Zápisnica zo 17. plánovaného verejného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Uherce zo dňa 23. júna 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 6 poslancov, neprítomní – ospravedlnení Anton Plandora,
Mgr. Daniela Javůrková, Michal Foltán (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 17. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
v tomto znení:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
3. Kontrola plnenia schválených uznesení.
4. Záverečný účet obce Veľké Uherce za rok 2016.
5. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2016.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017.
7. Návrh VZN č. 1/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Veľké
Uherce.
8. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov.
9. Interpelácia poslancov OZ.
10. Diskusia.
11. Schválenie uznesení.
12. 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 6
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 navrhla pána Antona Tomu a pána Júliusa
Kmeťa. 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 Július Kmeť. Potom do návrhovej komisie navrhla za predsedu pána Jána Kundláka a za
členov pána Antona Laca a Ivana Tótha. 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 Kundlák a členovia p. Laco a Toth.
3. Kontrola plnenia schválených uznesení
Tretím bodom zasadnutia bola správa o plnení uznesení zo 16. 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. Záverečný účet obce Veľké Uherce za rok 2016 (príloha č. 3)
1

Starostka skonštatovala, že tento materiál poslanci obdŕžali domov a mohli si ho preštudovať.
Vyzvala predsedu finančnej komisie, aby sa k nemu vyjadril. Pán Tóth informoval, že členovia
komisie materiál podrobne prešli, niektoré položky vysvetlila ekonómka a starostka. Komisia
odporúča OZ schváliť Záverečný účet obce Veľké Uherce. Pán Tóth skonštatoval, že bude ešte
vykonaný audit účtovnej závierky a správa z auditu bude prednesená na budúcom zasadaní OZ.
5. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2016
Starostka potom vyzvala Ing. Juríkovú, aby predniesla svoje stanovisko k Záverečnému
účtu obce za rok 2016. (príloha č. 4). HK predniesla správu a taktiež odporučila OZ schváliť
záverečný účet. Starostka sa spýtala, či niekto z poslancov má nejaké otázky k záverečnému
účtu. Nikto nemal, tak skonštatovala, že tento bod pôjde do uznesenia ako OZ schvaľuje
záverečný účet obce za rok 2016 a berie na vedomie správu HK.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017 (príloha č. 5)
Starostka vyzvala Ing. Juríkovú, aby prečítala plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2017. Starostka skonštatovala, že tento bod pôjde do uznesenia, že OZ schvaľuje plán činnosti
HK na 2. polrok 2017.
7. Návrh VZN č. 1/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Veľké
Uherce (príloha č. 6)
Starostka skonštatovala, že tento materiál taktiež poslanci obdŕžali domov a mohli si ho
preštudovať. Požiadala poslancov, aby sa vyjadrili. Poslanci sa zhodli, že VZN bude prijaté tak,
ako bolo pripomienkované. Starostka skonštatovala, že do uznesenia tento bod pôjde, že OZ
berie na vedomie pripomienky k návrhu VZN, vyhovuje im v plnom rozsahu a schvaľuje VZN
č. 1/2017.
8. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov
Starostka prečítala žiadosť (príloha č. 7) od občianského združenia Vinohrad o prenájom
motokrosového areálu vo V. Uherdiach. Prečítala aj druhú žiadosť (príloha č. 8) od Motoclubu
Veľké Uherce o obnovenie nájomnej zmluvy. Obe organizácie žiadajú motokrosový areál.
Starostka vysvetlila, že zmluva s Motoclubom o prenájme je platná. Navrhla, aby sa všetci
poslanci aj s predstaviteľmi oboch klubov stretli a dohodli sa, čo ako. Pán Vlčko skonštatoval,
že p. Foltán mohol prísť, keď si podal žiadosť. Súhlasil so stretnutím. Ale skonštatoval, že areál
už nemôže byť v horšom stave, ako je. Nedostatky sú tam stále, nič sa nezmenilo. Nič sa tam
nerobí. Ďalej skonštatoval, že sú v pláne 4 akcie. Dve motokrosové a dve autokrosové. Pán
Vlčko povedal, že telefonoval s predsedom slovenskej motokrosovej federácie Ing. Leflerom
a ten povedal, že pokiaľ bude predsedom motokrosu pán Foltán, motokrosové preteky vo
Veľkých Uherciach nebudú, lebo má s ním stále problémy. Pán Vlčko povedal, že máme dve
možnosti. Buď to zavrieme, ale potom to už spadne, lebo sú tam vážne nedostatky. Ale
motokros má v Uherciach tradíciu od r. 1960. Len to padlo tým sporom. Motokrosová trať je
znehodnotená, nedá sa využívať. Pán Kundlák sa vyjadril, že pán Foltán niečo aj urobil pre
motokros, ale jeho názor je jasný z toho dôvodu, že je členom nového občianskeho združenia
Vinohrad. Starostka povedala, že bude trvať na tom, aby v predsedníctve boli aj poslanci OZ.
Pán Tóth povedal, že sa musia stretnúť obe strany s poslancami, majú tlmočiť konkrétne svoje
predstavy o ďalšom fungovaní. Pán Laco skonštatoval, že keď asociácia nerešpektuje
Motoclub, nie je o čom hovoriť. Pán Kmeť skonštatoval, že pán Foltán tu mal byť. Povedal, že
motokrosový pohár je robený cez nájomnú zmluvu, pretože nemá ľudí. Treba zorganizovať
stretnutie, čo najskôr a že ak on tam nebude, je za to, aby bol areál prenajatý Vinohradu. Pán
Adamík žiadal, aby na stretnutie starostka priniesla nájomné zmluvy. Poslanci sa dohodli, že sa
stretnú 7.7.2017 o 18.30 v motokrosovom areály.
Starostka povedala, že prišla žiadosť od pani Kataríny Dzianovej (príloha č. 9) o umiestnenie
reklamnej tabule na mostové zábradlie pri COOP Jednote, pri reklame Kaviarničky. Poslanci
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sa zhodli, že ďalšiu reklamu tam nebudeme umiestňovať. Starostka pozvala poslancov 1. júla
na Deň medzihoria do Oslian.
9. Interpelácia poslancov OZ
Pán Kundlák informoval, že 05.08.2017 organizujeme vystúpenie Kollárovcov. Poprosil
zástupcom organizácii o pomoc pri organizovaní. Pýtal sa, či sú zabezpečené sociálne
zariadenia. Starostka povedala, že prvý júlový týždeň bude sedenie kultúrnej komisie.
Skonštatovala, že bude treba veľa stánkov. Dáme priestor každému, kto bude chcieť. Na sedení
kultúrnej komisie sa to upresní. Pán Laco povedal, že bude treba SBS. Pán Kundlák povedal,
že je obmedzený počet vstupeniek na 1500 ks. Pán Kmeť povedal, že treba aj 50 organizátorov.
Starostka povedala, že ráta s našimi požiarnikmi. Pán Kmeť povedal, že je dovolenkové
obdobie a s ľuďmi bude problém. Treba sa stretnúť čo najskôr. Poslanci skonštatovali, že cena
vstupného mohla byť aspoň 5,-€. Pán Kundlák sa spýtal, kedy sa budú rekonštruovať cesty.
Vodovodné potrubie na Záhumní - ako skončilo rokovanie s ZsVS, a čo je nové pri riešení
problému s vodou s pivnicami.
Starostka odpovedala, že sa spisoval zoznam, čo ešte treba dorobiť v rámci kanalizácie. Je
septembrový termín, dokedy majú odstrániť chyby. Vodovodné potrubie na Záhumní –
projektová dokumentácia je vypracovaná, začne ich urgovať, aby začali robiť. Voda
v pivniciach – bol tu technický riaditeľ p. Štefek v utorok, stredu a štvrtok. Chcú to vyriešiť.
Robila sa tam drenáž, ale tá nepomohla. Uvidíme čo urobia.
Pán Kmeť – za pomníkom II. sv. vojny vyhynuli tuje, treba tam urobiť terénne úpravy, za
požiarnou zbrojnicou treba urobiť drenáž, pretože budova vlhne. Treba firmu, aby to urobila.
Starostka – máme veľa akcii, ktoré treba riešiť – výmena kotlov v ŠD, DS, kamerový systém,
cesty. Pán Kmeť povedal, že treba robiť detské ihrisko. Starostka – máme veľa starostí, v prvom
rade ŠD a cesty. Pán Kmeť pripomenul na kamene pri p. Síkorovi. Starostka povedala, že to
neriešila, ale že môžeme napísať list. Pán Kmeť ešte upozornil, že pri kaštieli v parku vyschla
lipa.
Pán Laco – ako sme s cintorínom, či sú práce už ukončené, ako sa bude pokračovať ďalej,
DS, cesty – pri škôlke, pod ihriskom pozemky vysporiadanie. Starostka – cintorín – firma to
ukončila, boli vyrubené 1200,- eur penále, ktoré nezaplatili. Cintorín sa kosí, neskončili sme
s nim, treba v prvom rade urobiť DS – dostali sme dotáciu. Starostka informovala, že chce
získať Detský domov, písala predsedovi vlády, Ministerstvu financií a Ministerstvu práce,
sociálnych vecí a rodiny. P. Laco upozornil na poklop pred predajňou mäsa - treba vyzvať
správcu ciest. Pán Kmeť – sťažnosti na zašpinené hroby pri kosení. Každý by si mal pri svojom
hrobe vykosiť sám. Starostka odpovedala – máme dve možnosti – buď nebudeme kosiť, len
hlavné trasy. Teraz sme nakúpili metly, kúpili sme fukár. Chce, aby ten cintorín vyzeral.
Urobíme ešte tento pokus a uvidíme. Je tam ťažká údržba. Hroby sú zle rozmiestnené.
Pán Kundlák – toto sa rieši dlhú dobu, nedá sa vyhovieť každému.
Pán Tóth – máme tu troch ľudí. Robí sa veľa akcii, nestíha sa to. Navrhol, aby sa prijal na 4
hodiny správca cintorína. Ľudia si tam robia, čo chcú. Treba to nejako doriešiť. S týmito ľuďmi
čo máme to nedokončíme. Treba nad tým rozmýšľať. Starostka – zoberie na dohodu človeka,
aby cintorín vykosil, aby bol čas na iné práce.
Pán Vlčko – smreky pri potoku sú vypílené a zábradlie a lavičky sú poškodené, značka pri
p. Staňovej – v Čerešňovej, nie je ju vidieť, je zarastená v tuji. Treba navariť rameno, a na to ju
umiestniť. Vznikajú kolízne situácie, nikto nevie, kto má prednosť. Upozornil, že na
chodníkoch nám parkujú ťažké autá. Dlažba sa prepadáva. Lampy pri škole – chýbajú tam
plastové kryty. Deti tadiaľ chodia, pchajú tam prsty. Starostka – idú sa robiť revízie, vyriešime
to. Pán Vlčko – kontajner na motokrose treba zobrať a dať ho tam len keď bude nejaká akcia.
Starostka – dáme ho preč. Pán Vlčko – koly okolo javorov treba odstrániť. Sú odhnité a sú už
zbytočné. Treba dať ešte jeden kontajner na plasty pri OcÚ. Starostka povedala, že triedený
odpad zastrešuje f. Naturpak a mali by nám dať kontajnery. Nechce sa unáhliť a zbytočne
kupovať. Pán Tóth – čím je viac kontajnerov, tým je viac odpadu. Ľudia by mali dbať na
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triedenie. Nemôžeme naučiť ľudí poriadku. Pán Vlčko – odpad na Poždole. Starostka – máme
nové miesto, bude to ohradené, každý chatár dostane kľúč. Bude to pri p. Pecháčovi.
10. Diskusia
Pani Kováčová si nepamätá, že by ich starostka vyzvala, aby oni napísali sťažnosť. Keď oni
napísali, tak do dvoch týždňov mali odpoveď. Neverili, že pod domami mali odvodňovacie
kanále. Ona im ich ukázala, vzala ich do pivnice. Pani Svrčková je svedok, uznali, že tie kanále
prerušili. Povedali, že donesú krta aj s kamerou. Ďalej riešili drenáž, je nefunkčná, pretože nie
urobená do spádu. V stredu tam boli tiež. Vo štvrtok prišli popoludní. Vymysleli, že je tam asi
prasknutá nejaká rúra. Zahrabali prívod do šachty. Spýtala prítomných či si pamätajú, že v roku
2007 boli robené archívne sondy – vrty v počte 23ks. Nikto si to nepamätal. Informovala, že
pracovníci ZsVS majú prísť v pondelok. Pri budovaní kanalizácie mal byť prítomný človek
z OcÚ. Už idú pri nich kopať tretí krát. Kanále sú zasypané, nefunkčné. Treba upozorniť aj p.
Hronkoviča, že keď kosí trávu, treba ju zaniesť do kompostoviska a nie do kanála. Pri pani Eme
je šachta v kanále, keď príde veľká voda, bude ju mať v obývačke. Obec im nepomohla.
Starostka nesúhlasila s týmto tvrdením a povedala, že vypisovala aj ona a vyzývala ich, aby
napísali aj oni. Stavebný dozor musí mať investor. My na to nemáme ľudí a ani tomu
nerozumieme. Budeme trvať na tom, aby to opravili. Pani Kováčová – sľúbili ste nám človeka
odborníka na minulom zasadnutí OZ, ktorý to preverí. Starostka – mala som indície od
právničky. Volala jej, ale tá osoba to nerobí. Bola uvedená do omylu a tým uviedla aj ostatných
do omylu. Zisťovala súdnych znalcov. Treba počkať, čo urobia. Kanále sa čistia v rámci
možnosti. Šachta pri p. Vaverkovej je zle osadená, bude sa prekladať.
Pani Rosáková, - kanál na dažďovú vodu zasypali. Teraz sú tam jamy. Pani Kováčová –
navrhli im, že ich kanalizáciu z domov odvedú do ich kanalizácie. Má obavu, že budú mať v
dome smrad. Odpovedali, že sa to dá riešiť spätnými klapkami. Pani Kováčová – na cintorín
treba zamestnanca, ktorý by sa venoval len cintorínu. Žiadala, aby sa nad tým pouvažovalo.
Cintorín takto nemôže byť. Sú tam hroby, o ktoré sa nikto nestará. Nevie si predstaviť, že by si
to ľudia kosili sami.
Pán Krištien – cintorín – ak sa príde sťažovať občan, že má trávu na pomníku, treba ho vyhnať
preč. Kosenie je tam treba. Každý investor si dáva svoj technický dozor. Doplatil na to p. Laco
a spol. a doplatila na to p. Kováčová a spol. Ak tam obec nedala technický dozor, je to chyba
obce. Mali by si spytovať svedomie tí, ktorí boli za to zodpovední.
Pán Herbrik – ohľadom kanalizácie. Starostka povedala, že rúra, ktorá je nevyužívaná, že
ju nemôžeme použiť, pretože nepoznáme majiteľa tej rúry. Mohla sa použiť a nemusela byť
pretlaková kanalizácia. Ďalej chcel vedieť, aká bola dohodnutá zmluva s vykonávateľom práce
kanalizácie, pretože on býva v druhom rade domov a nebude kopať 80 metrovú prípojku. Počul,
že si to niektorí dali urobiť na vlastné náklady. Je presvedčený, že investor má umožniť
pripojenie na pozemku občana. Starostka – potrubie sa asi nemohlo využiť, lebo keby sa mohlo
použiť, tak by sa použilo. Potrubia sú vyvedené k pozemkom a nie je to ešte ukončené.
Starostka to prízvukovala pánovi Štefekovi. Je to v ich záujme, aby bolo čím viac pripojených
ľudí. Ťažko sa takto vyjadruje, keď nevie o aký úsek ide. Pôjde to pozrieť s Ing. Tothom.
Pán Svitok – cintorín – sme dosť veľká obec, aby sme si mohli dovoliť ľudí, čo by sa starali
o poriadok. Treba jedného schopného človeka, čo by sa o to vedel postarať. Miroslav nemôže
byť všade. Kultúrny dom je obraz obce a za ním je smrad a potkany tam behajú. Treba s tým
niečo urobiť.
Rybanský – vrátil sa k predchádzajúcemu zastupiteľstvu. Prišiel sa verejne ospravedlniť. Na
minulom zasadnutí OZ povedal, že starostka cenzuruje zápisnice – dostal vymyslenú
informáciu. Tak sa verejne ospravedlňuje.
Starostka sa poďakovala a ospravedlnenie prijala. Ďalej povedal, že bol osočený p. Tóthom, že
okradol dedinu o 2000 €. Potom mu ale p. Tóth telefonoval, aby mu prepáčil, lebo mal zlé
informácie. Pán Rybanský skonštatoval, že p. Tóth nevie, ako sa financoval divadelný súbor.
Pán Rybanský to financoval z vlastných prostriedkov dva roky. Prvé divadlo stálo 700,-€.
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Ľudia platili 1,-€. Druhý rok sa zvýšilo vstupné na 1,50 €, tak sa rozprávalo, že za to slopali
a žrali. Na ďalší rok sa schválilo na OZ v rozpočte 1000,- € pre divadelný súbor. Rozprávalo
sa, že si za to postavil dom – povedal to zamestnanec OcÚ. Starostka – pán Tóth mal zlé
informácie. Bola chyba v sčítaní dokladov. Rybanský - už má toho dosť, lebo ho neustále
atakujú, že okráda dedinu. Poďakoval p. Tóthovi, že ho presvedčil, aby s kultúrou skončil.
Žiada, aby bolo jeho meno zo stránky obce vymazané. Kľúče vráti, keď sa vráti z dovolenky p.
Korcová. P. Tóth vysvetlil – ospravedlnil sa, že mal mylné informácie.
11. Schválenie uznesení.
Starostka vyzvala pána Kundláka , aby predniesol návrh jednotlivých uznesení
(príloha č. 10). Pán Kundlák 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. 40/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 41/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 42/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 43/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 44/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 45/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
12. 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 26. júna 2017
Overovatelia zápisnice:
Anton Toma
Július Kmeť
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