
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 11. 2020  
 
Program: viď príloha Pozvánka 
 
K bodu l/ Otvorenie 
Starosta obce p. Igor Daško privítal prítomných poslancov obce a hostí na 
zasadnutí OZ a oboznámil ich s programom rokovania. Starosta vyzval 
poslancov k pripomienkam k bodom rokovania. Poslanci nemali žiadne 
pripomienky a program jednohlasne odsúhlasili. 
 
K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov  
Zapisovateľ: : Ing. Gabriela Koníčková 
Overovatelia: Ing. Andrej Barták, Jaroslav Kotras 
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predniesol 
starosta obce a skonštatoval, že uznesenia sú splnené. Informoval 
prítomných o plánovanom stretnutí, ktoré zvolal Okresný úrad Ilava, odbor 
životného prostredia na 24. 11. 2020. Podnet na zvolanie povodňovej 
prehliadky podal Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Púchov. 
Starosta oboznámil všetkých vlastníkov nehnuteľností s termínom 
stretnutia, aby sa zúčastnili obhliadky potoka a boli oboznámení 
s problematikou, ktorá sa ich týka v prípade, že by im voda z potoka mohla 
spôsobiť škody na majetku, prípadne zdokladovať stavby premostení. 
Starosta navrhuje, aby správca potoka išiel na obhliadku na Vŕšky, kde 
voda spôsobuje problémy.  
 
K bodu 4/ Návrh rozpočtu na rok 2021 - 2023  
Starosta vyzval ing. Koníčkovú, aby predniesla Návrh rozpočtu na r 2021 
až 2023. Starosta navrhol poslancom, aby sa vyjadrili k financovaniu 
budovy na uskladnenie hasičskej techniky pri letnom kultúrnom stánku. 
Starosta rokuje so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná o povolení 
výnimky z ochranného pásma na vzdialenosť 7,5 m od budovy. V roku 
2021 podáme žiadosť  o stavebné povolenie, vyhlásime verejnú súťaž na 
realizáciu stavby budovy na uskladnenie hasičskej techniky.  



 Po krátkej rozprave navrhol poslanec Kvasnica, aby sa doplnili do 
rozpočtu výdavky na nákup pracovného oblečenia pre dobrovoľných 
hasičov.  
 
V roku 2021 plánujeme vyrovnaný rozpočet a plánovaná výška DZP FO je 
vo výške 130 300, 00 €.  
 
Príjmy:                         r. 2021                      r. 2022             r.2023 
 
Bežný rozpočet       165 456,00 €                 167 253,00       167 353,00  
Kapitálový rozpočet           0,00 €                            0,00                 0,00   
Finančné operácie     43 848,00 €                   30 000,00         20 000,00 
  
Spolu :                     209 301,00 €                 197 253,00       187 353,00  
 
 
Výdaje:                         r. 2021                      r. 2022             r.2023 
 
Bežný rozpočet       154 301,00 €                 149 625,50       149 655,50  
Kapitálový rozpočet           0,00 €                            0,00                 0,00   
Finančné operácie     55 000,00 €                   47 627,50         37 697,50 
  
Spolu :                     209 301,00 €                 197 253,00       187 353,00 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021 a výhľadové roky 2022 - 2023 bude 
predložený do budúceho rokovania na schválenie.  
 
Ing. Koníčková informovala aj o plnení rozpočtu k 30. 9. 2020 a predložila 
rozpočtové opatrenie č.3, ktoré má dopad na plnenie rozpočtu k 30. 9. 
2020. Opatrenie č. 3 je prílohou zápisnice. 
 
K bodu 5/ Podpísanie zmluvy s firmou Marius Pedersen 
Ako starosta informoval na predchádzajúcom rokovaní, že bude ešte 
rokovať so spoločnosťou Marius Pedersen, rokovanie prebehlo a došlo 
k vzájomnej dohode a k podpisu zmluvy so spoločnosťou, ktorá nám bude 
komplexne zabezpečovať odvoz všetkých komodít odpadu. Nikto z 
poslancov nemal žiadne pripomienky a podpísanie zmluvy zobrali na 
vedomie.  
 
K bodu 6/ Vyhodnotenie celoplošného testovania  



Starosta informoval o výsledkoch celoplošného testovania v obci. V našej 
obci bol v 1. kole testovania  pozitívny jeden občan, ktorý nebol z našej 
obce a v druhom kole bol pozitívny jeden náš občan. 
 
K bodu 7/ Rôzne  
Starosta informoval prítomných o pripomienkach od občanov, aby sa 
v obci umiestnilo ešte jedno zrkadlo a  zvodidlá na začiatok vjazdu do 
dediny od Bolešova.  
Poslanec Kvasnica sa zaujímal ako bude osadený spomaľovač v blízkosti 
jeho rodinného domu. Starosta vysvetlil ako sa dohodli na stretnutí 
s občanmi a predložil mu dokumentáciu od projektanta.  
Poslanec Kvasnica a Kotras pripomenuli, že majú podnety od občanov na 
dopravnú situáciu na hlavnej ceste, ktorú neustále spôsobujú vodiči 
nákladných vozidiel so štrkmi. Vozidlá s cisternami jazdia rýchlo 
a neohľaduplne. Osloviť spoločnosť SVH, s.r.o. o vyriešenie dopravnej 
situácie obchvatom poza bioplynovú stanicu.  
Ďalšia požiadavka je od športovcov, ktorí by chceli v zrekonštruovaných 
kabínach hrávať stolný tenis a je potrebné zakúpiť stolno-tenisový stôl. 
Podľa cenovej ponuky je cena do 400 €.     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 8/ Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č. 10/2020  
 
Obecné zastupiteľstvo:  
 
l. b e r i e  n a  v e d o m i e:  
 
a/ Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  
b/ Návrh rozpočtu na rok 2021 a výhľadové roky 2022 -2023 
c/ Rozpočtové opatrenie č. 3 
d/ Zmluvu s firmou Marius Pedersen 
e/ Informáciu o výsledkoch celoplošného testovania v obci 
f/ Informáciu o umiestnení zrkadla a zvodidiel 
g/ Pripomienku na nákup pracovného oblečenia pre dobrovoľných hasičov 
 
 
2. s c h v a ľ u j e:  
 
a/ Nákup stolno-tenisového stola 
  
3. u k l a d á :  
 
a/ Zabezpečiť nákup stolno-tenisového stola podľa  najvýhodnejších      

cenových ponúk  
Zodpovedný: starosta obce  

    Termín: do konca novembra 2020  
 
9/ Záver Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil   

rokovanie  

 

Overovatelia:                                      ........................   

                                                            .........................  

 

Igor Daško, starosta obce                       ......................... 


