
Z á p i s n i c a  
 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dubovce 
konaného dňa 15.12. 2022 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, Dana Polláková, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika Tokošová, Mgr. Miroslav 
Vaclavík, 
 
Zasadnutie sa začalo o 18:02 hod. Na zasadnutí boli prítomní 9 poslanci z celkového 
počtu 9 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.  
 
 
Bod č. 1 – Otvorenie – schválenie programu zasadnutia 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril a rokovanie viedol starosta 
obce Mgr. Filip Tokoš. Predstavil novú pracovníčku Obecného úradu Mgr. Vieru 
Haringovú a privítal prítomných poslancov a verejnosť.  
 
 
Bod č. 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Viera Haringová, za overovateľov zápisnice bola 
určená Ing. Katarína Ondrušová a Denis Biskupič. 
 
Hlasovanie:  
Za – 9 - Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota,              
Ing. Katarína Ondrušová, Dana Polláková, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika Tokošová,  
Mgr. Miroslav Vaclavík, 
Proti – nikto 
Zdržal sa - nikto 
 
 
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutia 
 
Starosta obce predniesol program OZ. Vyzval poslancov na oznámenie návrhov na 
doplnenie programu. Ing. Ondrušová podala návrh na doplnenie programu a to body: 

1. matrika  
2. kontrola uznesení z minulého OZ 
3. interpelácia poslancov na starostu  
4. hlasovanie o rozšírenie rokovacieho poriadku o zverejňovaní zápisníc z OZ  

 
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu na doplnenie programu OZ.  
Hlasovanie: 
Za – 9 - Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota,              
Ing. Katarína Ondrušová, Dana Polláková, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika Tokošová,  
Mgr. Miroslav Vaclavík, 
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Proti – nikto 
Zdržal sa - nikto 
 
Doplnené body programu budú zaradené do programu OZ pred diskusiu. Následne 
starosta oboznámil s programom OZ:  

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Návrh rozpočtu obce 
5. Návrh uznesenia k bodu 4.  
6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
7. Návrh uznesenia k bodu 6.  
8. Matrika  
9. Kontrola uznesení z minulého OZ  
10. Interpelácia poslancov na starostu 
11. Hlasovanie o rozšírení rokovacieho poriadku o zverejňovaní zápisníc zo 

zasadnutí OZ. 
12. Diskusia 
13. Záver 

 
Starosta dal hlasovať o programe OZ 
Hlasovanie:   
Za – 9 - Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota,              
Ing. Katarína Ondrušová, Dana Polláková, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika Tokošová,  
Mgr. Miroslav Vaclavík, 
Proti – nikto  
Zdržal sa – nikto  
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2022 bol schválený. 
 
 
Bod č. 4 - Návrh rozpočtu obce 
 
Starosta predniesol návrh rozpočtu. Do zasadnutia OZ návrh rozpočtu nikto 
nepripomienkoval. Starosta vyzval poslancov na pripomienkovanie návrhu rozpočtu. 
Ing. Ondrušová predložila návrh na doplnenie rozpočtu v časti príjmov navýšenie 
o 138 500 € (transfer na matriku, aktuálny vývoj príjmov pre obce a ostatné príjmy za 
využívanie verejného priestranstva, na ktoré je vydané nové VZN obce). V časti 
výdavkov navýšenie o 138 500 € (splácanie dlhu vo výške 118 000 €, zníženie 
výdavkov na mzdy a zvýšenie výdavkov na TJ). Návrh je prílohou č. 1 k tejto 
zápisnici.  
 
Starosta pripomienkoval  výšku dlhu 118 000 €, ktoré neboli zapracované do návrhu 
rozpočtu, nakoľko sa k tomuto dlhu nenašli podklady. P. Tokošová povedala, že 
nenašla žiadnu zverejnenú zmluvu. Ing. Ondrušová namietala, že podľa informácií 
bývalej zamestnankyne obecného úradu p. Margity Kudláčovej a bývalej starostky p. 
Dany D. Mikulovej boli všetky zmluvy odovzdané a zverejnené. P. Biskupič povedal, 
že tiež nevidel žiadnu zverejnenú zmluvu. Poslanec Tokoš požiadal o vyjadrenie 
bývalej pracovníčky obecného úradu a bývalej starostky, ktoré boli prítomné ako 
verejnosť. Obe povedali, že zmluvy boli odovzdané na Obecnom úrade. Poslankyňa 
Tokošová namietala, že žiadne zmluvy zverejnené nenašla a podľa zákona č. 
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211/2000 Z.z. je povinnosť úradu zmluvy zverejňovať na internete. Na to vykrikovala  
p. Kudláčová, že asi neviete hľadať a sú na úrade. P. Tokošová opäť namietala, že 
nič zverejnené nenašla. P. Kudláčová povedala, že asi ich poslankyňa ukradla. P. 
Tokošová jej na to povedala, že asi ich má doma v kredenci. Bývala starostka 
Mikulová vykrikovala, že boli zverejnené na stránke úradu, ale tá už je nová 
a zverejnené to bolo na starej stránke. Ing. Ondrušová povedala, že dlh obce existuje 
a treba ho zapracovať do rozpočtu. Starosta namietal, že môže byť rozpočet 
upravený, keď sa zmluvy dohľadajú. Ing. Ondrušová s tým nesúhlasila. Napokon 
starosta uzavrel túto nejasnosť s tým, že môže byť návrh rozpočtu upravený o návrh 
Ing. Ondrušovej a keď sa zistia nové skutočnosti bude podaný návrh na úpravu 
schváleného rozpočtu.  
 
Bod č. 5 – Návrh uznesenia k bodu č. 4 (Návrh rozpočtu obce) 
 
Starosta predložil návrh uznesenia na schválenie rozpočtu Obce Dubovce na rok 
2023 doplnený o návrh Ing. Ondrušovej.   
 
Návrh uznesenia č. 9/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh rozpočtu Obce Dubovce na rok 
2023.  
 
Hlasovanie: 
Za – 8 – Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota,              
Ing. Katarína Ondrušová, Dana Polláková, Mgr. Pavol Tokoš, Mgr. Miroslav Vaclavík. 
Proti – Veronika Tokošová 
Zdržal sa – nikto  
Uznesenie č. 9/12/2022 bolo schválené. 
 
Bod č. 6 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
 
Starosta predložil a prečítal materiál – Vyhlásenie hlavného kontrolóra obce 
Dubovce. Predložený materiál je prílohou č. 2 tejto zápisnice.  
 
Bod č. 7 – Návrh uznesenia k bodu č. 6 
 
Návrh Uznesenia č. 10/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Dubovciach sa uznáša na:  

a) 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 podľa 
prílohy č. 2 predloženého materiálu 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 
24.1.2023 o 18.00 hod.  

b) ukladá 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.  
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c) obecné zastupiteľstvo menuje dočasnú komisiu na preverenie splnenia 
podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení: Dana 
Polláková, Veronika Tokošová, zapisovateľka Mgr. Viera Haringová.  

d) 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.  

e) Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na 0/1 úväzku.  
 
Hlasovanie:  
Za: 9 – Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota,              
Ing. Katarína Ondrušová, Dana Polláková, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika Tokošová,  
Mgr. Miroslav Vaclavík, 
Proti - 0 
Zdržal sa - 0 
Uznesenie č. 10/12/2022 bolo schválené.  
 
 
Bod č. 8 – matrika 
 
Ing. Ondrušová povedala, že starosta nemôže zrušiť matriku bez schválenia OZ.  
Starosta uviedol, že výpoveďou bývalej zamestnankyne p. Margity Kudláčovej 
matrika dočasne zanikla. Matriku bude viesť nová zamestnankyňa, keď si urobí 
skúšky.          Ing. Ondrušová navrhla, že matrikárku môže robiť p. Kudláčová na 
úväzok 0/1. Ďalej povedala, že s takými závažnými vecami musí súhlasiť OZ. 
Zrušenie matriky musí byť so žiadosťou podpísanou p. Kudláčovou. Starosta 
povedal, že p. Kudláčová už nie je zamestnankyňa úradu, dala výpoveď. Na to p. 
Martiga Kudláčová z verejnosti povedala, že jej volala pani z Okresného úradu 
a pýtala sa, že či už nerobí na úrade a nevedie matriku. Ing. Ondrušová povedala, že 
matrika sa v obci viedla dlhé roky a vyzvala starostu, aby dal hlasovať, že matriku 
bude dočasne viesť p. Margita Kudláčová.  
 
Návrh uznesenia č. 11/12/2022: 
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na udržaní matriky v obci Dubovce s úväzkom 0/1.  
 
Hlasovanie:   
Za 8 – Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota,                 
Ing. Katarína Ondrušová, Dana Polláková, Mgr. Pavol Tokoš, Mgr. Miroslav Vaclavík, 
Proti 1 – Veronika Tokošová 
Zdržal sa – nikto  
Uznesenie č. 11/12/2022 bolo schválené  
 
 
Bod č. 9 – kontrola uznesení z minulého OZ  
 
Starosta prečítal uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Dubovce zo dňa 28.11.2022 
 
Uznesenie č. 1/12/2022 
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Obecné zastupiteľstvo Dubovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie 
1. výsledky voľby starostu a volieb poslancov do Obecného zastupiteľstva Dubovce; 
2. vystúpenie starostky Mgr. D.D. Mikulovej, ktorej končil mandát výkonu funkcie 

starostky; 
3. vystúpenie novozvoleného starostu Mgr. Filipa Tokoša.  
 
Uznesenie č. 2/12/2022  
Obecné zastupiteľstvo Dubovce schvaľuje návrh, že starosta môže pre jeden 
predmet zákazky rozhodovať o financiách do výšky 500,- €; vyššie čiastky podliehajú 
schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom na základe odôvodnenia a to, že 
novozvolený starosta nemá žiadne skúsenosti s riadením obce, jej financovaním, 
s tokmi finančných prostriedkov pre obec, možnosťami získavania mimorozpočtových 
zdrojov, v spolupráci so súkromným sektorom, pretože sa nijakým spôsobom o obec 
nezaujímal, nezapájal sa do diania obce, nezúčastňoval sa zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, neprichádzal s návrhmi na riešenie problémov v obci.  
 
Uznesenie č. 3/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo Dubovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a nasl.  konštatuje, že  
- novozvolený starosta Mgr. Filip Tokoš zložil zákonom predpísaný sľub starostu; 
- novozvolený poslanci Obecného zastupiteľstva Dubovce zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva: Denis Biskupič, Veronika 
Tokošová, Mgr. Miroslav Václavík, Ing. Katarína Ondrušová, Mgr. Tomáš Mikula, 
Jozef Kudláč, Dana Polláková, Ing. Tomáš Milota, Mgr. Pavol Tokoš  

 
Uznesenie č. 4/12/2022  
Obecné zastupiteľstvo Dubovce berie na vedomie určenie starostom obce zástupcu 
starostu obce Dubovce p. Denisa Biskupiča 
 
Uznesenie č. 5/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo Dubovce berie na vedomie poverenie starostom obce 
poslankyne Obecného zastupiteľstva p. Veroniky Tokošovej, ktorá bude oprávnená 
zvolávať a viesť zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 6/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo Dubovce berie na vedomie určenie starostom obce 
sobášiacich v nastávajúcom volebnom období p. Veroniku Tokošovú a p. Denisa 
Biskupiča.  
 
Uznesenie č. 7/12/2022 
OZ Dubovce neschvaľuje, aby boli zriadené iba dve komisie Obecného 
zastupiteľstva Dubovce a žiada o ich doplnenie.  
 
Uznesenie č. 8/12/2022 
OZ Dubovce určuje v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov mesačný plat starostu podľa predloženého návrhu, a to vo výške 1 663,- € 
 
K prečítaným uzneseniam sa nikto z poslancov nevyjadril.  
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Bod č. 10 – interpelácia poslancov na starostu  
 
Mgr. Tomáš Mikula prečítal list od bývalej starostky Mgr. Dany Dorothey Mikulovej, 
v ktorom odpovedala na 3 otázky:  
1. Prečo ste počas Vášho vykonávania funkcie starostky nezverejňovali zápisnice 

zo zasadnutí OZ? 
2. Prečo obec Dubovce má v tomto volebnom období 9 poslancov, keď doposiaľ 

mala 7 poslancov? 
3. V rámci programu na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

Dubovce sa rozprávalo o projektoch, ktoré má obec realizovať. Boli zrušené? 
List je prílohou č. 3 tejto zápisnice.  
 
 
Bod č. 11 - Hlasovanie o rozšírení rokovacieho poriadku o zverejňovanie zápisníc zo 
zasadnutí OZ 
 
Ing. Ondrušová predložila návrh na rozšírenie rokovacieho poriadku o zverejňovanie 
zápisníc zo zasadnutia OZ.  
 
Návrh uznesenia č. 12/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Dubovce sa uznáša na zverejňovaní zápisníc zo 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva na webovej stránke obce a úradnej tabuli obce. 
Týmto uznesením sa rozširuje rokovací poriadok. 
 
Hlasovanie 
Za 9 – Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota,                 
Ing. Katarína Ondrušová, Dana Polláková, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika Tokošová,  
Mgr. Miroslav Vaclavík, 
Proti – nikto 
Zdržal sa - nikto 
Uznesenie č. 12/12/2022 bolo schválené 
 
 
Bod č. 12 - Diskusia 
 
Z verejnosti bola vyslovená otázka, či bude škôlka, alebo bol projekt zrušený. 
Starosta povedal, že mu riadiaci orgán oznámil, že projekt škôlka bol zrušený. Na to 
reagovala p. Mikulová, že projekt po ukončení jej funkcie zostal v platnosti. Mgr. 
Mikula povedal, že v projekte boli veľmi krátke lehoty a pokiaľ starosta neotvára 
schránku, tak sa tie lehoty nedozvie. Na to starosta povedal, že zatiaľ mu e-schránka 
nebola vytvorená, pracuje sa na tom. A podľa oznámenia riadiaceho orgánu projektu 
bol projekt na škôlku zrušený na žiadosť bývalej starostky Mikulovej. Vzápätí sa 
rozprúdila diskusia o vybavovaní eschránky a pomoci starostovi.  
 
Mgr. Pavol Tokoš sa opýtal starostu ako funguje obecný úrad. Ide o podnet od 
občana – mám sa spýtať p. starostu ako to je, že sa nemôže dosať na úrad, keď si 
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chce vybavovať doklady v súvislosti s prechodom trvalého bydliska na novú adresu 
a nemôže telefonovať. Na margo toho ešte reagoval na pracovnú dobu od 8.00 do 
11.30 hod. Pracovný čas starostu je dosť krátka pracovná doba, aby bral plat za 
pracovnú dobu 3,5 hod pracovného času denne.  
 
Starosta odpovedal ohľadom pracovnej doby – to sú úradné hodiny – nakoľko tam 
nie je úradníčka neznamená to, že nič nerobím, rozvážam obedy a vybavujem iné 
záležitosti čo sa týka úradu. 
  
Mgr. Tomáš Mikula sa opýtal starostu či by mohol informovať čoho bol účastný, 
akých konaní a jednaní. Starosta povedal, že dvakrát bolo jednanie Starostov Viesky, 
vybavovanie občianskeho preukazu, e-schránky, zmenu štatutára obce na zdravotnej 
poisťovni, Sociálnej poisťovni, v banke viackrát, vybavoval som na Stavebnom úrade 
v Skalici, mali sme rokovania o vodovode a mnoho iných vecí.  
Mgr. Tomáš Mikula na to reagoval, že hodiny na úrade nepostačujú, na riešenie 
problémov – úrad je nefunkčný.  
  
Starosta uviedol, že je tam uvedený jeho telefón, treba len zavolať a ja prídem. 
Okrem toho som na úrade aj od 17-20 hod.   
 
Ing. Katarína Ondrušová predložila návrh na uznesenie k úradným hodinám 
Obecného úradu.  
 
Návrh uznesenia č. 13/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že od nástupu nového starostu do funkcie je 
obecný úrad nefunkčný a žiadame okamžitú nápravu a sfunkčnenie obecného úradu 
pre všetkých obyvateľov v riadnych pracovných hodinách. 
 
Hlasovanie:  
Za 8 - Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota,                  
Ing. Katarína Ondrušová, Dana Polláková, Mgr. Pavol Tokoš, Mgr. Miroslav Vaclavík, 
Proti –1 -  Veronika Tokošová  
Zdržal sa – nikto 
Uznesenie č. 13/12/2022 bolo schválené 
 
 
Ing. Katarína Ondrušová predložila návrh, aby všetky zmeny, ktoré sa budú 
uskutočňovať v obci bude schvaľovať OZ, hlavne zmluvy a dodatky k zmluvám.  
Starosta na to reagoval, že ako si to predstavuje uskutočniť. Ing. Ondrušová 
povedala, že všetky zmluvy a dodatky bude schvaľovať zastupiteľstvo aj 
s možnosťou elektronického schvaľovania.  
Mgr. Václavík sa opýtal, či schvaľovanie bude prebiehať cez aplikáciu Teams alebo 
Zoom alebo mailom. Ostatní poslanci sa pridali k diskusii, že v minulom volebnom 
období tiež komunikovali cez maily, tak by sa to tak mohlo robiť aj teraz. Starosta 
súhlasil.  
 
Návrh uznesenia č. 14/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo navrhuje, že všetky zmluvy a dodatky k zmluvám budú 
podpísané po schválení Obecným zastupiteľstvom aj s možnosťou elektronického 
schvaľovania. 
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Hlasovanie:  
Za – 9 – Denis Biskupič, Jozef Kudláč, Mgr. Tomáš Mikula, Ing. Tomáš Milota,             
Ing. Katarína Ondrušová, Dana Polláková, Mgr. Pavol Tokoš, Veronika Tokošová,   
Mgr. Miroslav Vaclavík, 
Proti – nikto  
Zdržal sa - nikto 
Uznesenie č. 14/12/2022 bolo schválené  
 
Pani bývalá starostka Mikulová sa zapojila do diskusie ako sa bude pokračovať 
s obecným úradom. Vysvetlila prítomným, že projekt bol rozdelený na dve časti – 
vonkajšia a vnútorná. Vonkajšia bola vykonaná, bolo urobené zateplenie, omietka, 
zateplenie strechy, výmena kúrenia, kotla, napojenie na fotovoltaiku a bola urobená 
rekuperácia. Požiadavky si dal riadiaci orgán, museli sme splniť podmienky projektu. 
Rozhodli sme sa urobiť aj vnútro, boli tam nevyhovujúce steny, zatekalo dovnútra. 
Vonkajšia časť je hotová, treba ešte dokončiť vnútro, ktoré je úplne rozbité, treba na 
dokončenie získať peniaze.   
 
Ing. Katarína Ondrušová požiadala starostu o informáciu o Združení Vieska. Starosta 
povedal, že na stretnutí sa hovorilo o realizácii projektu kanalizácie. Že sa musíme 
pripraviť na výzvu, aby sme mohli potom zareagovať a zapojiť sa do projektu.  
 
Jozef Kudláč sa opýtal starostu, ako je to s VPP Holíč. Starosta odpovedal, že bol na 
stretnutí, kde sa hovorilo o zvyšovaní cien za vývoz odpadov. VPP bolo predané 
a vlastní ho nová firma. 
 
Mgr. Pavol Tokoš sa zapojil do diskusie – predchádzajúce určenie ceny sme dlho 
prerokovávali a potom reálne došlo k zníženiu ceny za vývoz. Chystá sa nový systém 
vývozov, lepší, prehľadnejší, odbremení od časovej záťaže občanov. Radi by sme 
vedeli aké budú nové ceny pre našu obec nakoľko sa zmenil majiteľ VPP. Mohli by 
sme sa dohodnúť na konsenze, na cene schodnej pre všetkých občanov. Mali by 
sme rokovať o cene aj s okolitými obcami.  
Jozef Kudláč na to reagoval, že zatiaľ budú ceny po starom. Starosta túto informáciu 
potvrdil. Denis Biskupič doplnil, že po novom bude systém, koľko sa vyvezie odpadu, 
toľko sa zaplatí.  
 
Občan z verejnosti položil otázku, že obec vraj kúpila traktor. Chcel vedieť, kde je.  
Ing. Ondrušová konštatovala, že obec žiadny traktor nekúpila a treba to preveriť. Na 
základe internetu v mobile zistila, že traktor obec nekúpila, bola to len výzva                    
vo verejnom obstarávaní, ktorá sa nezrealizovala.  
 
Mgr. Tomáš Mikula sa obrátil na Veroniku Tokošovú a upozornil ju, že má podnet na 
vážne porušenie zákona o ochrane osobných údajov, keď nahliada do dokumentov 
na počítači obecného úradu. Upozornil ju, že je to vážne porušenie zákona 
o ochrane osobných údajov. Keď to bude pokračovať, tak to bude považovať za 
zneužitie právomoci verejného činiteľa a bude to riešiť. 
 
Mgr. Pavol Tokoš oznámil, že na žiadosť Rádu Vincentínov sa im zapožičiava 
výstava Janka Havlíka do Bratislavy.  
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Jozef Kudláč požiadal o stromčeky do kostola, ktoré každý rok dávala obec. Starosta 
súhlasil.  
 
Mgr. Pavol Tokoš sa opýtal, ako je to s úhradami od občanov za TKO. Starosta 
povedal, že uhradiť bol len p. Ján Polák. Neplatičom budú zaslané upomienky.  
  
Ing. Ondrušová sa spýtala, kto overuje podpisy. Starosta povedal, že on, že má na to 
právomoc, veď je starosta. Poslanec Mikula začal kričať na starostu, že na to nemá 
právo, a že všetky takto overené dokumenty sú právne neplatné. P. Kudláčová 
z verejnosti sa pridala k námietkam poslanca Mikulu a kričala, že keby niekto prišiel 
s miliónovou zmluvou, a on by ju overil, tak to by bol veľký prúser. Starosta musí mať 
poverenie z Okresného úradu nato, aby mohol overovať, ešte uviedla p. Kudláčová 
K jej názoru sa pridala aj bývalá starostka Mikulová a aj ostatná verejnosť. Starosta 
nato odpovedal, že si to zistí. 
 
Občianka z verejnosti sa spýtala, ako je to s vodovodnými šachtami. Starosta 
povedal, že sa nakupujú u p. Kudláčovej pod gesciou p. Mikulu na potvrdenky 
s pečiatkou Obecného úradu. Na odpoveď Mgr. Mikula agresívne vykrikoval, že to 
nie je pravda a vyprosuje si, aby ho niekto ohováral.   
 
Pani bývala starostka Mikulová z verejnosti upozornila na obvinenia, ktoré nie sú 
pravdivé a snažila sa vysvetliť dovoz šácht na vodu verejnosti. P. Tokošová na to 
reagovala, že jej túto informáciu povedal pán z firmy, ktorý šachty pre obec 
zabezpečuje. Pani Mikulová sa obrátila na verejnosť a snažila sa vysvetliť ako to je 
so šachtami. Počas jej vystúpenia začala medzi občanmi vo verejnosti hádka, 
prekrikovali sa aj niektorí poslanci a prítomní po sebe vykrikovali a nemiestne sa 
urážali.  
Starosta sa snažil prítomných upokojiť, ale sa mu to nepodarilo. 
 
Bod č. 13 – Záver  
 
Po nedôstojnom vystupovaní niektorých poslancov a aj verejnosti starosta ukončil 
zasadnutie obecného zastupiteľstva a odišiel.  
Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené o 20.06 hod. 
 
Zápisnicu zapísala:  
Mgr. Viera Haringová     ........................................ 
 
Zápisnicu overili:  
Ing. Katarína Ondrušová     ........................................ 
 
Denis Biskupič      ........................................ 
  
  
 
 
 
 
 

 


