš podotkol, že sa to týka aj jeho, že zaplatil starú 
cenu a jedná sa o toho istého pána, s ktorým to teraz spolupracuje vedenie obce. Ďalej uviedol, 
že to išlo mimo nich, nakoľko to bola dobročinnosť bývalej pani starostky. Ďalej naviazal na 
slová p. Jamrišku o tom, že sa z toho stáva verejnoprospešné zariadenie. V podstate niektoré 
šachty sa nachádzajú na pozemku obce a bol by rád, ak by sa toto doriešilo, aby vedel ako na 
tom sú, a aby sa to riešilo s niekým, kto sa tomu rozumie a má v tom lepší prehľad a apeloval 
na p. Ondrušovú, aby to preverila všetko a dopátrala sa k tomu. Odovzdal slovo starostovi, aby 
objasnil situáciu a vyjadril sa k dodávateľovi.   
Starosta oznámil, že volal pánovi Dírerovi a s ním dohodli cenu, za ktorú tie šachty po ústnej 
dohode dodali občanom, dali im k tomu doklad aj certifikát. O tých šachtách predtým nemá 
starosta žiadne informácie, nakoľko to bolo riešené mimo jeho pôsobenia. Vie len, že vodari 
majú menný zoznam a vedia komu majú šachty dodať podľa toho či ich majú zaplatené. Ak 
občania budú mať nejaké problémy, tak sa budú musieť obrátiť na tých, ktorým to zaplatili. 
Mgr. Tokoš dodal, že to išlo mimo nich.  
Mgr. Tomáš Mikula sa zapojil do diskusie so slovami, že tu nastal problém, že dodali šachty 
ľuďom, ktorí ich nemali zaplatené. V prvom rade teda mali dodať šachty ľuďom, ktorí ich už 
zaplatené mali. Tam je celý problém a zrejme nastal problém v komunikácii, keďže firma išla 
rad za radom a zakopávali šachty ľuďom aj takto. Doklady boli vystavené na túto sumu a boli 
riadne od tej firmy. Kornel Tokoš mu povedal, že stále neodpovedali na otázku komu to majú 
zaplatiť. Niektorí ľudia to platili úradu, kto tie peniaze na tom úrade vyberal a nikto nevie 
vysvetliť komu sa tie peniaze dávajú. Ing. Ondrušová uviedla, že OcÚ sa platilo preto, lebo 
firma dala 10 potvrdeniek, ale prišlo 15 ľudí a p. Kudláčová nechcela, aby tí ľudia odchádzali 
s prázdnou, tak od nich peniaze zobrala, aj keď to robiť nemala. Urobila blbosť a nemala dávať 
potvrdenku na papier. Kornel Tokoš ju konfrontoval, že nikto doteraz nevie kam tie peniaze 
išli, je to smiešne, dodal. Ing. Ondrušová mu odpovedala, že peniaze išli tej firme, ktorá teraz 
dodáva tie šachty a je to pán Peter Tirer - Duplin. Dodala, že od neho skúsi získať všetky 
informácie, budú od neho žiadať aj vysvetlenie a isto má aj nejaký zoznam. Kornel Tokoš sa 
spýtal, prečo teda neprišiel pán sám, nevyhlásil, že predáva šachty a prečo sa do toho 
angažovala obec, keď s tým nemá nič spoločné. Ing. Ondrušová mu odpovedala, že on bol rád, 
že mu pracovníčka OcÚ pomohla s vyberaním peňazí. Mgr. Mikula oznámil, že dotyčný sem 
ani teraz neprišiel a nevyberá tie peniaze. Dodal, že keby ten pán tie peniaze nedostal, tak by 
sem žiadne šachty nedodal. Kornel Tokoš žiadal o vysvetlenie, že človek nie je firma aby si 
kúpil šachtu a nemá doklad, tak isto, ako keď človek ide do obchodu, kúpi si aviváž, oni mu 
povedia, že ju dovezú, ale on sám nevie kedy.  
Ing. Ondrušová uviedla, že tak isto ako starosta teraz vyberá 318 € tej istej firme, tak p. 
Kudláčová vyberala 384 € akurát tu je problém, že vodari brali tie šachty rad za radom a dávali 
aj tým, ktorí nemali zaplatené. Ing. Ondrušová komunikuje s tým pánom a všetko rieši a zistí 
komu majú zaplatiť.  
Starosta povedal, že oni dávali šachty rad za radom, z dôvodu že išlo o cestnú komunikáciu, 
ktorá sa musela dokončiť do 15. novembra kvôli zimnej údržbe, pretože keby nevybudovali tie 
šachty na hlavej trase, tak by nemohli minimálne ďalších 5 rokov nikoho pripojiť z dôvodu 
rozkopávky cesty. Ing. Ondrušová dodala, že na základe toho vznikol zmätok, ktorý teraz musia 
vyriešiť. Veronika Tokošová jej odpovedala, že ľudia nemajú daňové doklady a o to tu ide.    
Ing. Ondrušová jej odpovedala, že to rieši. Veronika Tokošová jej odpovedala, že to nemá ako 
riešiť, keďže oni sem poslali tie doklady, ale nikto ich nemá. Ing. Ondrušová odpovedala, že 
má kópie tak dá tie. Veronika Tokošová namietla, že on nemôže vystaviť kópie.  
Mgr. Pavol Tokoš povedal, že tu ešte bola otázka komu majú platiť za výkopy. Uviedol, že 
výkopy vykonávala firma Combin, ako subdodávateľská firma v istom rozsahu a ostatné 
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výkopy vykonával pán Kornel Tokoš, ktorý mal lacnejšiu ponuku výkopov. Ľudia sa 
rozhodovali sami, ale ak si dali výkop urobiť u pána Kornela, tak to bolo bez garancie ak by 
došlo k nejakému poškodeniu. Na druhú stranu firma Combin zabezpečovala, že ak by nastal 
nejaký havarijný stav, napríklad ak by natrafili na nejaké potrubie, tak by realizovali aj opravu. 
Výkopy sa neplatili firme na ruku, ale pracovníčky na úrade mali evidenciu o občanoch, ktorí 
si to dali urobiť firme Combin a tieto peniaze sa potom prevádzali tejto firme.  
Denis Biskupič sa spýtal či je na tie šachty aj nejaká záruka. 
Radoslav Matúš sa spýtal, či bolo výberové konanie na tieto šachty. 
Mgr. Mikula mu odpovedal, že tam nebolo treba žiadne výberové konanie, keďže to išlo ako 
o službu občanovi. Nikto nemal povinnosť si kúpiť tú šachtu. Každý si mohol šachtu zabezpečiť 
sám za lepšiu cenu.  
Denis Biskupič sa obrátil na občanov, že tí ktorí nemajú bločky od šachty, tak si ho majú zohnať 
a aj certifikáty, keby sa náhodou niečo stane, ak by praskla alebo niečo, tak od toho nemajú 
žiadny doklad a tým pádom to nemôžu reklamovať, keďže nemajú v rukách žiadny doklad.  
P. Ryčovská sa spýtala, čo by sa stalo keby odmietla to čo má zaplatené. Ing. Ondrušová jej 
odpovedala, že to už sa musí vykomunikovať s dodávateľom.  
P. Biskupičová sa spýtala, kto to nakupoval, kto je na faktúre. 
Mgr. Mikula odpovedal, že je to to isté ako teraz, že dostali tieto isté doklady. Pán Tirer 
vystavuje teraz doklady, také isté ako predtým. Tie doklady sú u p. Kudláčovej, dodal.  
Starosta si zobral slovo. Ak sa p. Ondrušová toho chce ujať, tak každý kto má sťažnosti 
ohľadom starých šácht nech sa obráti priamo na ňu a komunikuje to s ňou. P. Polák pripomenul 
aby sa Ing. Ondrušová pýtala aj na tie betónové. Mgr. Tokoš uviedol, že tie sú podstatne drahšie. 
Nastala diskusia medzi poslancami a občanmi.  
Valentín Sloboda doplnil, že šachta je na pozemku obce, on si ju kúpi za svoje peniaze, ale 
vodari si tam dajú svoje hodiny. Starosta ho ubezpečil, že to tak nie je. Šachta a prípojka sú vo 
vlastníctve občana.  
 
Starosta vyzval na položenie ďalších otázok.  
 
Pani Holásková dala návrh, že tí čo majú zabudované šachty, ale nezaplatené, by mali zaplatiť 
384 €, ale títo, čo už ju zaplatenú majú, ale nie zabudovanú, by mali zaplatiť 318 €. 
Ing. Ondrušová oznámila, že jej napísala p. Kudláčová, že má tie doklady a veci doma. Dodala, 
že ich zoberie od pani Kudláčovej, roznesie ich a skúsi to dať nejakým spôsobom do poriadku.  
 
Pani Holásková dodala, že si musí zastať p. Kudláčovú, nakoľko pán chodil a prosil aby mu 
pomohla, peniaze vybrala a odovzdala, doklady od toho údajne sú, tak by nemal nastať žiadny 
problém, len že tam bola iná pečiatka. Peniaze, ktoré vybrala, tak aj odovzdala.  
P. Biskupičová sa spýtala, že či keď ide človek do obchodu, či odíde bez toho, aby mu obchod 
dal bloček. Ing. Ondrušová jej odpovedala, že pán tie bločky dal. Dal ich 10 a prišlo zaplatiť 15 
ľudí ale zopakovala, že p. Kudláčová tie bločky má, ona ich vyzdvihne a donesie.  
P. Jamriška sa obrátil na občanov, že sú to zbytočné emócie a majú všetci počkať na vyjadrenie 
starostu. Obrátil sa na Ing. Ondrušovú a oznámil jej, že on isto bude mať originál daňový doklad 
ako záručný list, daňový doklad od výkopu, taktiež originál a nie žiadnu kópiu, zmluvu alebo 
dohodu s obcou na používanie verejného priestranstva majetku obce na to, aby tam mohol mať 
umiestnené verejnoprospešné zariadenie k odoberaniu vody, ktoré bolo rozvedené po obci 
v rámci verejného záujmu. Keď to teda takto robili tak dobre, ale mali mať veci popredu riešené, 
nejakú zmluvu alebo dohodu, hoci aj ústnu. P. Jamriška ďalej dodal, že nechce robiť problémy, 
ale on chcel tú šachtu úplne niekde inde. Bol odcestovaný a keď sa vrátil, šachta už tam bola, 
prepadla sa cesta kvôli tomu a asfalt. Obrátil sa na občanov so slovami, že tí čo to ešte nemajú 
nech idú za starostom, povedia mu čo chcú, podpíšu papier o dohode, že chcú využívať časť 
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verejného priestranstva, ktoré je majetkom obce, že budú chcieť výkop, ak ho bude realizovať. 
Doplnil, že dôležitá je komunikácia, pretože tá predtým bola na bode mrazu. Ing. Ondrušová sa 
na margo toho spýtala Kornela Tokoša či on dáva potvrdenky za výkop. Kornel Tokoš jej 
odpovedal, že áno. Ing. Ondrušová povedala, že nevie či Combin potvrdenky dáva. Vyzvala 
ľudí, aby si pýtali potvrdenky na výkop. 
 
Starosta oznámil, že tu bola otázka na bývalého pána starostu, že kde je radlica. Starosta zistil, 
že je v šrote aj s ostatnými vecami.  
 
Ing. Ondrušová oznámila, že jej práve písala p. Kudláčová, že jej Kombin poslal všetky 
potvrdenky a Ing. Ondrušová ich zajtra roznesie občanom.  
 
Pán Marenčík apeloval na poslancov, že pani Ryčovská dala otázku, že zaplatila šachtu na OcÚ 
za určité peniaze, ale teraz ju odmieta a chce lacnejšiu. Pýta sa v jej mene, že či je možnosť 
vrátiť tie peniaze aby si mohla zaplatiť tú lacnejšiu šachtu. Ing. Ondrušová mu odpovedala, že 
to musí prejednať s majiteľom tej firmy. Veronika Tokošová jej povedala, že majiteľ s tým nič 
nemá. Starosta dodal, že je to pravda, že nemá, pretože on nemá ani tie peniaze na OcÚ ani 
žiadne informácie ohľadom starých šácht. Občania to budú musieť riešiť s Ing. Ondrušovou.  
 
Starosta sa vrátil k téme - radlica. Oznámil, že tá radlica, čo tam bola, bola pána Igora Biskupiča 
a bola odvezená do šrotu aj spolu s ostatným majetkom Igora Biskupiča. Pán Jozef Mikula 
povedal, že tá radlica bola za jeho fungovania kúpená nová. Keď nastúpil na post starostu Igor 
Biskupič on s ňou odhŕňal cestu. Žiada, aby sa zistilo, kedy bola odpísaná a kedy zmizla 
z evidencie, pretože keď prechádzal poza dedinu, videl ju prestriekanú za pozemkom pána Igora 
Biskupiča. Uviedol, že p. Biskupič niekedy na zastupiteľstve vyhlásil, že to bola jeho radlica 
s čím p. Mikula nesúhlasí, keďže to bola nová radlica, ktorá ohŕňala sneh aj po obci. P. Biskupič 
oboznámil prítomných so situáciou s radlicou. Ing. Ondrušová povedala, že sa mali spýtať na 
minulom zastupiteľstve, keď tam bol aj pán Biskupič. 
  
Starosta vyzval na položenie ďalších otázok a pripomienok. 
 
Ing. Ondrušová uviedla, že by sa rada vyjadrila k škôlke. Nadviazala na to, že starosta prečítal 
mailovú komunikáciu bývalej starostky, ale zo dňa 26.1.2023 je ďalšia komunikácia a to 
v znení: Dobrý večer, poskytovateľ si vás opätovne dovoľuje vyzvať na doručenie žiadosti 
o zastavenie výkonu kontroly resp. o späťvzatie dokumentácie k predmetnej zákazke v zmysle 
nižšie uvedeného mailu zo dňa 25.11.2022.  
Z toho Ing. Ondrušová pochopila, že ak my nedoručíme žiadosť na zastavenie, tak ten projekt 
je ešte sále živý. Dodala, že nevie či by sa to ale stihlo. Veronika Tokošová ju upozornila, že 
zmluva o zrušení je už zverejnená. Ing. Ondrušová sa spýtala kto ju podpísal. Veronika 
Tokošová jej odpovedala, že starosta, pretože oni už poslali zmluvu o zrušení, ktorú starosta 
musel podpísať. Ing. Ondrušová sa spýtala, či to poslali na základe tých mailových konverzácií. 
Starosta jej odpovedal, že nie, že toho bolo viac, a preto si na základe zákona 211 vyžiadal 
ostatnú komunikáciu, aby to dotiahli do konca. Dodal, že oni to chceli ukončiť ešte za vedenia 
bývalej starostky kvôli tomu, že tam bol problém obstarávania na tento projekt, ale aj kvôli 
tomu, že tento projekt bol zobraný na rómske komunity a tie majú termín 12 mesiacov na 
dokončenie. Ing. Ondrušová sa spýtala či je teda projekt škôlka definitívne ukončená. Starosta 
jej to potvrdil. P. Matúš sa spýtal či to teda zrušil starosta alebo bývalá starostka. Starosta mu 
odpovedal, že podľa tých mailov, to vyzerá, že to zrušila bývala starostka, preto na základe 
zákona 211 žiadal o vyjadrenie. Starosta dodal, že by sa to tak či tak zrušilo, pretože na to bolo 
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12 mesiacov a nestihlo by sa to dokončiť, preto žiadali aj bývalú starostku, aby to zrušila ešte 
do volieb, ale prešlo to na nového starostu.  
P. Jamriška sa spýtal či písomnú žiadosť na zrušenie napísal on alebo bývalá starostka. Starosta 
odpovedal, že ona. Ing. Ondrušová dodala, že ona to pochopila tak, že aj keby to bývalá 
starostka nezrušila, zrušili by to oni z toho dôvodu, že by sa to nestihlo urobiť. Starosta dodal, 
že je to zrušené a uvidí sa čo pošlú na základe zákona 211.  
 
Starosta vyzval na položenie ďalších otázok. 
 
P. Marenčák sa spýtal či je nutné čítať toľkokrát tie uznesenia. Starosta odpovedal, že to je 
nutné, keďže prvýkrát sa číta návrh a potom až uznesenie.  
 
Ing. Ondrušová oznámila, že bola kedysi obvinená, že si prisvojila štátnu cestu pri rybníku. 
Dodala, že dnes jej prišli papiere, kde sa tá štátna cesta nachádza a môžu sa na to všetci prísť 
pozrieť. Tokoš Kornel jej povedal, že za tie roky sa všetko posunulo a zmenil sa aj tok rieky. 
Ing. Ondrušová oznámila, že tá mapa je k nahliadnutiu a môžu si všetci zistiť, kde sa nachádza 
štátna cesta a kde si oni dovolili obrábať pôdu. Prítomní prediskutovali situáciu ohľadne štátnej 
cesty.  
 
Starosta vyzval na položenie ďalších otázok. Nikto nemal otázku. 
 
Bod č. 6 – Záver 
Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:44 hod. a poďakoval prítomným za 
účasť  
 
Zápisnicu zapísala: 
Mgr. Viera Haringová      ........................................ 
 
Zápisnicu overili: 
Denis Biskupič      ........................................ 
 
Ing. Tomáš Milota                 ........................................ 


