
Zápisnica č. 1/2010 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kovarciach 

konaného dňa 8. januára 2010 o 18.00 hod. 

 

Prítomní: 

1. Mgr. Helena Paučírová, starostka obce 

2. Poslanci obecného zastupiteľstva: p. Erich Gregor, Mgr. Marta Franková, p. Oto Vrbjar, 

Bc. Eva Hulová, p. Zdenka Lukáčiková, Ing. Rudolf Kováčik, p. Jaroslav Bujna, Ing. 

Maximilián Vican, p. Vladimír Šišmič /prítomný od bodu č. 7 – 18,45 hod./,  

3. p. Mária Kováčiková, zapisovateľka  

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kovarciach otvorila a viedla v zmysle § 13 odst.  4 písmeno 

a) zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení  starostka obce Mgr.Helena Paučírová. 

Konštatovala, ţe  zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňuje 8 poslancov, čo  je 

nadpolovičná väčšina,  takţe obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 

2. Určenie  overovateľov zápisnice a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

Za overovateľov zápisnice určila poslancov: p. Oto Vrbjar, Bc. Eva Hulová 

Za zapisovateľku určila:  p. Máriu Kováčikovú, pracovníčku Obecného úradu Kovarce.  

Pre vypracovanie návrhu uznesenia č.1/2010 navrhla komisiu v zloţení: p. Erich Gregor, p. 

Jaroslav Bujna, Ing. Rudolf Kováčik 

Starostka obce dala hlasovať za zloţenie návrhovej komisie pre vypracovanie návrhu uznesenia zo 

zasadnutia OZ: 

Hlasovanie – ,,za“ 8 poslancov 

  

Starostka obce predniesla program  zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky: 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

      3.   VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a ţiaka 

            školských zariadení so sídlom na území obce Kovarce 

      4.   VZN č. 4/2010, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej   

            dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kovarce  

      5.   VZN č. 5/2010 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Kovarce 

      6.   Výstavba nájomných bytových domov 2 x 6 bj. na parc. č. 33/11  

            - súhlas s podaním ţiadosti o poskytnutie dotácie  na obstaranie nájomných bytov 

            - súhlas s podaním ţiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB  

            - súhlas s investičným zámerom a so spôsobom financovania /úver zo ŠFRB 75 %,  

              dotácia z MVRR SR 25 %/ 

           - súhlas s predloţením ţiadosti o úver zo ŠFRB 

           - súhlas s nájomným charakterom bytov 

           - súhlas o zabezpečení  záväzku bankovou zárukou na dobu výstavby nájomných bytov  

     7.    Uznesenie vlády č. 868/2009 – účelovo určená dotácia  MF SR na beţné výdavky – úprava  

            rozpočtu na rok 2009 

     8.    Časový a obsahový plán rokovaní OZ na I. polrok 2010 

     9.    Ţiadosti občanov a organizácii, rôzne  

   10.    Dopyty a interpelácie 

   11.    Návrh na uznesenie 

   12.    Záver 
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V  programe zasadnutia OZ starostka navrhla doplniť ako bod 3. – Kontrola plnenia uznesení, 

ktorý nebol do programu zapracovaný. Ostatné body programu  3-12 budú  označené ako body 4 – 

13. 

K predmetnému návrhu doplnenia  programu neboli ţiadne pripomienky poslancov. Program 

s navrhnutou zmenou bol prijatý.  

 

3. Kontrola uznesení 

Starostka obce uviedla, ţe  uzneseniami č. 15/2009 a č. 16/2009 neboli uloţené ţiadne úlohy ani 

odporúčania. 

 

4. VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a žiaka 

    školských zariadení so sídlom na území obce Kovarce 

K návrhu VZN č. 3/2010 starostka obce uviedla, ţe pri určovaní výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na  dieťa materskej školy a ţiaka školských zariadení sa vychádzalo z rozpočtu a jeho 

plnenia pre rok 2009 a z poţiadaviek na rok 2010, ktoré  predloţili p. riaditeľka ZŠ a p. riaditeľka 

MŠ. Takto stanovený rozpočet na originálne kompetencie tvorí 36,5 % z ročných podielových 

daní, ktoré budú obci poskytnuté z MF SR prostredníctvom Daňového úradu v Topoľčanoch. 

Starostka ďalej uviedla, ţe v týchto finančných prostriedkoch nie sú zahrnuté tie finančné 

prostriedky, ktoré budú vynaloţené na opravu strechy na MŠ poškodenú silným vetrom z 21. na 

22. decembra 2009. K rozpočtu na originálne kompetencie pre MŠ starostka ďalej uviedla, ţe MŠ 

budú poskytnuté ešte finančné prostriedky na predškolákov /v minulom roku to bolo cca 70 tis. Sk/. 

Tieto sú stanovené podľa počtu detí, ktoré majú v budúcom školskom roku začať navštevovať ZŠ. 

Počet predškolákov je pribliţne rovnaký, takţe MŠ by mala mať k finančným prostriedkom od 

obce poskytnuté finančné prostriedky z KŠÚ v Nitre v pribliţne rovnakej výške.  

- Bc. E. Hulová sa informovala, či VZN určené finančné prostriedky aj MŠ a školské 

zariadenia od obce  dostanú. Starostka odpovedala, ţe pokiaľ sa nič nestane, ţe obci nebudú 

krátené finančné prostriedky zo strany štátu, tak áno. Pre rok 2010 sú to tak ako uţ 

vysvetlila, ktoré im budú VZN odsúhlasené a pri ich stanovení sa vychádzalo z rozpočtu 

z roku 2009, jeho plnenia a z poţiadaviek p. riaditeliek pre rok 2010.  

- Bc. E. Hulová sa ďalej informovala, či  sa v minulom roku MŠ a školským zariadeniam pri 

ZŠ nekrátili  finančné prostriedky. Či toto čo teraz dostanú sú aj finančné prostriedky, ktoré 

im boli krátené. Starostka k tomu uviedla, ţe aj napriek tomu, ţe obec mala zníţené 

podielové dané o 18 % nakoniec MŠ a zariadeniam pri ZŠ finančné prostriedky poskytla, 

pretoţe do ŠJ bolo potrebné zakúpiť na základe odporúčania RÚVZ chladničku, MŠ 

poskytla finančné prostriedky na úhradu plynu, na opravu sociálneho zariadenia. Pre rok 

2010 podľa návrhu VZN  sú to finančné prostriedky na prevádzku, mzdy a odvody. Nie sú  

tam zahrnuté ako uţ spomenula  finančné prostriedky na opravu strechy MŠ. 

- p. J. Bujna – poznamenal, ţe finančné prostriedky zaplatené za opravu poškodenej strechy 

na MŠ uhradí poisťovňa. Starostka vysvetlila, ţe strechu musí dať opraviť obec a najskôr aj 

uhradiť faktúru a aţ potom poisťovňa pristúpi k refundácii. Koľko poisťovňa vráti obci 

peňazí sa nedá predpokladať, a ani to za akú dobu. Doteraz obci nevrátila finančné 

prostriedky za poškodenú strechu na klube dôchodcov. 

-  Ing. M.Vican sa informoval, prečo obec znáša náklady, keď sem chodia aj ţiaci z iných 

obcí. Starostka vysvetlila, ţe tieto finančné prostriedky sú určené iba na originálne 

kompetencie, t.j. pre MŠ, ŠJ a ŠKD, ktoré dostávame v podielových daniach z príjmov FO 

podľa počtu detí a ţiakov k 15.9. predchádzajúceho roka  ZŠ je prenesená kompetencia 

a finančné prostriedky dostáva cez obec z KŠÚ v Nitre taktieţ podľa počtu ţiakov k 15.9. 

predchádzajúceho roka. Starostka poznamenala, ţe pod tabuľkou finančných prostriedkov 

pridelených obciam formou podielových daní a mestám bola uvedená poznámka, ţe MF SR 

preveruje počty ţiakov uvedené  

-  
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k 15.9.2009. Takto stanovené finančné prostriedky MF SR upravuje znovu k 15.9. beţného 

roka.  Buď sa koeficienty pre stanovenie finančných prostriedkov podľa nových stavov zníţia 

alebo zvýšia.  

Po ukončení dopytov poslancov starostka obce vyzvala poslancov na hlasovanie  za vydanie VZN 

č. 3/2010. 

Hlasovanie – „za“ 8 poslancov 

 

5. VZN č. 4/2010, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kovarce 

K návrhu VZN č. 4/2010 starostka uviedla, ţe pri určovaní dátumu zápisu bolo potrebné dodrţať § 

20 ods. 2, v ktorom je uvedené, ţe zápis sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza 

začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku a zohľadnený 

bol termín, kedy v MŠ bude psychologičkou vykonaná previerka školskej zrelosti detí, ktoré majú 

začať plniť povinnú školskú dochádzku. Termín bol dohodnutý s p. riaditeľkou ZŠ a p. riaditeľkou 

MŠ.  

- Bc.E. Hulová sa informovala zástupkyne riaditeľka ZŠ Kovarce,  p. poslankyne Mgr. 

Frankovej na počet nových prváčikov. 

 

K návrhu VZN neboli ţiadne dopyty, starostka obce vyzvala poslancov na hlasovanie za  vydanie 

VZN č. 4/2010. 

Hlasovanie – „za“ 8 poslancov 

 

6. VZN č. 5/2010 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Kovarce 

K návrhu VZN č. 5/2010, ktorého vydaním sa ruší VZN č. 4/2006 o nakladaní s nájomnými 

bytmi pre občanov starostka poznamenala, ţe v VZN č. 4/2006 neboli uvedené niektoré podstatné 

ustanovenia, ako napr. udrţateľnosť nájomného charakteru bytov po dobu najmenej 30 rokov, 

alebo to, ţe byt môţe byť poskytnutý aj občanovi s ŤZP, ktoré sú vymenované v prílohe č. 1 

Výnosy MVRR SR V-1/2006 a sú aj prílohou VZN, nebola tam tieţ uvedená finančná záruka, pre 

prípad, ţe nájomca neplatí nájomné, príp. na opravu po odsťahovaní  nájomcu, ak je   byt 

poškodený. 

- Bc. E.Hulová – informovala sa, kto zostavil prílohu so zoznamom zdravotných postihnutí, 

pretoţe podľa nej  je napr. nezmysel veta: Strata jednej dolnej končatiny v stehne po 

kolenný kĺb.  Starostka vysvetlila, ţe ten zoznam je  tak,  ako uţ uviedla prílohou výnosu 

MV SR a ona ho iba odkopírovala, aby tvoril súčasť tohto VZN.  

- Bc. E.Hulová sa ďalej informovala, ţe VZN obsahuje, ţe ţiadosť si môţe podávať iba 

rodina, nie jeden človek. Starostka vysvetlila, ţe v § 2 ods. 1 písm. a) je uvedená FO, ktorej 

mesačný príjem sa posudzuje a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, to znamená, ţe za 

rodinu sa povaţuje aj matka s dieťaťom  - slobodná, rozvedená /neúplná rodina/. Dieťa 

nemá ţiadny príjem, ale sa posudzuje pre potreby príjmu spolu s príjmom matky.  

- Bc. E. Hulová ďalej uviedla, ţe ako počula je veľký záujem o byty. Starostka uviedla, ţe 

doteraz bolo na obec doručených 16 ţiadostí.  Záujemcovia sú o 2-izbové a 3-izbové byty. 

Jedna ţiadosť je o 1-izbový byt /občan so ŤZP/. 

Poslanci nemali ţiadne ďalšie otázky k predloţenému návrhu VZN č. 5/2010, starostka obce 

vyzvala poslancov na hlasovanie za vydanie VZN č. 5/2010. 

Hlasovanie – „za“ 8 poslancov 

 

7. Výstavba nájomných bytových domov 2 x6 b.j. na parc. č. 33/11 

V tomto bode starostka informovala poslancov, ţe územné konanie výstavby NBD uţ nadobudlo 

právoplatnosť, bolo vydané stavebné povolenie pre jednotlivé BD. K poskytnutiu dotácie z MVRR 

SR   
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na výstavbu NBD  je potrebný súhlas OZ a taktieţ k poskytnutiu úveru zo ŠFRB je  potrebný  

súhlas OZ. V prílohách ţiadosti o poskytnutie dotácie z MVRR SR a  k poskytnutiu úveru zo 

ŠFRB boli uvedené súhlasy tak,  ako ich uviedla v programe zasadnutia. Podľa aktuálne dnes 

doručenej ţiadosti tam boli niektoré zmeny, ako napr. súhlas so zapracovaním minimálne troch 

mesačných splátok do rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok.  

Starostka poslancov informovala, ţe pre podanie ţiadosti o poskytnutie dotácie z MVRR SR nie je 

potrebné uţ nič odsúhlasiť, OZ uţ v mesiaci november 2009 vydalo súhlas na výstavbu 2 ks NBD 

na parc. č. 33/11, súhlasy sú potrebné  k podaniu ţiadosti o poskytnutie podpory formou úveru zo 

ŠFRB. Následne vymenovala, ktoré body musia byť OZ odsúhlasené, aby mohla byť ţiadosť na 

ŠFRB podaná:  

- súhlas s predloţením ţiadosti o úver zo ŠFRB a s výškou poţadovaného úveru 

- súhlas s účelom, na ktorý sa podpora poţaduje 

- súhlas s investičným zámerom a so spôsobom financovania – dotácia z MVRR SR – 25 %, 

úver zo ŠFRB – 75 % 

- súhlas a určenie spôsobu zabezpečenia záväzku 

- súhlas s nájomným charakterom bytov 

- súhlas, ţe v návrhu rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok /2010/ budú vyčlenené 

finančné prostriedky na minimálne tri splátky  

- súhlas o zapracovaní splátok do rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB  

/30 rokov/. 

Starostka obce pristúpila k jednotlivým bodom: 

- Súhlas s predloţením ţiadosti o úver zo ŠFRB – na výstavbu 2 ks NBD na parc. č. 33/11 

v k.ú. Kovarce /objekt SO-01 – NBD č. 1.; objekt SO-02-NBD č. 2/. Výška úveru na jeden 

NBD 241.845,31 eur; výška úveru na dva NBD spolu – 483.690,62 eur. 

- Bc. E. Hulová – poţiadala o uvedenie ceny jedného bytového domu. Starostka oboznámila 

poslancov s celkovou  sumou jedného NBD – 322.460,41 eur. Ďalej uviedla, ţe výška 

úveru zo ŠFRB na výstavbu jedného NBD je 75 % z celkovej ceny, t.j. 241.845,31 eur; na 

dva NBD spolu 483.690,62 eur. Dotácia z MVRR SR na výstavbu jedného NBD je vo 

výške 80.615,10 eur, je to 25 % z celkovej ceny NBD.  

- Bc. E. Hulová – sa informovala, či tento úver vo výške 483.690,62 eur bude splácať obec. 

Starostka vysvetlila, ţe tieto finančné prostriedky, ktoré bude obec splácať ako úver, budú 

nájomníci NBD splácať v nájomnom za prenájom bytov. 

- p. J.Bujna – uviedol, ţe moţno to bolo vtedy  zle vysvetlené, ţe oni sa  vtedy toho pána 

jasne pýtali a on povedal, ţe obec to nebude nič stáť, obec si nebude ţiadny úver brať,  ţe 

obec bude dotovať jeden byt, alebo ako to povedal iba nejakými 6 alebo 8 eurami na jeden 

byt. Spýtal sa, či si obec bude musieť vziať úver. Starostka vysvetlila, ţe to sú riadne NBD, 

kde je úver zo ŠFRB zahrnutý v nájme.  

- Ing. Kováčik – poznamenal, ţe uţ vtedy hovorili, ţe sa im to vidí málo. 

- Bc. E.Hulová – uviedla, ţe oni  tomu rozumejú, len boli na to pripravení, ţe do toho nebude 

ťahaná obec, ţe obec  si nebude brať ţiadny úver. Je im jasné, ţe to budú tí obyvatelia, ktorí 

budú úver splácať v nájme, ale pre nich je to tá obec, ktorá si bude úver brať. 

- Poslanci sa informovali,  čím obec za úver ručí. Starostka vysvetlila, ţe sa ručí bankovou 

zmenkou z Dexie Banky Slovensko do doby ukončenia  výstavby /kolaudácie/. Potom sa 

ručí stavbami NBD. 

- p. V.Šišmič – je rozdiel 6 eur a brať úver. 

- Ing. Vican -  sa informoval, čo sa stane ak obec nebude mať z čoho splácať poskytnutý úver 

zo ŠFRB. Starostka vysvetlila, ţe je to na obci, aby nájomníci platili nájomné, aby úver bol 

z čoho splácať, pokiaľ nájomník nebude splácať bude sa musieť odsťahovať a pôjde tam 

bývať ďalší ţiadateľ.  
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- V rozprave, ktorá sa týkala výstavby 2x6 b.j a ich financovania vystúpili ešte viacerí 

poslanci. Na audiozázname sa ich dopyty a pripomienky vzájomne prekrývajú, nie je 

moţné ich zapísať v písomnej formy. 

 

8. Uznesenie vlády č. 868/2009 – účelovo určená dotácia MF SR na bežné výdavky – úprava 

rozpočtu na rok 2009 

Starostka obce informovala poslancov o uznesení vlády SR č. 868/2009,  na základe ktorého MF 

SR poskytlo obci účelovo určenú dotáciu na financovanie beţných výdavkov z titulu výpadkov 

dane z príjmov FO, t.j. na beţné výdavky s výnimkou miezd, platov, sluţobných príjmov 

a ostatných osobných vyrovnaní vo výške 25.236,00 eur. Táto finančná dotácia je určená na 

pokrytie beţných výdavkov v roku 2009 a v roku 2010. Ekonómka obce p. Záhorská ju zapracuje 

do rozpočtu obce, do jeho príjmovej časti a na základe toho budú upravené aj poloţky vo 

výdavkovej časti. Dotácia nemôţe byť pouţitá,  tak ako uţ uviedla na mzdy a osobné výdavky,  

na investičné výdavky, na originálne kompetencie, ale iba na beţné výdavky r. 2009 a taktieţ 

z nej budú uhradené aj beţné výdavky   r. 2010, nakoľko obce majú  pre rok 2010 znovu krátený 

podiel na príjme FO. Pre našu obec je toto krátenie oproti roku 2009 o 22.281,00 eur. Dotácia  

musí byť minutá do 31.3.2010  a následne zúčtovaná  s MF SR.  

 Poslanci OZ vzali informáciu o poskytnutí dotácie z MF SR na vedomie. 

   

9. Časový a obsahový plán rokovaní OZ na I. polrok 2010 

Starostka informovala poslancov, ţe spolu s pozvánkou a s návrhmi VZN im bol doručený aj 

Časový a obsahový plán rokovaní OZ na I. polrok 2010. Tak ako je uvedené, zasadnutia OZ budú 

prispôsobené naliehavosti  a urgentnosti prerokovania jednotlivých náleţitostí, program bude 

aktualizovaný a poslanci budú pozvaní pozvánkou. Tak ako je uvedené v závere plánu všetky 

zasadnutia OZ sú verejné, občania majú právo sa ich zúčastňovať a byť informovaní o ich 

priebehu. 

Poslanci OZ vzali „Časový a obsahový plán rokovaní OZ na I. polrok 2010 na vedomie. 

 

10. Žiadosti občanov a organizácií, rôzne 

Starostka obce predniesla ţiadosti organizácii a občanov: 

 

- Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči 

žiadosť  o poskytnutie príspevku na podporu speváckych a hudobných talentov ich školy. 

 p. Z.Lukáčiková navrhla výšku finančného príspevku – 33,19 eur.  

 Iné návrhy výšky poskytnutia  finančného príspevku poslanci nepredniesli. 

Starostka obce vyzvala poslancov na hlasovanie za poskytnutie finančného príspevku vo výške 

33,19 eur pre Zdruţenie priateľov ZŠ internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči 

Hlasovanie – „za“ 9 – poslancov 

 

- Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA – žiadosť o poskytnutie 

finančného príspevku pre združenie na udržanie  združenia AURA, na podporu liečenia 

epilepsie, rekondičné pobyty detí a dospelých a na vydávanie časopisu „Epilepsia v mojom 

živote“.  

 p. Z. Lukáčiková – uviedla, ţe toto zdruţenie ţiada o pomoc prvý krát, preto navrhuje, aby sa  

   zdruţeniu poskytol finančný príspevok v polovičnej výške, t.j. 16,60 eur . 

 Ostatní poslanci OZ nenavrhli iné výšky príspevku.  

Starostka obce vyzvala poslancov na hlasovanie za poskytnutie finančného príspevku  vo výške 

16,60 eur pre Zdruţenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA. 

Hlasovanie – „za“ – 9 poslancov 
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- Žiadosť speváckej skupiny „Kovarčanka“ o finančný príspevok na zakúpenie oblečenia – 

sukne pre členky speváckej skupiny.  

 p. J.Bujna navrhol, aby finančná čiastka, ktorú skupina ţiada bola daná do rozpočtu na rok 2010 

tak,   

   ako pre spevácku skupinu Nezábudka, a aby bola ţiadosť vzatá na vedomie 

 Ostatní poslanci  s takýmto návrhom súhlasili. 

Poslanci OZ ţiadosť speváckej skupiny „Kovarčanka“ vzali na vedomie s tým, ţe finančná čiastka, 

ktorú skupina poţaduje bude zahrnutá vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2010 tak, ako finančná 

čiastka, ktorú poţadovala spevácka skupina „Nezábudka“. 

 

- „Clementia“ – Zariadenie sociálnych služieb Kovarce, č. 11 -  Žiadosť o oslobodenie od dane 

z pozemkov a stavieb.  

Starostka predniesla predmetnú ţiadosť a informovala poslancov o tom, ţe obec schvaľuje VZN 

o dani z nehnuteľnosti tak, aby bolo platné od 1.1. beţného roka. Uţ v minulosti oboznámila 

vedenie tohto zariadenia s tým, ţe ţiadosť o oslobodenie z platenia dane musí byť OZ doručená do 

doby schválenia VZN, pretoţe v priebehu roka nie je moţné meniť VZN o dani z nehnuteľnosti. 

Preto túto ţiadosť, ktorá bola na obecný úrad doručená 8.1.2010 povaţuje za bezpredmetnú 

a navrhuje poslancom vziať ju na vedomie.  

 Poslanci OZ sa informovali na výšku finančných prostriedkov – daň z nehnuteľností, ktoré obci 

platí sociálne zariadenie.  

 Starostka odpovedala, ţe je to cca 40.000,- Sk. 

Poslanci OZ žiadosť Zariadenia sociálnych služieb „Clementia“, Kovarce 11  o oslobodenie 

od z pozemkov a stavieb od 1.1.2010 vzali na vedomie.  

 

 

11. Dopyty a interpelácie 

- Bc. E.Hulová interpelovala poţiadavku, ţe obyvatelia Parkovej ulice  sa sťaţujú na smrad, ktorý 

vychádza z kanalizácie a majú podozrenie, ţe v priestoroch parku dochádza zrejme k nejakému 

jednorázovému splachovaniu  výkalov tých zvierat, ktoré tam sú a v tom čase potom, ţe to cítiť 

v celej tej ulici úţasne nepríjemný zápach. 

- Starostka sa p. poslankyne spýtala, kedy bol tento zápach cítiť a ktorí občania sa sťaţujú. 

- Bc. E. Hulová – občania nechcú byť menovaní a dodala, ţe  to sa aţ tak podrobne nepýtala, ale ţe 

teraz ako boli sviatky, to aţ tak nebolo,  ţe asi sa menej robilo okolo zvierat, asi  tam bol menší 

pohyb ľudí, ale ţe toto tam je, či naozaj nedochádza k poškodzovaniu tej našej kanalizácie nejakou 

takouto činnosťou, lebo to bol taký smrad ako keď sa kedysi  pri MŠ vypúšťalo.  To ony určite tam 

nemôţu takéto splašky dávať.  

- Starostka vysvetlila, ţe priamo do obecnej kanalizácie v mieste ako je ČS 2 je vyvedené potrubie 

na odpadové vody z kaštieľa, pri realizácii tejto prípojky verejnej kanalizácie aj bola. Čo sa týka 

zvierat – majú samostatné ţumpy a ich vyprázdňovanie majú zabezpečené prostredníctvom PD 

Solčany, ktoré im odoberá aj hnoj a vyváţa ho na druţstevné hnojiská. Starostka poslancov ďalej 

informovala, ţe v ČOV je zvýšená hladina olejov, niekto vypúšťa do VK motorový alebo 

prevodový olej, v aktivačnej nádrţi sa tvorí veľká pena. Kuchynské oleje takúto hladinu oleja 

v ČOV nemôţu spôsobiť. 

- Poslankyňa p. Hulová sa ďalej informovala, či ten smrad spôsobuje tento olej, pretoţe doteraz na 

Parkovej ulici tento problém nemali, v tej časti Parkovej ulice ako býva ona ten smrad nie je, ale tí 

ľudia to hovorili, ţe ten smrad trvá aj celý deň. Ďalej uviedla, ţe tí ľudia majú podozrenie, ţe tie 

splašky idú do tej kanalizácie, ţe hadicami to tam vystriekajú a ţe ide to do kanalizácie. 

- Starostka uviedla, ţe psov tam majú uţ takmer rok. 

- Poslankyňa p. Hulová uviedla, ţe ona tam nebola, ţe nevie ako to tam majú zariadené, ţe ona tam 

videla iba klietky, ale tí ľudia z Parkovej ulice  hovoria, ţe sa tam musí zrejme niečo diať.  
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- Starostka k predmetnej interpelácii ešte uviedla, ţe sa na všetko spýta Ing. Pagáčovej, ktorá to má 

všetko na starosti a dodala, ţe doteraz boli zvieratá po dovoze v karanténe, teraz sa karanténa 

skončila a určite tam prídu na kontrolu aj veterinári – Dr. Snopeková a Dr. Grič a taktieţ pracovníci 

z obvodného úradu  ţivotného prostredia, takţe ona poţiada aj o prekontrolovanie kde sa 

odvádzajú výkaly zvierat, pretoţe ona vie o tom, ţe pre zvieratá musia byť vybudované a aj sú /je 

to aj v projekte/ vlastné ţumpy.  

- Starostka uviedla, ţe zápach môţe spôsobovať aj to, ţe niekto priamo zo ţumpy vypúšťa do 

šachty verejnej kanalizácie odpadové vody, ktoré sú uţ vyhnité.  Vypúšťanie odpadových vôd zo 

ţúmp do verejnej kanalizácie alebo priamo do ČOV neodporúčala ani Ing. Petrášová s Ing. 

Javorekom, pretoţe tieto staré vyhnité vody zabíjajú baktérie v ČOV.  

- p. Lukáčiková – uviedla, ţe u jej dcéry Zdenky sa pravidelne kaţdý mesiac nedá dýchať, keď 

niekto z Novej ulice vypúšťa odpadovú vodu do verejnej kanalizácie.  

- Starostka poznamenala, ţe táto kanalizácia nie je na odvádzanie splaškových vôd, ţe to je 

kanalizácia na odvádzanie povrchových, daţďových vôd  a nie na odvádzanie splaškových vôd 

a kto tam vypúšťa splaškové vody z domácnosti ten porušuje zákon.  To je zberné potrubie na 

povrchovú vodu z novej ulice a ten kto tam vypúšťa splaškové vody z domácnosti znečisťuje 

Mŕtve rameno. Z novej ulice je povrchová voda odvádzaná touto kanalizáciou  do Mŕtveho ramena 

a občania  Fabrickej ulice sa  pripojili na toto potrubie. Po ulici Parkovej vedľa kaštieľa je druhá 

vetva na odvádzanie povrchových vôd.  

- Bc. Hulová sa informovala, či je Fabrická ulica v súčasnosti najproblematickejšia. 

- Starostka odpovedala, ţe z pohľadu znečisťovania vôd Mŕtveho ramena, ktoré je súčasťou rieky 

Nitry, splaškovými vodami z domácnosti, ktoré občania pripojili na túto kanalizáciu áno. Tak ako 

uţ uviedla, takýmto pripojením občan porušuje zákon o vodách a o ţivotnom prostredí. 

- Bc. Hulová – informovala sa, či  sa plánuje s výstavbou VK na ulici Fabrickej. 

- Starostka odpovedala, ţe pre vybudovanie kanalizácie na ulici Fabrickej sa musí najskôr doriešiť 

umiestnenie ČS, pretoţe tak ako uţ v minulosti poslancov informovala, pôvodne naplánované 

umiestnenie na dvore vo fabrike nie je reálne z dôvodu, ţe je to súkromný majetok, z ktorého časť 

nie je vysporiadaná a známi vlastníci pozemku nesúhlasia s umiestnením ČS na tomto pozemku. 

Projektant bude musieť prepracovať projekt tejto časti VK, pretoţe bude problém nájsť vhodné 

miesto pre umiestnenie ČS. Starostka poslancov informovala, ţe pre rok 2010 boli 

z Environmentálneho fondu poţiadané finančné prostriedky na budovanie VK na ulici SNP /od 

rodinného domu p. Daniša/  aţ po Pizzériu, na budovanie vetvy ulica Cintorínska spolu s časťou 

vetvy na ulici Nitrianskej a tak ako uţ uviedla pre ulicu Novú. Zostáva ešte jedna vetva po ulici 

SNP vedená povyše kostola a končí pri dome p. Buchu a ulica Fabrická. 

- Poslankyňa Hulová sa informovala, čo je pripravené, aby sa mohlo riešiť budovanie VK na ulici 

Fabrickej. 

- Starostka odpovedala – hľadá sa vhodný pozemok, kde bude moţné umiestniť ČS, pretoţe ako uţ 

uviedla, tak ako bola pôvodne naplánovaná umiestnená nemôţe byť, nakoľko sa jedná o súkromný 

pozemok, z ktorého časť nie je ani prededená a dedičia jednej časti odmietajú pozemok predediť. 

Ďalej uviedla, ţe Environmentálny fond neposkytne finančné prostriedky na budovanie VK,  ktorej 

súčasťou sú aj ČS na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, alebo na pozemkoch 

v súkromnom vlastníctve kde nie je súhlas vlastníkov pozemkov. Umiestnenie ČS na pozemku 

pred rodinným domom p. Prevuzňáka je tieţ nereálne. ČS by bola umiestnená cca 3 m od 

rodinného domu p. Matejovej a vieme ako znepríjemňuje bývanie rodine Jaroslava Šišmiča  zápach  

z ČS 1, ktorá je od ich domu umiestnená cca 7 m.  

- p. Lukáčiková –  Nová ulica znečisťuje prostredie tak isto ako Fabrická, pretoţe vypúšťajú 

odpadové vody šírinou, vypúšťajú do kanalizácie, je potrebné naraz vybudovať kanalizáciu na ulici 

Novej a Fabrickej, pretoţe Mŕtve rameno znečisťuje Nová aj Fabrická ulica. 

- Starostka uviedla, ţe obec sa zariadi podľa toho, koľko Environmentálny fond poskytne pre 

budovanie VK tento rok finančných prostriedkov. 
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- Niektorí poslanci uviedli, ţe ČOV mala byť vybudovaná na mieste pri Mŕtvom ramene a nebolo 

by potrebné stavať ČS, odpadové vody by do ČOV stekali samospádom. 

- Starostka – uviedla, ţe nevie prečo sa riešilo umiestnenie ČOV tam,  kde je vybudovaná a nie na 

mieste pri Mŕtvom ramene. Zrejme preto, ţe pozemok,  na ktorom bolo naplánované vybudovanie 

ČOV bol obecný /aj keď sa ČOV umiestnila na pozemku vo vlastníctve SR, ktorý obec musela od 

SR odkúpiť/ a pozemok  pri Mŕtvom ramene je súkromný a má viac vlastníkov a s jeho 

vysporiadaním by bolo viac problémov.  Taktieţ by moţno ţivotné prostredie nesúhlasilo 

s umiestnením ČOV v blízkosti Mŕtveho ramena, ktoré tvorí súčasť rieky Nitry. Ľudia sem aj tak 

vyváţajú odpad všetkého druhu a tak znečisťujú spodné vody.  

- Starostka oboznámila ďalej poslancov aj s tým, čo ľudia vypúšťajú, resp. vhadzujú do verejnej 

kanalizácie /plastové fľaše, textil, pouţité detské plienky a vloţky/. Tento odpad poškodzuje 

čerpadlá, ktoré ho drtia. Čerpadlá sa upchávajú takýmto odpadom a následne sú vyradené 

z prevádzky.  

- Bc. Hulová – je potrebné napísať do KM článok a informovať ľudí. 

- Starostka – na túto tému písala ona i Dr. Grácová, ktorá písala i o poriadku na cintoríne. 

- Bc. Hulová – je potrebné to vysvetliť ľuďom a upozorniť ich na to čo do VK nepatrí, lebo moţno 

to ľudia ani nevedia. 

- Bc. Hulová – informovala sa, čo sa bude robiť s jamami po budovaní VK, ktoré sú viac ako 30 

cm. V televíznych novinách dávali, ţe sme spravovatelia ciest a pokiaľ  je takáto veľká jama ide 

o ohrozenie občana, ţe pokiaľ  by sa niečo stalo na majetku –  poškodenie auta alebo  na zdraví 

obec za to zodpovedá.  

- Starostka sa spýtala, čo navrhuje. 

- Bc. Hulová – navrhla, ţe musíme voľačo pripraviť aj pre tých ľudí, aby videli, ţe sa niečo deje.  

- Starostka – tie prierezy, kde sa umiestňovala kanalizácia sa dajú ešte vyspravovať dlaţbou, ktorú 

vyrábame a ktorá bola čiastočne poškodená, takţe sa nedá pouţiť na chodníky  a zaliať to betónom. 

Poţiadala poslancov, aby sa vyjadrili čo s individuálnymi jamami /ulica Duklianska/,  ktoré sú na 

tejto ceste ešte z čias budovania vody, plynu  a ktoré dosahujú priemer cca 50 cm a hĺbku 30 cm.  

- Bc. Hulová – Parková ulica je v strašnom stave. 

- Starostka – ulica Hviezdoslavova je viac rozbitá a v najhoršom stave je ul. Štúrova /bývalá 

Šimarská/, ktorá bola rozbitá uţ pred budovaním VK. 

- p. Bujna – na ulici Šimarskej nikdy nebola cesta. 

- Starostka – aj tam bývajú ľudia,  teraz sú tam postavené nové domy. 

- Bc. Hulová – všetky ulice sú po kanalizácii zlé, je potrebné rozmýšľať čo sa bude s nimi robiť. 

Navrhuje pouţiť suchý betón, ako to v minulosti odporúčal p. Moravčík. 

- Ing. Vican – ľudia kritizujú, ţe je zbytočné jamy zasypávať pieskom, navrhuje betónovať ako to 

bolo urobené na ulici Hviezdoslavovej. Vydrţalo iba nejaký čas a popukalo to, ale aj tak je to 

lepšie.  

- p. Šišmič – škoda piesku, betónovať.  

- p. Lukáčiková  - zabetónovať tak, ako sa to betónovalo pred p. Čitarskym.  

- Starostka – je potrebné dať do poriadku chodník vedľa hlavnej cesty smerom do Nitry, kde sa 

umiestňovala kanalizácia v roku 2007 a v roku 2008. Je potrebné tam umiestniť dlaţbu, ktorú 

pracovníci obce vyrábajú. Po časti chodníka sa nedá chodiť, preto je to potrebné urgentne riešiť, 

aby sa tam nestal nejaký úraz. 

- p. Lukáčiková – cesta na kriţovatke na ulicu Štefánikovú bola riešená zámkovou dlaţbou 

a betónom a doteraz to drţí. 

- Starostka – uviedla, ţe uţ to spomínala, ţe zámková dlaţba, ktorá je poškodená bude pouţitá do 

prierezov a následne zaliata betónom. Problém robia samostatné jamy. 

- Bc. Hulová – či nie je nejaký odborník, ktorý by poradil ako to urobiť. 

- V rozprave týkajúcej sa miestnych komunikácii opakovane vystúpili ešte poslanci Ing. Vican, p. 

Šišmič, Ing. Kováčik. 
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- Ing. Vican – osloviť Ing. Soboňu o pomoc pri vybavení finančných prostriedkov na miestne 

komunikácie /v Solčanoch robili po kanalizácii opravu ciest/ 

- Starostka – nie sú vydané ţiadne výzvy na projekty na miestne komunikácie. 

- Bc. Hulová a viacerí poslanci – navrhli objednať sa u Ing. Soboňu, aby pomohol s vybavením 

finančných prostriedkov na miestne komunikácie; Bc. Hulová uviedla, ţe občania ho podporili vo 

voľbách do zastupiteľstva NSK, boli sme jeho voliči, nech nám poradí.  

- Ing. Kováčik – sa informoval, či nemajú na mysli Doc. Belicu. 

- Bc. Hulová – nie, je potrebné osloviť Ing. Soboňu, je najbliţší. 

- Do rozpravy týkajúcej sa opráv miestnych komunikácii po budovaní plynu, vodu a VK sa 

opätovne zapojili viacerí poslanci. 

 

- Starostka – uviedla, ţe v bode 10 zabudla na ţiadosť, ktorá bola na obecný úrad doručená dnes, 

a to: 

- Zdenka Laciková, Hurbanova 725, Kopčany – žiadosť o finančný príspevok na vydanie 

básnickej zbierky „Studňa času“.  

Starostka vysvetlila poslancom OZ, ţe vydanie básnickej  podporilo aj ZO TIR sumou 1.000,00 

eur.  

 Poslanci navrhli vziať uvedenú ţiadosť p. Zdenky Lacikovej na vedomie. 

 Iné návrhy poslancov neboli, ţiadosť bola vzatá na vedomie 

Poslanci OZ žiadosť Zdenky Lacikovej o poskytnutie finančného príspevku na vydanie 

básnickej zbierky „Studňa času“ vzali na vedomie.  

 

- p. Vrbjar – verejné osvetlenie v obci – informoval sa, či sa nedá s ním niečo robiť, aby v čase 

vetrov nezhasínalo, či sa nedá zistiť, v ktorých miestach sú drôty voľné a v čase vetrov sa spájajú. 

- Starostka – vie, ţe to p. Jagelka a p. Kováčik uţ niekoľkokrát riešili. Naša obec nie je jediná, kde 

v čase vetrov zhasína verejné osvetlenie. 

- p. Vrbjar – u nás boli svetlá verejného osvetlenia počas vetra vypnuté a na okolí svietili. 

- Bc. Hulová – informovala sa, či ideme na plný reţim verejného osvetlenia, či sa neprepína  na 

nejaký úsporný reţim, či sa nerozmýšľalo o tom, vypínať časť verejného osvetlenia po polnoci,  

keď je menší  Pamätá si, ţe uţ to tak v minulosti bolo. 

- Starostka – obec pouţíva úsporné ţiarivky vo verejnom osvetlení. Vypínanie časti svetiel sa 

v minulosti neosvedčilo, občania sa sťaţovali na neosvetlené ulice a na vytváranie moţností pre 

krádeţe. 

- p. Vrbjar – sa opakovane vrátil k problému zhasínania svetiel verejného osvetlenia v čase vetrov. 

- p. Gregor – informoval poslancov, ţe v sobotu 9.1. sa vypilujú  gaštany pri zdravotnom stredisku, 

kde bude aj p. Jagelka, takţe poslanci sa ho  môţu prísť na zhasínanie svetiel  počas vetrov osobne 

spýtať. 

- Bc. Hulová – informovala sa, či gaštany na Parkovej ulici /pred ich domom na druhej strane 

cesty/ zostávajú, či sa nevypilujú. 

- Starostka – tieto ešte zostávajú.  

- p. Šišmič – informoval sa na lipy pri kostole.  

- Starostka – bol urobený posudok na tieto stromy Ing. Minárikom, ktorý má oprávnenie na 

vykonávanie takejto činnosti. Z hľadiska ochrany prírody nevidí dôvod, prečo by sa tieto stromy 

/lipy/ mali vypíliť. Je len potrebné ich odborne ošetriť, nakoľko v minulosti boli urobené 

neodborné zásahy pri ich opilovaní. Pri opilovaní rád poradí.  

- p. Bujna – javor a jaseň pri telocvični ZŠ – informoval sa či sa budú tieţ vypilovať. 

- Starostka – aj na tieto stromy bol urobený posudok, stromy budú vypílené, poškodzujú stavbu 

telocvične. Spílenie stromov bude vykonané do 31.marca, t.j. v čase vegetačného kľudu.  

- p. Lukáčiková – strom na cintoríne – pred DS /pri hrobe rod. Vančovej/ nejaký pán motorovou 

pílou pílil tam ten jeden koreň. Ľudia hovorili, ţe sa to tam môţe zrútiť na tie pomníky. Navrhla 

starostke, aby sa tam išla na to pozrieť. 
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- Starostka – konáre z tohto stromu boli opílené a spýtala sa poslankyne  p. Lukáčikovej, prečo 

toho pána neoslovila keď pílil korene stromu a nespýtala sa ho  sa mohla toho pána spýtať z akého 

dôvodu to píli. 

- p. Lukáčiková – navrhla, ţe keď má niekto robiť na tom strome neodborné zásahy má sa to spíliť 

preč, aby sa nepoškodili pomníky. 

- Starostka – osloví Ing. Minárika o posudok na tento strom. 

- p. Šišmič – informoval sa, či ten pán  príde tie lipy pri kostole opíliť, lebo konáre z nich padajú na 

autá, čo sú tam odstavené. Kto bude hradiť škodu spôsobenú odlomeným konárom. 

- Starostka – Ing. Minárik príde poradiť ako sa má opilovanie odborne urobiť, aby sa neopakovali 

chyby z minulosti 

- p. Šišmič – či si obec nemôţe aj napriek tomuto posudu vydať povolenie na výrub, keď sa to 

nachádza na obecnom pozemku. 

- Bc. Hulová – to by bolo asi s pokutou. 

- Starostka – ak by niekto informoval ObÚŢP o výrube a obec by predloţila vyjadrenie znalca 

z odboru ochrany prírody, ţe on s tým nesúhlasil obec by mohla dostať pokutu. Ako príklad 

starostka uviedla výrub orechov bez vydania odborného posudku v obci Oponice. Na výrub 

upozornil ObÚŢP upozornil občan, ţivotné prostredie muselo vo veci  konať a nakoľko sa jednalo 

o vyššiu spoločenskú hodnotu stromov, postúpilo to na riešenie okresnému súdu v Topoľčanoch. 

- p. Šišmič – informoval sa, či je potrebné povolenie na opilovanie stromov /lipy pri kostole/. 

- Starostka – nie je potrebné. 

- Bc. Hulová – doporučuje osloviť Ing. Minárika, aby poradil ako je potrebné stromy odborne 

opíliť. 

- p. Bujna – informoval sa, ako pokračuje rekonštrukcia priestorov bývalej lekárne, či tam 

muzikanti robia. 

- Starostka bliţšie vysvetlila práce, ktoré sa uskutočňujú v týchto priestoroch /obúchanie starej 

koţovky, vystierkovanie, maľovanie/.  

- p. Bujna – informoval sa ako pokračuje výstavba novej lekárne vedľa ZS.  

- Starostka – Ing. Ruman je ochotný prísť na zasadnutie OZ a informovať poslancov o prácach. Má 

pripravenú projektovú dokumentáciu, vybavuje súhlas zo štátneho ústavu pre ochranu liečiv 

a potom poţiada o stavebné povolenie.  

- p. Bujna – informoval sa ako pokračujú práce na vybudovaní elektrických sietí na ulici za 

humnami. 

- Starostka – Ing. Hain ukončuje projekt, bolo vykonané zameranie pozemku  - cesty, ktorej 

vlastníkom je obec a do telesa ktorej budú umiestnené elektrické káble. 

- Poslanci sa informovali koľko domov sa tam bude teraz stavať. 

- Starostka informovala o tom, kto tam uţ stavia, resp. kto má záujem o výstavbu domu v tejto časti 

obce /má kúpený pozemok/. 

- p. Bujna – informoval na vybudovanie plynu na tejto ulici. 

- Starostka – tak ako uţ v minulosti bolo povedané, obec musí plyn vybudovať a SPP následne po 

prehodnotení ekonomiky vyuţitia od obce odkúpi vybudované siete. 

- p. Šišmič – informoval sa,  či sa elektrické siete budú budovať v tomto roku, lebo on má 

informácie, ţe elektrika v tejto časti obce bude v roku 2013. 

- Starostka – podľa informácie od p. Blahu z elektrárni Partizánske majú v pláne budovanie 

v tomto roku. Je potrebné mať urobený projekt, ten robí Ing. Hain. Obec k realizácii vybudovanie 

elektrických sietí dala vyhotoviť aj geometrický plán, aby pri budovaní nedošlo k zásahu do 

súkromného pozemku. 

- p. Šišmič – či obec nesľúbila týmto občanom aj vybudovanie vody a plynu. 

- Bc. Hulová – celkom si to nepamätá, ale vie, ţe sa hovorilo o tom, ţe obec nebude mať 

prostriedky na vybudovanie týchto inţinierskych sietí. 

- Starostka – vybudovanie vodovodu by sa muselo realizovať ešte pred  ČOV vytvorením 

samostatnej odbočky. Musel by sa dať urobiť projekt na túto časť vodovodu a finančné prostriedky 

by sa mohli ţiadať aj z EF. Čo sa týka plynu, to uţ uviedla, ţe obec by ho musela vybudovať a SPP 

by následne po 
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 prehodnotení odkúpilo vybudovanú sieť. Ďalej poznamenala, ţe tí občania, ktorí tam uţ stavajú, si 

budujú aj vlastné studne a vodu tam majú na základe rozborov dobrú. 

- p. Lukáčiková – vzniesla námietku, ţe sa nedodrţuje termín na vypracovanie zápisníc zo 

zasadnutia OZ. 

- p. Kováčiková  - oznámila poslancom, ţe ona musí v prvom rade robiť tú prácu, ktorá jej vyplýva 

z pracovnej náplne a zápisnicu z tohto OZ im nemôţe skôr odovzdať ako koncom februára – 

začiatkom marca. Ona ju nemôţe urobiť skôr, lebo má v prvom rade robotu inú. Aj k 

písaniu zápisnicu z 30-teho novembra sa dostala aţ pred Vianocami.  

- p. Lukáčiková – či nemôţe niekto iný písať zápisnicu. 

- Starostka – pýtala sa p. Kováčikovej, či pôjde na zasadnutie OZ, lebo vie, ţe má viac práce, sú 

koncoročné výkazy.  Povedala jej, ţe príde. 

- Bc. Hulová – existuje rokovací poriadok, starostka musí zabezpečiť, aby bolo splnené dokedy má 

byť zápisnica z OZ hotová. 

- p. Lukáčiková – keď to ona nestíha, je potrebné to preniesť na niekoho druhého. 

- p. Kováčiková – starostka sa jej pýtala, či pôjde na zastupiteľstvo, ona povedala, ţe pôjde, ale 

poslancom hneď povie, ţe to nestihne včas napísať, lebo je koniec roka a ona má toho teraz veľa. 

- p. Lukáčiková – o čom sa bavíme, nie je to len táto  zápisnica, ale sú to zápisnice  dva roky – 

najmenej. 

- Bc. Hulová – starostka to musí  zabezpečiť tak, aby to bolo v súlade s normami, ktoré boli 

schválené. 

- p. Lukáčiková -  ak to p. Kováčiková nestačí pre pracovnú zaneprázdnenosť, čo si myslí, ţe má 

toho neúrekom lebo je začiatok roka, ona vie koľko roboty má, tak nech starostka poverí písaním 

zápisnice druhú. 

- p. Kováčiková – zápisnicu do konca marca urobí. Ona vie, čo má všetko robiť, nebude to tu 

rozoberať. 

- Bc. Hulová –  prečo starostka nepoverila písaním inú pracovníčku. 

- Starostka – p. Kováčiková  nepovedala, ţe to nespraví, povedala, ţe ona na zastupiteľstvo ide. 

- p. Lukáčikovú – keď Maja povedala, ţe to nespraví,  tak starostka mala povedať, aby tam 

nechodila a mala tam poslať Somogyiovú.  

- Ing. Kováčik – chce to trochu zobjektivizovať, nedá sa to uţ počúvať. Celý ţivot robil vedúceho 

pracovníka. Keby mu bol niekto z jeho pracovníkov niekedy povedal,  ţe to nespraví, on by s tým 

človekom viac nedebatoval. Ako by to mohlo fungovať. Samozrejme, ţe nemohol nútiť toho, alebo 

tú, ktorá na to nemala čas. 

- Starostka – ona p. Kováčikovú nenútila ísť na zastupiteľstvo. 

- Ing. Kováčik – poukázal na disciplínu. 

- Starostka – poznámky sú, je nahrávka na diktafóne. Poverí p. Somogyiovú napísať zápis. 

- p. Lukáčiková – nepochopila, ţe by Maja povedala, ţe ona to nespraví. 

- Ing. Kováčik – on nehovorí o p.Kováčikovej, on hovorí všeobecne. Uviedol, ţe je dohoda, ţe 

napíše zápisnicu a ţe  Somogiová z jej poznámok nebude vedieť písať zápisnicu. 

- p. Kováčiková – ona zápisnicu napíše, no určite to nebude do 10 dní. Ona má v prvom rade 

roboty, ktoré majú termíny a tie ju nepustia. 

- Bc. Hulová – navrhla p. Kováčikovej, aby napísanie nechala p. Somogyiovej. 

- p. Kováčiková – nie ona ju napíše tak, ako napísala tie predtým. Bude sa snaţiť ju napísať skôr, 

ale do 10 dní určite nie, jedine keby ju písala doma, a doma nie je povinná ju písať. Večer ju uţ 

bolia oči a ona to môţe písať iba doma.  

- p. Lukáčiková – informovala sa, či sa termín 10 dní na napísanie zápisnice z OZ dal do uznesenia. 

-  Starostka – čo sa týka overovania zápisníc z OZ upozornila na to, ţe je problém skontaktovať sa 

s poslancami, ktorí majú zápisnicu overiť. 

- Bc. Hulová – reagovala, ţe ani poslanci vţdy nemôţu byť k dispozícii. 

- Ing. Vican – doporučil, aby obec vyzvala VÚC o poskytnutie finančnej pomoci na opravu ciest, 

ktoré sú v havarijnom stave, nech sa k tomu vyjadria aj ostatní poslanci. 
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- Starostka – spýtala sa p. poslanca Vicana, či má na mysli miestne komunikácie. Ďalej uviedla, ţe 

NSK spravuje regionálne komunikácie. Navrhla na budúce zasadnutie prizvať Ing. Soboňu. 

- Ing. Vican – navrhuje poslať ţiadosť na NSK o finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu 

miestnych komunikácii. 

- Starostka – poţiadala poslankyňu Hulovú o uvedenie mien občanov, ktorí sa sťaţovali na zápach 

na Parkovej ulici. 

- Bc. Hulová – to nie je podstatné, sú to občania Parkovej ulice, následne spresnila svoju výpoveď   

– rodina Davidovičová, Grosová.  

- Starostka vysvetlila  k sťaţnosti týchto občanov, ţe ich domácnosti  sú pripojené na verejnú 

kanalizáciu vo vyššej časti ako je pripojený kaštieľ, takţe zápach sa im z kaštieľa šíriť nemôţe, 

pretoţe voda nikdy  netečie hore. Kaštieľ je napojený priamo do potrubia pri ČS 2. 

-  Bc. Hulová – je to interpelácia občanov a ona poţiadala starostku, aby to vyriešila. Je potrebné sa 

na to pozrieť, či sa tam niečo zlé nedeje, či niekto nepoškodzuje verejné dielo. Keď im to smrdí tak 

tam niečo je. 

- Starostka sa snaţila opätovne p. poslankyni Hulovej vysvetliť, ţe voda, ktorú vypúšťajú z kaštieľa 

nemôţe rod. Davidovičovej a Grosovej zapáchať, lebo potrubie z kaštieľa je  niţšie ako ich 

potrubie a zápach sa hore nešíri. Zápach by mohli spôsobovať iba vody vypúšťané z domov 

umiestnených na začiatku ulice Parkovej /p. Mosnár, p. Kráľ, p. Pacalajová, p. Moravčík/ pred 

domom občanov, ktorí sa sťaţujú na zápach.  

- Bc. Hulová – existuje aj také niečo, ţe keď si občania dali interpeláciu, tak sa bude týmto ľuďom 

odpovedať. 

 

Po ukončení interpelácii poslancov návrhová komisia pripravila návrh na uznesenie.  

 

12. Návrh na uznesenie  

Návrh na uznesenie predniesol p. Erich Gregor. K prednesenému návrhu poslanci predniesli  

ţiadne doplnky ani zmeny. Starostka obce dala hlasovať za prednesený návrh uznesenia zo 

zasadnutia OZ. 

Hlasovanie – „za“ – 9 poslancov 

 

13. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce Mgr. Helena Paučírová   zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončila a poďakovala  prítomným za ich účasť. 

 

V Kovarciach,  dňa 8.januára  2010 

 

Overovatelia:     p. Oto Vrbjar 

 

                            Bc. Eva Hulová 

 

 

Zapisovateľka:  p. Mária Kováčiková 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Helena Paučírová 

                                                                                                    starostka obce KOVARCE 
 

 


