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Z á p i s n i c a 
z o zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dulove, 

ktoré sa konalo 13.decembra  2022 
 
 
 

Prítomní:  podľa  prezenčnej listiny 
 
Overovatelia:   Ing. T.Staňo a M.Gabriš  
Zapisovateľka: Ing. L. Kopačková 
 
 Starosta obce Ing J. Šamaj viedol zasadnutie. Starosta obce skonštatoval, že  vzhľadom 
na počet prítomných  poslancov 7, je zasadnutie uznášaniaschopné.  Privítal prítomných. 
 
 
K bodu 2. – Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva 
 

Starosta obce predniesol program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva 
3. Komisie pri OZ – voľba členov a náplň činnosti komisií 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023 
5. Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2021 
6. Rozpočet na roky 2023 – 2025 
7. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Zvýšenie kapacity 

infraštruktúry MŠ Dulov 
8. Fotovoltaika na ČOV Dulov 
9. Prehodnotenie návrhu zmluvy o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd s obcou 

Horovce  
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Záver 

 
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove 
s ch v a ľ u j e 
program rokovania obecného zastupiteľstva 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K bodu 3. – Komisie pri OZ – voľba členov a náplň činnosti komisií 
 

Na ustanovujúcom OZ boli zriadené štyri komisie a schválení predsedovia týchto 
komisií. Ing. V.Backo predniesol návrh náplní činností jednotlivých komisií a navrhol, aby 
členmi komisií boli všetci poslanci. 
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K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Dulove  
A/ s ch v a ľ u je  
náplň práce komisií: 

- komisia ekonomická a správy obecného majetku - podnety k návrhom ekonomických 
dokumentov obce (rozpočet, záverečný účet, vybrané VZN ...), stanoviská pre OZ z 
ekonomickej a rozpočtovej oblasti obce 

- komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia -  zaoberanie sa 
podnetmi týkajúcimi sa stavebnej činnosti, stavebných priestupkov, dohľad nad 
dodržiavaním zákona o pozemných komunikáciách (rozkopávky verejných priestranstiev 
a komunikácií), riešenie podnetov, sťažností a priestupkov občanov, sledovanie iniciatívy 
občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a vyjadrovanie sa k nej, 
predkladanie návrhov na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšenie 
životného prostredia v obci, podávanie návrhov, podnetov a požiadaviek iným 
príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku 
nebezpečenstva ohrozenia životného prostredia v obci, vyjadrovanie s k spôsobu 
nakladania s komunálnym odpadom a k separovanému zberu v obci, podávanie návrhov 
na zlepšenie tohto stavu 

- komisia školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí - organizovanie 
športových akcií v obci, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v obci, 
rozhodovanie v sociálnej oblasti 

- komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - 
posúdenie podaných "Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov" 
starostu obce 

 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
B/ volí  
členov komisie ekonomickej a správy obecného majetku: Ing. Vladimíra Backa, Martina 
Gabriša, Máriu Kušnierovú, Renátu Mikulovú, Jozefa Pánova, Ing. Tibora Staňu 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní: 
 

  

C/ volí 
členov komisie stavebnej, verejného poriadku a životného prostredia: Ing. Vladimíra Backa, 
Martina Gabriša, Máriu Kušnierovú, Renátu Mikulovú, Ing. Michala Mišovca, Ing. Tibora Staňu 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
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Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
D/ volí 
členov komisie školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí: Ing. Vladimíra Backa, 
Martina Gabriša, Máriu Kušnierovú, Ing. Michala Mišovca, Jozefa Pánova, Ing. Tibora Staňu 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
E/ volí 
členov komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Ing. 
Vladimíra Backa, Martina Gabriša, Máriu Kušnierovú, Renátu Mikulovú, Ing. Michala Mišovca, 
Jozefa Pánova 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
   
 
K bodu 4 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023 
 

 Kontrolórka obce A.Dobrodejová predniesla návrh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 
(Príloha č. 1), ktorý bol zverejnený a zaslaný poslancom. K návrhu plánu neboli vznesené 
pripomienky. 
 
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Dulove   
s ch v a ľ u j e 
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2023 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K bodu 5. - Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2021 

 

Ročnú účtovnú závierku obce za rok 2021  v zmysle zákona o obecnom zriadení overil 
audítor. Audit účtovných skutočností obce previedla spoločnosť DCA Audit s.r.o. Dubnica n/V.  
Správu predložila Ing. L.Kopačková (Príloha č. 2). 
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K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Dulove   
b e r i e  n a   v e d o m i e 
správu audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2021 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K bodu 6. - Rozpočet na roky 2023 – 2025 
 

Hlavná kontrolórka A. Dobrodejová predložila správu k návrhu rozpočtu. Rozpočet 
zostavila Mgr. K. Tomanová. Rozpočet ako strednodobý finančný nástroj obce je zostavený na 
obdobie rokov 2023 – 2025. Na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný vo výške 604.050 €. Je 
rozdelený na bežný, kapitálový a finančné operácie. Bežný rozpočet je zostavený ako 
schodkový, schodok 1.000 € je krytý príjmovými finančnými operáciami – zostatkom ŠJ 1.000 
€.  Kapitálový rozpočet je nulový, bude tvorený rozpočtovým opatrením podľa získaných 
zdrojov v priebehu roka. Finančné operácie sú prebytkové vo výške 1.000 €. Rozpočet bol 
zostavený zákonne a obsahuje všetky náležitosti (Príloha č. 3 – Rozpočet, Príloha č. 4 – 
Stanovisko Hlavného kontrolóra). Hlavná kontrolórka navrhuje rozpočet schváliť.  

O dotácie na nasledujúci rok požiadali OZ TJ Jednota Dulov vo výške 3.000 , OZ 
Dulovské mažoretky YVETT 4.000 €.   Ekonomická komisia prejednala žiadosti občianskych 
združení. Žiadosti boli vyhodnotené v zmysle kritérií  a podmienok na poskytovanie dotácie 
z VZN. Ekonomická komisia navrhuje dotácie pre TJ 2.800 €, so zvýšením na detský oddiel 
v priebehu roka o 700 € a Dulovským mažoretkám  vo výške 3.000 €. Komisia navrhuje 
obecnému zastupiteľstvu podporiť žiadosti v odporúčanej výške. 

K návrhu rozpočtu zostavenému v zmysle druhovej a ekonomickej klasifikácie pribudol 
od r. 2009 programový rozpočet, ktorý vymedzuje  § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. Odsek 5 zákona o rozpočtových pravidlách bol upravený. Z úpravy 
vyplýva, že  obecné zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov môže rozhodnúť o neuplatňovaní 
programovej štruktúry v rozpočte obce. Keďže každoročné zostavovanie, monitorovanie 
a vyhodnocovanie programového rozpočtu nezaznamenal prínos pre obec ani kladnú odozvu od 
obecného zastupiteľstva a občanov, navrhujeme využiť doplnok právnej úpravy o neuplatňovaní 
programovej štruktúry. Programová štruktúra sa neuplatňovala ani v rozpočte 2022. 

 
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Dulove   
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e  
stanovisko  hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Dulov na roky 2023 až 2025 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
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B/ b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

návrh ekonomickej komisie podporiť žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce pre OZ TJ Jednota 
Dulov vo výške 2.800 € a OZ Dulovské mažoretky vo výške 3.000 €  
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
C/ s ch v a ľ u j e  
rozpočet obce Dulov na rok 2023 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
D/ b e r i e  n a  v e d o m i e   
rozpočet obce Dulov na roky 2024 - 2025 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
E/ s ch v a ľ u j e  
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry na rok 2023 a ďalšie 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní: 
 
 

  

K bodu 7. – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Zvýšenie 
kapacity infraštruktúry MŠ 
 

 Obec Dulov v roku 2021 a opakovane v r. 2022 predložila na základe vyhlásenej výzvy, 
žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  na projekt: Zvýšenie kapacity 
infraštruktúry MŠ Dulov. Celková cena realizácie projektu s DPH je 413 511,49 €. Žiadosť 
o NFP bola schválená rozhodnutím Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
SR, ktoré bolo doručené na obecný úrad dňa 16.9.2022 stým, že  bol schválený príspevok vo 
výške 287 775,82 € čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov 302 921,92 €. 
V konaní pri posúdení žiadosti bolo zistené, že výdavky vo výške 19 912,16 € nespĺňajú 
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podmienky oprávnenosti a preto bola požadovaná výška NFP o túto čiastku znížená. V zmysle 
zmluvy musíme mať zabezpečené dofinancovanie projektu  vo výške 15 146,10 € a úhradu 
zvyšných neoprávnených výdavkov vo výške 110 589,56 € . Spolu 125 735,66 €. V nadväznosti 
na schválenú dotáciu bola doručená Zmluva o poskytnutí NFP na projekt. 
  

Starosta obce – začali sme s prípravou verejného obstarávania na dodávateľa stavby, 
predpokladá sa, že koncom rok 2022 resp. začiatkom 2023 by mala byť vo vestníku verejného 
obstarávania zverejnená výzva. 
 
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Dulove   
schvaľuje  
uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Zvýšenie 
infraštruktúry MŠ Dulov medzi poskytovateľom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Trenčianskym samosprávnym krajom 
a prijímateľom Obcou Dulov 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K bodu 8. – Fotovoltaika na ČOV Dulov 
 

Bola vykonaná a vypracovaná štúdia na možnosť umiestnenia fotovoltaických článkov – 
fotovoltaickej elektrárne v objekte ČOV Dulov, kde sa denná spotreba elektrickej energie 
pohybuje okolo 105 kWh, výsledkom čoho bol výpočet fotovoltaickej inštalácie na dosiahnutie 
optimálneho denného využitia počas celého ročného obdobia. Predpokladaná úspora na základe 
odhadovanej energie je nasledovná: v zimných mesiacoch by dochádzalo k dennej úspore cca 5 
kWh a v letných cca 46 kWh . Za účelom získania cenovej ponuky na realizáciu projektu 
„Fotovoltaika ČOV Dulov“ boli oslovené 3 spoločnosti.  
Predložené cenové ponuky boli od Sun Flow Energy ( 13 120 EUR plus DPH),  ZSE Energia 
zaslala (12 950 EUR plus DPH), Národný energetický projekt SK (11 425, 59 EUR  plus DPH). 
Najlepšiu cenu predložila firma Národný energetický projekt SK. 
 
M.Kušnierová – sa spýtala aká je návratnosť 
 

Ing. M.Mišovec – predpokladaná úspora za 10 rokov cca 17 tis. Reálna návratnosť 8-9 rokov za 
predpokladu ideálneho stavu slnka, čo však môže byť alebo aj nie. 
 

Starosta obce – s fotovoltaikou sa uvažuje aj na KD, ČOV má každý deň spotrebu 105 KW 
a preto sa začalo uvažovať o fotovoltaike aj na ČOV vzhľadom k cenám energií. 
  

Ing. M.Mišovec – navrhuje zaoberať sa realizáciou fotovoltaiky na ČOV v budúcnosti aj 
vzhľadom k zostavenému rozpočtu, v ktorom nie je uvažované s jej realizáciou.  
    
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Dulove   
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e 
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prieskum trhu na realizáciu projektu „Fotovoltaika ČOV Dulov“ 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
B/ n e s ch v a ľ u j e  
realizáciu projektu „Fotovoltaika ČOV Dulov“ spoločnosťou Národný energetický projekt SK, 
s.r.o., Dopravná 1364/11, Topoľčany v čiastke 13 710, 71  EUR s  DPH. 
 

Za: 5 M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová, Ing. M.Mišovec, , Ing. T.Staňo 
Proti:  1 Ing. V.Backo 
Zdržal sa: 1 J.Pánov 
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K bodu 9. – Návrh zmluvy o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd s obcou 
Horovce – jeho opätovné prehodnotenie 
 

Nový návrh Zmluvy o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd producentom obcou 
Horovce bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Dulov ešte 27. augusta 2019 a následne 
zaslaný starostovi obce Horovce k podpísaniu, resp. pripomienkovaniu. Obec Horovce nebola 
dlhodobo schopná a ochotná pristúpiť na dohodu, ktorá by viedla k podpísaniu tejto Zmluvy. 
Obec Dulov právne zastúpená firmou LEGAL POINT s.r.o. Pov. Bystrica podala 20.10.2021 na 
Okresný súd Pov. Bystrica žalobu o určenie obsahu zmluvy a nahradení prejavu prejavu vôle 
žalovaného voči obci Horovce. Prvé pojednávanie na Okresnom súde v Pov. Bystrici  sa 
uskutočnilo 26.09.2022. Druhé pojednávanie plánované na 09.11.2022 sa neuskutočnilo pre 
nemoc jedného z právnych zástupcov. Sudca Okresného súdu prerušil konanie do 9.2.2023 
z dôvodu, že obe strany sa dohodli na odročení pojednávania. 

Dňa 01.12.2022 sa v zasadačke OcÚ Dulov uskutočnilo prvé pracovné stretnutie 
starostov a poslancov oboch obcí, ktorí boli zvolení na nasledujúce volebné obdobie. Na tomto 
pracovnom stretnutí sa prítomní oboznámili so súčasným stavom podpísania „Zmluvy 
o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd producentom obcou Horovce“  a každá strana si 
povedala svoje podmienky, za ktorých je ochotná pristúpiť k podpísaniu tejto zmluvy. Nakoľko 
však nebola zhoda a vôľa vo viacerých bodoch, pracovné stretnutie sa ukončilo. Dohodlo sa, že 
začiatkom januára 2023 sa stretnú starostovia oboch obcí spolu so svojimi zástupcami a budú 
riešiť možnosť mimosúdneho určenia obsahu „Zmluvy....“. V súčasnosti platí Návrh zmluvy, 
ktorý je podaný na Okresnom súde Pov. Bystrica v plnom jeho podanom rozsahu. Poslanci sa 
dohodli, že zmluvu opätovne prerokujú po vzájomnej dohode na sporných zmluvných 
podmienkach. 
 
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Dulove   
b e r i e  n a  v e d o m i e 
správu o stave rokovaní a súdnom konaní s Obcou Horovce ohľadom ČOV Dulov 
 

Za: 7 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
Ing. M.Mišovec, J.Pánov, Ing. T.Staňo 
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Proti:    
Zdržal sa:   
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
 
 
K bodu 10. – Rôzne 
 

A/ Verejné osvetlenie v obci 
Starosta informoval poslancov, že v rámci šetrenia finančných prostriedkov pristúpili mnohé 

obce a mestá k vypínaniu verejného osvetlenia počas noci. Aj v obci sa v tomto roku počas 3 
mesiacov vypínalo verejné osvetlenie v čase od 00.00 – 04.00 hod.  Obec má dva okruhy 
verejného osvetlenia, jeden rozvádzač je na stĺpe pri s.č. 82 a druhý na stĺpe v areáli MŠ. Verejné 
osvetlenie sa dá zapínať buď nastavením presného času svietenia od-do pomocou spínacích 
hodín alebo na svetelný senzor. Žiada poslancov o vyjadrenie či sa pristúpi k vypínaniu a tak k 
čiastočnému šetreniu nákladov. Zároveň informoval, že obec má zazmluvnenú relatívne dobrú 
cenu za MWh oproti súčasným cenám nakoľko zmluvy sa uzatvárali ešte koncom roka 2021 na 
dobu 3 roky. Ďalej informoval, že v evidencii sú tri požiadavky na rozšírenie počtu svietidiel: 

- smerom k firme RAMIL – treba osadiť 2 svietidlá, p. Gábor prisľúbil vyrobil stožiare, ich 
osadenie navrhuje riešiť sponzorsky resp. brigádne 

- na ulici Vanko – Černuška – vzhľadom k výstavbe nových domov treba osadiť ešte 
minimálne jedno svietidlo 

- pri bytových domoch s.č.  271 a s.č. 272 – vlastníkom pozemkov v okolí bytových 
domov sú vlastníci bytov, obec tam nemá svoje pozemky, je vyhotovený jednoduchý 
projekt osadenia 3 ks lámp (podobné ako na chodníku pri pamätníku BOD), vlastníci 
bytov súhlasia s vybudovaním. Elektrická energia by bola vedená zo stĺpa pri s.č. 162 
pretlakom pod cestou a výkopom v zelenom páse 

Ing. M.Mišovec - predložil poslancom návrh súvisiaci s úsporou nákladov na verejné osvetlenie. 
Zmapoval si jednotlivé svietidlá v obci. Spolu je 86 lámp, z ktorých je 5 ks LED, ostatné sú 
žiarivky 70 W a pár dokonca 100 W. Navrhuje tieto vymeniť za úspornejšie LED žiarivky buď 
25 kW alebo 36 kW. Pri výmene za 25 kW odhaduje po prepočte návratnosť investície na 480 
dní (1,3 roka) a pri výmene za 36 kW na 640 dní (1,75 roka). Alebo je tu ešte jedna možnosť, 
vymeniť celé svietidlo ale to sú už vyššie náklady cca 60 €/svietidlo + cena práce. 
 

Starosta obce – uvítal iniciatívu Ing. Mišovca, porosil ho o vypracovanie návrhu zadania 
(parametre žiariviek, určenie podmienok a pod.) na prieskum trhu 
 
K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Dulove   
s ch v a ľ u j e 
od 9.1.2023 vypínanie verejného osvetlenia v čase od 00.00 hod. do 4.00 hod. 
 

Za: 6 Ing. V.Backo, M.Gabriš, M.Kušnierová, R.Mikulová,  
J.Pánov, Ing. T.Staňo 

Proti:    
Zdržal sa: 1 Ing. M.Mišovec 
Nehlasovali:   
Neprítomní:   
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Zástavka pri hlavnej ceste smer Púchov 
 

R.Mikulová – viacerí občania sa na ňu obrátili s návrhom zrealizovania zastávky resp. spevnenej 
plochy pri hlavnej ceste v smere na Púchov, kde zastavujú autobusy. Šoféri zastavujú 
s autobusom úplne na krajnici a cestujúci vystupujú do trávy a pri nepriaznivom počasí do blata. 
 

Starosta obce – potrebné je zistiť vlastníka pozemku, urobiť jednoduchý projekt, určite bude 
treba osloviť dopravný inšpektorát a vybudovanie priechodu pre chodcov tak ako sa robilo pri 
zastávke v opačnom smere, ktorá bola realizovaná pred pár rokmi 
 

Ing. T.Staňo – navrhuje dočasne plochu vysypať, spevniť, aby občania pri vystupovaní nestúpali 
do blata 
 

Starosta obce – preverí vlastníka pozemku a pripravia sa podklady pre zrealizovanie spevnenej 
plochy príp. aj prístrešku 
 
 
K bodu 11. - Diskusia 
 

A.Dobrodenka – navrhuje pri zasadnutí používať reproduktor, oceňuje iniciatívu všetkých 
poslancov a ich snahu 
 

V.Štefanec – vyjadril sa k bodu fotovoltaika na ČOV, podľa neho tiež investícia má dlhú 
návratnosť, lebo všetko závisí od toho ako svieti slnko a koľko je slnka 
 

A.Dobrodenka – ako člen výboru urbárskej obce bol na jej schôdzi, navrhuje aby obec 
spolupracovala s Urbárskou obcou a dohodla sa, urobili sa pravidlá a obchôdzky čo sa deje pri 
rybníkoch 
 

Starosta obce – obec mala s urbárskou obcou vždy dobrý vzťah, spolieha sa na nich, je lepšie aby 
si oni ako správcovia určili pravidlá a aj kontrovali ich dodržiavanie, nemyslí si, že obec by mala 
mať človeka, ktorý to bude kontrolovať  
 

Ing. M.Mišovec – kto a ako reguluje teplotu resp. vykurovanie v budove materskej školy. 
V poslednej dobe je zvýšená chorobnosť detí a podľa informácií je v budove príliš teplo, 
prekúrené a suchý vzduch, čo zle vplýva na zdravie detí. 
 

Starosta obce – pani riaditeľka resp. zamestnanci toto zabezpečujú. O tom, že v budove hlavne 
v zimných mesiacoch je pleseň vie, je to stará budova, kuchyňa nemá odsávanie a všetky pary, 
ktoré idú z kuchyne sa zrážajú a tým sa tvorí vlhkosť a pleseň. Verí, že pripravovaný projekt 
pomôžete tento problém vyriešiť. 
 

J.Pánov – pýta sa na zimnú údržbu ciest, či je zabezpečená. 
 

Starosta obce – zimnú údržbu tak ako po iné roky bude zabezpečovať  Agrodulov – Ing. Staňo  
 
 
K bodu 12. - Záver 
  
 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie OZ. 
 
 
                                                                                                                                 
Zápisnica je prečítaná a overená  ____________________________ 

                O v e r o v a t e l i a 
 
 


