Zápisnica z 16. plánovaného verejného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Uherce zo dňa 04. mája 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 8 poslancov, neprítomný – ospravedlnený Anton Plandora
(príloha č. 1)
1. Otvorenie zasadnutia.
Na úvod starostka privítala prítomných a poslancov. Skonštatovala, že OZ je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Ing. Alena
Chalupová predložila návrh programu 16. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
v tomto znení:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
3. Kontrola plnenia schválených uznesení.
4. Návrh Úpravy rozpočtu na rok 2017 č.1.
5. Informácia o príprave osláv ukončenia II. svetovej vojny, Dňa matiek, príprava osláv
dňa Medzihoria a informácia o ďalších kultúrno-spoločenských a športových akciách
v obci..
6. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov..
7. Interpelácia poslancov OZ.
8. Diskusia.
9. Schválenie uznesení.
10. Záver.
Spýtala sa poslancov, či chce niekto z nich doplniť prednesený program. Nikto nechcel. Takže
dala hlasovať, aby OZ zasadalo podľa tohto programu. Všetci hlasovali za, nikto nebol proti
a nikto sa hlasovania nezdržal. Skonštatovala, že program rokovania bol schválený 8
poslancami.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
Potom starostka prešla na druhý bod zasadnutia – voľba zapisovateľa. Za zapisovateľa
navrhla Máriu Gálisovú. Za overovateľov zápisnice pána Antona Tomu a Ivana Tótha . Spýtala
sa poslancov, či má niekto z nich iný návrh. Nikto nemal iný návrh, tak dala hlasovať. Všetci
poslanci hlasovali za. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Skonštatovala, že
zapisovateľom bude Mária Gálisová a overovatelia budú pán Anton Toma a pán Ivan Tóth.
Potom do návrhovej komisie navrhla za predsedu pána Júliusa Kmeťa a za členov pani Mgr.
Danielu Javůrkovú a Jána Kundláka. Spýtala sa poslancov, či má niekto iný návrh. Nikto nemal,
tak dala hlasovať o tomto návrhu. Všetci poslanci hlasovali za, nikto nebol proti a nikto sa
hlasovania nezdržal. Starostka skonštatovala, že návrhová komisia bude pracovať v zložení:
predseda pán Kmeť a členovia p. Javůrková a p. Kundlák.
3. Kontrola plnenia schválených uznesení
Tretím bodom zasadnutia bola správa o plnení uznesení z 15. plánovaného zasadnutia OZ.
Starostka vyzvala Ing. Juríkovú, aby ho predniesla. Ing. Juríková predniesla správu o plnení
uznesenia. (príloha č. 2). Starostka poďakovala za predloženie správy, spýtala sa či má niekto
pripomienky ku tejto správe. Nikto nemal. Skonštatovala, že táto správa pôjde do uznesenia
ako OZ berie na vedomie.
4. Návrh Úpravy rozpočtu na rok 2017 č.1. (príloha č. 3)
Starostka skonštatovala, že tento materiál poslanci dostali domov a mohli si ho
preštudovať. Vyzvala predsedu finančnej komisie, aby sa k nemu vyjadril. Pán Tóth
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informoval, že členovia komisie sa podrobne zaoberali všetkými upravovanými položkami.
Najväčšia upravovaná suma je na položke oprava školskej jedálne a družiny, kde sa vymieňali
okná. Skonštatoval, že finančná komisia odporučila túto úpravu rozpočtu schváliť. Starostka sa
ešte vyjadrila k niektorým položkám, a to kamerový systém, cintorín – chodníky, projekty na
KD, detské ihrisko. Pán Laco sa spýtal, kde bude detské ihrisko umiestnené. Starostka
odpovedala, že pri MŠ. Pán Kmeť povedal, že musí byť urobené nové oplotenie. Pán Kmeť sa
spýtal, kde bude umiestnený kamerový systém v obci. Starostka odpovedala, že pri fare, pri
zdravotnom stredisku a na križovatke na Kolačno a pri MŠ. Pán Vlčko sa spýtal na položku –
úprava verejnej zelene. Starostka odpovedala, že ide o zeleň okolo bytovky a tam kde sa
vypilovali stromy. Už nikto nemal ďalšie otázky, tak skonštatovala, že tento bod pôjde do
uznesenia ako OZ schvaľuje úpravu rozpočtu č.1 na rok 2017.
5. Informácia o príprave osláv ukončenia II. svetovej vojny, Dňa matiek, príprava
osláv dňa Medzihoria a informácia o ďalších kultúrno-spoločenských a športových
akciách v obci. (príloha č. 4)
Starostka informovala o pripravovaných kultúrnych akciách v obci – 5.5. oslavy
ukončenia II. svetovej vojny, 7.5. Deň otvorených dverí – DHZ, 14.5. Deň matiek, 20.05. súťaž
vo varení gulášu, 27.5. Deň detí. 3.6. Memoriál Jána Korca, 1.7. Medzihorie v Oslanoch.
Starostka skonštatovala, že tento bod pôjde do uznesenia, že OZ berie na vedomie informáciu
o pripravovaných kultúrno-spoločenských akciách.
6. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov.
Starostka skonštatovala, že obdŕžala plány činnosti sociálnej, finančnej a telovýchovy
a športu (príloha č. 5). Potom starostka v krátkosti informovala o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok
2017 (príloha č. 6). Ďalej informovala, že prišla žiadosť o vykúpenie pozemku (príloha č. 7)
pod ihriskom. Poprosila poslancov, aby sa vyjadrili k cene, za akú cenu sa budú pozemky
vykupovať. Pán Laco sa vyjadril, že nakoľko je vykúpená len jedna tretina pozemkov pod
ihriskom a preto treba túto cenu upraviť. Navrhli cenu 5,-€ za m2. Pán Vlčko sa spýtal aká je
rozloha pod ihriskom v rukách súkromných vlastníkov. Pán Kmeť sa spýtal, či sa dá jednať
s pozemkovým fondom. Odpovedali, že sa dá. Skonštatovala, že tento bod pôjde do uznesenia
ako OZ súhlasí s cenou 5,- € za m2 a osloviť ďalších vlastníkov na odpredaj týchto pozemkov
obci. Ďalej starostka informovala, že prišli žiadosti od DHZ a TJ Nový život na vybudovanie
studne na ihrisku (príloha č. 8). Ďalej informovala, že prišla odpoveď od ZSVS (príloha č. 9)
na podnet na vytopené pivnice a podmáčané domy z dôvodu výstavby kanalizácie v zmysle, že
ZSVS urobila všetko, čo bolo v jej silách a za tento stav nenesú zodpovednosť. Pán Tóth
prečítal tento list. Poslanci so starostkou sa zhodli na tom, že starostka osloví odborníka, aby
tento stav posúdil a navrhol riešenie na odstránenie tohto problému. K tejto veci sa vyjadrili
všetci dotknutí občania, a to pán Svrček, p. Kováčová, Rosáková, Rejchrtová a pán Kmeť.
Doložili aj fotografie zo zatopených pivníc.
7. Interpelácia poslancov OZ.
Pán Foltán dal návrh na základe podnetu občanov, aby bol v obci prijatý zákaz používania
zábavnej pyrotechniky. Starostka odpovedala, že vypracujeme návrh VZN a na budúcom
zasadaní OZ môže byť toto VZN prijaté. Pán Vlčko sa spýtal, ako stojíme s chodníkmi na
cintoríne. Starostka odpovedala, že sa ešte musí urobiť terénna úprava, chodníky sú dokončené
a vyrubujeme penále za oneskorené ukončenie prác. Ďalej pán Vlčko upozornil na
prepadávajúcu sa šachtu na hlavnej ceste pre pohostinstvom Straka a opätovne sa pýtal na
dopravnú značku zakazujúcu odbočenie nákladných motorových vozidiel smerom do V.
Uheriec. Pán Laco sa spýtal na opätovné rozkopanie cesty pri ihrisku TJ, ďalej sa pýtal na práce
na priehrade a ako je to s Tomikeje domom. Starostka reagovala – cestu otvorili preto, lebo
výstavba kanalizácie nie je ešte ukončená, ďalej priehrada – práce na hrádzi pokračujú a mali
by byť ukončené za 6 mesiacov. Potom by sa mala priehrada napúšťať. Nový majiteľ Tomikeje
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dom zrútil a chce urobiť chodník. Starostka povedala, že s ňou nejednala, ale rozprával s ňou
Ing. Toth. Pani Javůrková povedala, že s majiteľkou rozprávala a potvrdila, že majiteľka ten
chodník tam chce vybudovať. Ing. Toth potvrdil tieto slová. Pán Kmeť sa spýtal na
rekonštrukciu obecných ciest. Starostka informovala, že cesta za Lôhom by sa mohla
rekonštruovať. Cesta pri potoku - nie sú pripojení občania na kanalizáciu. Ing. Toth informoval,
že sa teraz ani nemôžu, pretože ČOV je kapacitne naplnená. Keď sa spustí do prevádzky
novovybudovaná kanalizácia, tak sa môže v tomto smere pokračovať. Cestu treba aspoň niečím
vysypať. Ďalej sa pán Kmeť spýtal na kamene pri ceste na križovatke pre Jednote v Čerešňovej.
Potom informoval o pamätnej izbe v Hasičskej zbrojnici a dni otvorených dverí, ktorý bude
7.5.2017.
8. Diskusia
Pani Kováčová reagovala na list od ZSVS v zmysle, že vodu v pivniciach nemali do času,
kým nezačali stavať kanalizáciu. Pán Svrček povedal, že výkopmi zasypali odvodňovacie
kanále. Pani Rejchrtová povedala, že jej príbytok je neobývateľný, nakoľko má všetky steny
plesnivé. Pani Rosáková povedala, že pri výstavbe kanalizácie, všetky odvodňovacie kanále
a šachty boli zasypané. Odpadový kanál zabetónovali. Celé pozemky sú podmáčané. Obávajú
sa, že ich domy časom sa rozpadnú. Pán Kmeť navrhol postihnutým, aby každý z nich
samostatne napísal sťažnosť na ZSVS. Pán Svitok reagoval na ohňostroj v sobotu a používanie
zábavnej pyrotechniky. Navrhol, aby bol vydaný zákaz na ohňostroj aj na Silvestra pred OcÚ.
Ďalej sa pýtal, kedy bude v obci zriadený zberný dvor, upozornil na odpad, ktorý má v záhrade
z kontajnerov a spýtal sa čo chcú robiť s tými ľuďmi, ktorí už pozemky pod ihriskom odpredali
obci, či im doplatia do novej výkupnej ceny. Starostka reagovala – ohňostroj ako schvália
poslanci, tak bude. Môže sa dať úplný zákaz, je tomu naklonená. Ing. Svitok upozornil, že na
pyrotechnike je uvedené, kde sa môže používať a podľa toho sa treba riadiť. Starostka reagovala
na zberný dvor – nemáme pozemok, kde by sa mohol zriadiť. Ďalej informovala, že sa idú
kontajneri oplotiť a čo sa týka ceny pozemkov – nemôžeme doplácať tým, čo predali pred
desiatimi rokmi. Je to zákon trhu. Ceny pozemkov sa menia a táto navrhnutá cena nie je
prehnaná. Prvoradým cieľom je vykúpiť cesty a ihrisko. Pani Rosáková upozornila na suché
konáre na gaštane a lipách pri jej dome, ktoré padajú počas búrky alebo vetra a ohrozujú ľudí.
Pán Kundlák informoval, že lipy sú na súkromných pozemkoch a treba vyzvať majiteľov, aby
ich opílili. Pán Rybanský sa vyjadril, že na návrh ZMOS bol 12.01.2015 novelizovaný zákon
o používaní pyrotechniky. Vo Veľkých Uherciach za rok a pol starostka a poslanci nevedeli
prijať VZN o používaní pyrotechniky. Pánovi Tothovi dá VZN z malej obce pri Michalovciach
s počtom obyvateľov 300, ktorá to po vyjdení novelizácie mala VZN prijaté (príloha č. 10).
Ďalej sa pýtal, prečo sú cenzurované zápisnice zo zasadnutí OZ. Neuvádza sa tam všetko, čo sa
tam povie. Pýtal sa, že prečo nebola uvedená v zápisnici výška príspevku na koncert
organizovaný p. Valúchom v 2016, na čo sa pýtal vtedy pán Maťašeje. Pán Kmeť aj ostatní
poslanci prisvedčili, že sa o tom vedelo a dalo sa mu 1000,- €.Pani starostka povedala, že to
nebola žiadna tajnosť, Na to reagoval pán Toth, že toto jeho tvrdenie sa nezakladá na pravde.
Starostka reagovala, že si myslí, že do zápisníc sa píše všetko podstatné, ale nedá sa zapísať
každé jedno slovo. Starostka povedala, že nakoľko sa používa zvukový záznam, to hlavné
v zápisniciach je. Je to veľká pomoc a oveľa viac sa podchytí ako pred tým, keď sa len písalo
ručne. Ďalej sa pýtal, či OcÚ nemusí separovať odpad. Z fašiangov vyseparovali plasty a našiel
ich hodené v kontajneri. Starostka povedala, že nevie prečo sa plasty dostali do kontajnera,
malo sa to dať do kontajnerov na to určených. Ďalej sa pýtal na opravy ciest, kto ich chodí
kontrolovať, či sú tie cesty v pôvodnom stave, ako boli pred tým, než boli rozbité. Povedal, že
nejde hovoriť o všetkých cestách, ale hovorí o ceste za KD. Starostka sa spýtala, či je tá cesta
zlá. Povedal, že nie, ale pri oprave dali len 4cm hrúbku asfaltu a nie 9 cm ako bola pôvodne.
To nie je cesta v pôvodnom stave. Pri M. Gálisovej kopali poruchu, hodili tam blato, zatlačili,
už sa to prepadáva. Starostka reagovala, že až sa to prepadáva, bude to reklamovať, a musia to
opraviť. Pán Rybanský sa pýtal, kto to chodí kontrolovať. Treba to urobiť dobre a nie potom
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lepiť fľaky. Treba, aby tam bola prítomná stavebná komisia, alebo starostka, on tam bol aj pani
starostka. On sa vadil s Váhostavom, a starostka im nič nepovedala a bola tam. Povedal, že bol
za p. starostkou, aby sa tá cesta spravila poriadne. Pani starostka vtedy povedala, že nič sa robiť
nebude a bude to tak. Starostka reagovala, že cesta opravená bola. Rybanský sa spýtal, prečo
sa nezhutnila, aby ten kraj neutekal. Treba využívať situáciu, aby sa potom nemuseli dávať
peniaze. Starostka povedala, že cesta je tam spravená, pokiaľ budú na nej závady, budeme ju
reklamovať a nevie o akej hrúbke hovorí, reagoval, že preto nevie, lebo sa tam nebol nikto
pozrieť. Starostka sa pýtala, aký asfalt má na mysli. Tam, kde boli výkopy, museli cestu do
úrovne terénu spraviť.
Pani Krištienová reagovala, že vie aká bola situácia pred tým a teraz, doteraz neboli chodníky
na cintoríne. Za dva roky p. starostka vybudovala viac ako predchodca za 12 rokov. Vybudovala
bytovku, ČOV, cintorín a podobne. Netvrdí, že predchodca nemá v niečom pravdu, ale treba
riešiť veci a netreba sa rozčuľovať. Starostka jej poďakovala za podporu. Pani Kováčová sa
spýtala, či nemôžu byť zápisnice aj pred Jednotou. Starostka reagovala, že môžu byť zápisnice
a uznesenia len na úradnej tabuli a tá je len jedna, pri OcÚ. Pán Maťašeje reagoval, že on
zápisnice nekontroluje, on na zasadnutí povie, čo má povedať. Ďalej poukázal na ohňostroj, že
od neho má prasknuté okno, ktoré on musí zaplatiť a má s tým zbytočné problémy. Má plný
dvor odpadu z ohňostrojov. Pani Rejchrtová reagovala, že ohňostroje v minulosti neboli cez rok
okrem Silvestra, ľuďom to narušuje život. A treba aj postihovať tých, ktorí toto neakceptujú.
9. Schválenie uznesení.
Starostka vyzvala pána Kmeťa , aby predniesol návrh jednotlivých uznesení (príloha č.
11). Pán Kmeť prečítal jednotlivé uznesenia a starostka sa znovu pri každom spýtala, či chce
niekto niečo doplniť. Nikto žiadne uznesenie nechcel doplniť. Za každé uznesenie hlasovali
poslanci osobitne.
Uznesenie č. 32/2017 Starostka dala hlasovať. 8 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 33/2017 Starostka dala hlasovať. 8 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 34/2017 Starostka dala hlasovať. 8 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 35/2017 Starostka dala hlasovať. 8 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 36/2017 Starostka dala hlasovať. 8 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 37/2017 Starostka dala hlasovať. 8 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 38/2017 Starostka dala hlasovať. 8 poslancov hlasovalo za
Uznesenie č. 39/2017 Starostka dala hlasovať. 8 poslancov hlasovalo za.
10. Záver.
Na záver sa starostka všetkým poďakovala za účasť a popriala príjemný zvyšok
večera.

Ing. Alena Chalupová, starostka obce

Zapísala Mária Gálisová vo Veľkých Uherciach 09. mája 2017
Overovatelia zápisnice:
Anton Toma
Ivan Toth
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