Zápisnica
zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 17. 10. 2019
v zasadačke obecného úradu v Dolnej Lehote, č. j. 935/2019-002
Prítomní: starostka obce: Viera Hudíková
Poslanci OZ: Štefan Bella, Michal Gubár, Ing. Lucia Gubárová, Rastislav Kubica,
Ing. Stanislav Kološta, PhD., Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Ospravedlnení poslanci: - Štefan Bella
Prizvané: Ing. Marta Hajdúchová – kontrolórka obce, Michaela Hudíková - zapisovateľka
Občania: podľa prezenčnej listiny! Ing. Šluch Ivan, Šluchová Denisa, Šteller Milan, Ledňová
Erika, Gážiová Adriana, Škultétyová Ľudmila, Mgr. Bániková Katarína, Malček Juraj
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba
mandátovej a návrhovej komisie
2. Interpelácia poslancov
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
4. Schválenie organizačného zabezpečenia obce k vykonaniu fyzickej inventarizácie
majetku obce, záväzkov a pohľadávok, schválenie inventarizačných komisií
5. Návrh VZN č. 3/2019 o zákaze požívania alkoholických nápojov a iných
omamných látok na vymedzených verejne prístupných miestach obce Dolná
Lehota
6. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
za školský rok 2018 - 2019
7. Upozornenie prokurátora Pd 26/19/6603-5 zo dňa 04. 07. 2019 doručenom dňa
09. 07. 2019. č. j. 689/2019
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Lehota na
obdobie november 2019 – apríl 2020
9. Správa kontrolórky obce o výsledku kontroly, zo dňa 26. 09. 2019, predkladaná
v zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. d) Zákona o obecnom zriadení a čl. 11
ods. 1 a ods. 2 Pravidiel
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh uznesení
13. Záver
1. Otvorenie zasadnutia.
Starostka obce Hudíková Viera privítala prítomných na dnešnom zasadnutí OZ, ktoré bolo
zvolané na základe zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Za zapisovateľku bola určená pani Hudíková Michaela
Za overovateľov zápisnice – Žilka Michal, Mgr. Stieranková Martina
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Návrhová, mandátová a volebná komisia: Kubica Rastislav, Gubár Michal
Starostka obce vyzvala poslancov, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili.
Ing. Lucia Gubárová – Ja by som chcela navrhnúť do programu doplniť body. Po prvé, správa
kontrolórky obce o výsledku kontroly. Po druhé, plán kontrolnej činnosti. Po tretie, upozornenie
prokurátora a navrhujem taktiež preložiť bod Zásady hospodárenia na ďalšie obecné
zastupiteľstvo pred ktorým prebehne pracovné stretnutie, pretože sme to nedoriešili a nie je to
dokončené. A ešte by som sa chcela spýtať...chýbajú v programe, teda podľa toho čo bolo ešte
minulé obecné zastupiteľstvo čo schvaľovalo vlani správa o čerpaní rozpočtu za prvý polrok,
úprava rozpočtu na rok 2019 a návrh zmien VZN o daniach a poplatkoch, že prečo to vypadli
tieto body?
Viera Hudíková – Nemali sme čas to vypracovať ešte. Na budúcom plenárnom zasadnutí.
Ing. Lucia Gubárová – Len tá správa o čerpaní rozpočtu to už ste na minulom plenárnom
zasadnutí vraveli, že to bude na tomto.
Viera Hudíková – Ešte sme to nespravili.
Ing. Lucia Gubárová – Takže tieto tri body navrhujem doplniť a ten jeden vynechať.
Starostka dala o návrhu hlasovať:
Celkový počet poslancov : 7
Prítomní poslanci: 5
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Pán poslanec Ing. Stanislav Kološta, PhD. prišiel na plenárne zasadnutie po hlasovaní.
2. Interpelácia poslancov
Viera Hudíková – Chce niekto využiť interpeláciu poslancov? Nikto? Tak môžeme pristúpiť
k ďalšiemu bodu.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Viera Hudíková – Na minulom plenárnom zasadnutí boli prijaté uznesenia od č. 33 do č. 41,
ale starostka uznesenia č. 35, 38, 39 a 41 nepodpísala.
K uzneseniu č. 33 – nové verejné obstarávanie som nevyhlásila. Firma Styk Servis už
previedla splynofikovanie ZŠ s MŠ.
K uzneseniu č. 34 – polovicu finančných prostriedkov som vrátila v mesiaci august. Druhú
polovicu vrátim keď budem mať dostatok finančných prostriedkov.
K uzneseniu č. 35 – s firmou SK Catering komunikujeme, ale zmluva ešte nebola uzatvorená.
Boli si pomerať miestnosti ktoré sú im potrebné na úpravu. Od vtedy sa neozvali. Priestory sú
vypratané.
K uzneseniu č. 36 – audiozáznam sa vyhotovuje.
K uzneseniu č. 37 – uznesenia boli doručené.
K uzneseniu č. 38 – uznesenie č. 10 bolo splnené, uznesenie č. 11 bolo čiastočne splnené
a viaže sa na uznesenie č. 34 a uznesenie č. 16.
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Uznesenie č. 18 – na elektronickej úradnej tabuli sa priebežne pracuje.
Uznesenie č. 19 – je nezmyselné nakoľko nespadá do kompetencie poslancov obecného
zastupiteľstva, ale do výhradnej kompetencie starostky obce podľa zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 21 je totožné s uznesením č. 18.
Uznesenie č. 25 – pripomienky k záverečnému účtu budú zapracované dodatočne
Uznesenie č. 27 – rozpočtové opatrenie bude prevedené na budúcom plenárnom zasadnutí
Uznesenie č. 39 – bolo splnené
Uznesenie č. 40 – schválilo pravidlá kontrolnej činnosti
Uznesenie č. 41 – starostka nepodpísala
4. Schválenie organizačného zabezpečenia obce k vykonaniu fyzickej inventarizácie
majetku obce, záväzkov a pohľadávok, schválenie inventarizačných komisií
Viera Hudíková – Na základe zák. č. 563/1991 Zb. o účtovníctve § 29 a § 30 v znení
neskorších zmien a doplnkov nariaďujem vykonanie inventarizácií hmotného a nehmotného
majetku obce s účtovným stavom k 31. 12. 2019. Vykonávanie inventarizácie hmotného
a nehmotného majetku vedeného v účtovníctve a v operatívnej evidencii vo všetkých
rozpočtových a príspevkových organizáciách obce Dolná Lehota. Inventarizáciou hmotného
a nehmotného investičného majetku (HIM a NIM) sa zisťuje aký je stav týchto prostriedkov,
či je zabezpečená ich ochrana, či sa riadne udržiavajú a či sú zápisy o nich pravdivé.
Inventarizáciu vykonať a odovzdať predsedníčke inventarizačnej komisie: navrhujem pani
Ing. Gubárovej Lucii do 15. 01. 2020. V rámci inventarizácie previesť vyradenie
nepotrebného majetku podľa smernice vyraďovacej a likvidačnej komisie.
Navrhujem schváliť inventarizačnú komisiu v zložení:
Predsedníčka – Ing. Gubárová Lucia
Členovia – Kramarová Eva, Bella Ján, Bella Štefan. Ak niekoho chcete doplniť, môžete.
Dielčiu inventarizačnú komisiu pre Základnú školu s Materskou školou navrhujem predsedu
Mgr. Kána Miroslava
Členovia: Nguyenová Nadežda, Tanáčová Lucia
Záverečnú správu podá predseda inventarizačnej komisie na plenárnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva v mesiaci marec, apríl, máj 2020, podľa toho ako bude naplánované
zastupiteľstvo.
Má niekto iné návrhy?
Mgr. Martina Stieranková – Ja by som sa chcela spýtať, či má obec nejakú smernicu o
inventarizácii. Lebo nemyslím si čo tu odznelo, ja viem, že to býva zvykom, ale aj podľa
zákona 431/2002 o účtovníctve kde je inventarizácia tak inventarizáciu overuje účtovná
jednotka, tak isto realizuje fyzickú inventarizáciu. Nemyslím si, že by mal niekto z poslancov,
kto nie je zamestnancom ani obecného úradu vykonávať inventarizáciu ani byť členom.
Viera Hudíková – Vždy to vykonával niekto z poslancov.
Mgr. Martina Stieranková – Ja viem, že vždy, ale nemyslím si, že je to správne. Teda na
základe čoho? Máme nejakú smernicu? Na základe toho sú poslanci členmi?
Ing. Marta Hajdúchová – Pani starostka ty si spomínala, že na základe nejakej smernice.
Len si ju necitovala, nepovedala si akú.
Viera Hudíková – Pani Hajdúchová nemáte slovo.
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Mgr. Martina Stieranková – Ja sa na tú smernicu pýtam, či máme nejakú smernicu.
Viera Hudíková – Nie, nemáme smernicu. Smernicu majetku obce máme.
Mgr. Martina Stieranková – Nie. O inventarizácii?
Viera Hudíková – O inventarizácii smernicu nemáme.
Mgr. Martina Stieranková – Tým pádom ja nesúhlasím aby tam boli členovia poslanci. Ak
niektorí majú záujem, môžu byť, ale myslím si , že by to malo byť prerokované s dotyčnými
poslancami, či súhlasia s tým. Vzhľadom na ich prácu, zdravotný stav atď. Či by mali byť
v nejakej inventarizačnej komisii.
Ing. Lucia Gubárová – Ja si teda tiež myslím, po prvé sme neboli o tom ani informovaní
vopred ani sme nemali žiadne pracovné stretnutie a teda nemáme k tomu ani žiadne podklady.
Neviem, či existuje nejaké uznesenie kde by obecné zastupiteľstvo teda schválilo nejakú
smernicu alebo teda niečo na základe čoho by to malo mať na starosti práve obecné
zastupiteľstvo.
Viera Hudíková – Nemá to na starosti len obecné zastupiteľstvo. Je tam jeden člen obecného
zastupiteľstva. Neviem prečo by tam nemohol byť jeden člen obecného zastupiteľstva.
Mgr. Martina Stieranková – Ak ten člen nesúhlasí, nemyslím si, že by tam mal byť.
Viera Hudíková – Dobre. Tak nedáme.
Ing. Lucia Gubárová – Ako podľa rokovacieho poriadku by ste nám mali dať nejakú
dôvodovú správu keď nám niečo predkladáte a my by sme si to mali teda preveriť, že na
základe čoho. Viete...by ste tam dali teda niekoho. Neviem, môžem ja poprosiť pani
kontrolórku, že ak o tom niečo vie, aby ste nám povedali k tomu.
Ing. Marta Hajdúchová – Tak lebo mne boli predložené keď som nastupovala tak keď som
sa zoznamovala s tým prostredím tak som dostala smernice nejaké. Je tu smernica o účtovaní
a obehu účtovných dokladov 5-2 a v článku 11 je tam inventarizácia majetku a záväzkov, a tu
sa píše, že účtovná jednotka vykonáva inventarizáciu podľa zákona o účtovníctve na základe
príkazu starostu obce. Ten príkaz, preto som si to všimla ten príkaz lebo aj v roku 2018 čo
bola tá inventarizácia tak tam sa tiež spomína, že na základe príkazu, ale pani starostka mi
dala len uznesenie obecného zastupiteľstva, také ako chce teraz. Takže tu sa jasne píše o
nejakom príkaze satrostu aj zákone o účtovníctve.
Viera Hudíková – A toto je čo?
Michal Žilka – Toto bolo nariadenie. Ty si hovorila, že nariaďuješ.
Mgr. Martina Stieranková – To bol príkaz. Vy nemôžte prikázať.
Ing. Marta Hajdúchová – Ja si myslím, že treba presné pojmy používať, pretože nariadenie
zase...
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Viera Hudíková – Tak akože zasa sa ideme hrať o slovíčkach? O blbostiach?
Ing. Marta Hajdúchová – Áno, musíme sa hrať o slovíčkach lebo potom je zmätok. Áno,
jasné...Takže existuje smernica, v ktorej sa jasne píše o príkaze. Teraz si povedala, že
smernica neexistuje, ale je tu nejaká smernica. Potom existuje ďalšia smernica, existuje
smernica o nakladaní s obecným majetkom a v tej smernici sa potom píše o vyraďovaní
majetku a v súvislosti s tým potom sa menuje inventarizačná. Ústrednú inventarizačnú
komisiu menuje obecné zastupiteľstvo, ale ja by som chcela ešte na začiatku.. síce teda tuná
vie niečo hej?, že menuje obecné zastupiteľstvo, ale táto smernica, ja vôbec neviem či teda
naozaj sa jej dá držať, či je platná, a účinná a všetko lebo je to z roku 2008 kedy predkladá
Bella Štefan a neviem komu, hej? Či to bolo schvaľované teda niekedy v obecnom
zastupiteľstve a či to teda platí, preto, či sa toho držať má zastupiteľstvo lebo ak si to len
vydal starosta obce nejakú smernicu na obecnom úrade tak to nie je niečo čo, podľa čoho sa
obecné zastupiteľstvo má správať. Ty predsa nenariadiš obecnému zastupiteľstvu nejakou
smernicou niečo. No a potom je tam ešte taká zvláštnosť, že predkladá Bella Štefan a to
v roku 2008 si ty nebola starostkou, účinnou od 1. 1. 2009 a vypracovala...aha...to je len
vypracovala...pardon...lebo sú také smernice kde pani Hudíková niečo podpíše, aj tu je
podpísaná Hudíková. Takže táto smernica, vôbec neviem ako predkladá komu? Či to bolo
schvaľované, lebo tu sa nepíše že....
Viera Hudíková – Ale smernica nemusí byť schvaľovaná.
Ing. Marta Hajdúchová – Tak to neplatí. Ty nenariaďuješ niečo poslancom, obecnému
zastupiteľstvu. Takže, ako starosta obce nenariaďuje.
Viera Hudíková – Ale ja nenariaďujem Vám vykonať inventarizáciu. Ja tam nemám
napísané poslancom obecného zastupiteľstva.
Ing. Marta Hajdúchová – To čo je tam napísané, že ústrednú inventarizačnú komisiu menuje
obecné zastupiteľstvo tak spochybňuje toto. Takže to je k smerniciam.
Viera Hudíková – Pani Ing. Gubárová tam nechce byť, ale inventarizačnú komisiu predsa
musíte schváliť vy. Ja ju neschválim.
Ing. Marta Hajdúchová – Ježiš na základe čoho? Môžeš nám povedať na základe čoho?
Ing. Lucia Gubárová – Veď teraz to čítala. (Ing. Hajdúchová)
Mgr. Martina Stieranková – Vy si ju nemusíte dávať schvaľovať. Vy si v rámci svojich
zamestnancov stanovte príkaz. Tak ako u nás v práci. Ja som tiež príkaz na mieste riaditeľa,
ktorý je môj zamestnávateľ dostala príkaz na vykonanie inventarizácie.
Viera Hudíková – No do teraz to bolo dobre. Vždy sme to takto robili.
Mgr. Martina Stieranková – Asi to nebolo dobre.
Viera Hudíková – Hm...asi to nebolo dobre. Tak to nebudeme robiť. Keď to nechcete, tak to
nebudeme robiť. Dobre tento bod zrušíme.
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5. Návrh VZN č. 3/2019 o zákaze požívania alkoholických nápojov a iných omamných
látok na vymedzených verejne prístupných miestach obce Dolná Lehota.
Viera Hudíková – K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, všetci ste ho dostali.
Chcete sa k tomu vyjadriť? Nemusím ho čítať pre ostatných?
Michal Žilka – Ja by som ešte ak by sa tam mohol doplniť nejaký text. Tam bolo, že ako
obchod má napísať nejaký text, hej? Čo má zverejniť. Takže by ten text tam bol uvedený, čo
majú zverejniť.
Viera Hudíková – Napíš. Doplníme. Ale teraz lebo to musíme schváliť alebo to neschválime.
Mgr. Martina Stieranková – Miško, čo má byť zverejnené je presne v zákone.
Michal Žilka – Áno. Z toho zákona tam napísať aby tam mali.
Ing. Lucia Gubárová – Nemá byť VZN kópia zákona.
Michal Žilka – Len aby vedeli v obchode čo tam napísať. Či majú potom predavačky skúmať
niekde zákon aby vedeli čo tam majú napísať.
Mgr. Martina Stieranková – Vedúci predajne by to mohol vedieť.
Michal Žilka - Ja si myslím, že vo VZN by mal byť odcitovaný ten text. Aby sme nedávali
niekomu také povinnosti čo, no...
Ing. Lucia Gubárová – A máš to pripravené?
Michal Žilka – Nemám.
Ing. Lucia Gubárová – No vidíš.
Viera Hudíková – Tak prikročíme k ďalšiemu bodu.
6. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za
školský rok 2018 – 2019
Viera Hudíková – Poprosím pani riaditeľku Základnej školy s Materskou školou Mgr.
Katarínu Bánikovú.
Správu prečítala riaditeľka ZŠ s MŠ Dolná Lehota Mgr. Katarína Bániková a je priložená
k zápisnici. (pozn. zapisovateľky)
7. Upozornenie prokurátora Pd 26/19/6603-5 zo dňa 04. 07. 2019 doručenom dňa
09. 07. 2019. č. j. 689/2019
Viera Hudíková – Nasleduje ďalší bod Upozornenie prokurátora. Všetci ste ho dostali.
Chcete sa k nemu vyjadriť?
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Ing. Lucia Gubárová – Stručne by ste občanom mohli povedať o čo išlo. Alebo môžem teda
ja?
Viera Hudíková – Nech sa páči.
Ing. Lucia Gubárová – V podstate je to upozornenie prokurátora, podanie podala pani
starostka na nezákonný postup obecného zastupiteľstva čo sa týka vyhlásenia dňa voľby
kontrolóra, ale prokurátor skonštatoval, že je to skôr zarážajúce, že obec ktorá nemá rok
obsadenú funkciu kontrolóra porušuje zákon s tým, že to nevystaví na tých minimálne
štyridsať dní. A že zmätočný a nezákonný bol hlavne postup obce Dolná Lehota keďže
vyhlásili výberové konanie bez uznesenia predchádzajúceho obecného zastupiteľstva, ktoré
nevydalo žiadnu voľbu kontrolóra. Nakoniec teda prokurátor navrhuje aby sa viac takéto
nestávalo a nedochádzalo k týmto vytýkaným pochybeniam. Takže obecné zastupiteľstvo
nepochybilo. Asi toľko.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Lehota na obdobie
november 2019 – apríl 2020
Viera Hudíková – Ďalším bodom je plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a správa
kontrolórky obce o výsledku kontroly. Nech sa páči.
Plán kontrolnej činnosti prečítala hlavná kontrolórka obce Ing. Hajdúchová Marta a je
priložená k zápisnici. (pozn. zapisovateľky)
9. Správa kontrolórky obce o výsledku kontroly, zo dňa 26. 09. 2019, predkladaná
v zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. d) Zákona o obecnom zriadení a čl. 11 ods. 1
a ods. 2 Pravidiel
Správu o výsledku kontroly prečítala hlavná kontrolórka obce Ing. Hajdúchová Marta a je
priložená k zápisnici. (pozn. zapisovateľky)
10. Rôzne
Viera Hudíková – Všetko sme prešli? Takže môžeme prejsť k bodu rôzne. Začnem ja. Styk
Servis priniesol dodatok k zmluve len v stredu tak sme Vám ho zasielali len dnes. Vyjadrite sa
k tomu.
Mgr. Martina Stieranková – Ak si dobre pamätám keď tu bol na predchádzajúcom
zastupiteľstve pán zo Styk Servisu, kedy sme sa zvlášť pýtali, či je tam aj tá prípojka zahrnutá
tak on nám povedal, že áno.
Viera Hudíková – Teraz prišiel a povedal, že nie je a doniesol ten dodatok. Ja neviem čo
s tým.
Ing. Lucia Gubárová – Po prvé sme to dostali dnes, už sme nemali čas sa na to pozrieť.
Viera Hudíková – On to doniesol v stredu – včera.
Ing. Lucia Gubárová – Veď v poriadku keď vravíte, že to bolo včera, lenže ťažko je nám sa
k tomu vyjadrovať keď sme to dostali teda len dnes a nestihli sme to pozrieť. A po ďalšie, ja
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si tiež spomínam keď tu bol pán Styk a povedal, že teda je tam aj prípojka lebo konkrétne
niekto z nás sa na to pýtal. A hlavne ešte niekoľkokrát keď malo byť vyhlásené to výberové
konanie na zhotoviteľa tak som na to upozorňovala, že tá prípojka nebola v tých materiáloch,
ktoré v tom projekte, v elektronickej forme, ale bolo mi povedané, myslím, že to vtedy Zuzka
(Bystrianska, pozn. zapisovateľky) riešila, že všetko je tam, že všetko dali tej firme a záleží aj
na tom teda, akú zmluvu ste s nimi vy podpisovali, tú konkrétnu.
Viera Hudíková – Vy ste zmluvu odsúhlasovali.
Mgr. Martina Stieranková – Zmluvu sme určite neodsúhlasovali. Určite nie zmluvu. My
sme zmluvu ani nevideli ani sme ju nemali na odsúhlasenie.
Michal Žilka – Verejné obstarávanie sa odsúhlasovalo.
Mgr. Martina Stieranková – Verejné obstarávanie je jediné čo sme odsúhlasovali. Tak isto
to čo firma dali do ponuky to nešlo cez nás. Bola firma, ktorá videla ponuku tej firmy. My
sme tú ponuku a čo bolo v ponuke nevideli.
Viera Hudíková – A čo s tým teraz?
Michal Žilka – Tak za deň sa nedá všetko zistiť.
Ing. Lucia Gubárová – No tak ja tiež neviem.
Mgr. Martina Stieranková – Treba si pozrieť čo bolo vo vestníku.
Ing. Ivan Šluch – A keď ste vyhlasovali verejné obstarávanie v opise predmetu zákazky mali
ste aj prípojku?
Viera Hudíková – Neviem ti povedať, či to tam bolo. Neviem. Ivan, neviem.
Ing. Ivan Šluch – Lebo ak bola v opise predmetu zákazky tak vlastne to bude aj s tým.
Viera Hudíková – A druhý problém je, že to nebudeme mať z čoho v decembri zaplatiť.
Otázka občianky: A to čoho sa týka?
Mgr. Martina Stieranková – Plyn, čo sa robil v škole a škôlke. Bola odsúhlasená nejaká
cena, bola podpísaná zmluva a teraz chcú prvú splátku.
Viera Hudíková – Odkiaľ zoberieme na prvú splátku neviem. V rozpočte to nemáme lebo
nám toho roku zobral exekútor 74 tisíc €.
Ing. Lucia Gubárová – To my ale nemáme odkiaľ vedieť. Nedali ste nám žiadne čerpanie
rozpočtu.
Viera Hudíková – Tak vám to teraz vravím.
Ing. Lucia Gubárová – Ale nedali ste nám čerpanie rozpočtu.
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Mgr. Martina Stieranková – Treba začať kresať výdavky.
Viera Hudíková – Aké?
Ing. Lucia Gubárová – Napríklad mzdové.
Viera Hudíková – Jasné, mzdové. Veď vy by ste najradšej mzdové výdavky, to ja viem.
Všetci pôjdeme preč...
Ing. Lucia Gubárová – Pozrite sa, ale kde toto chcete škrtať?
Viera Hudíková – Ja neviem.
Mgr. Martina Stieranková – Ako nehnevajte sa, ak ja tu teraz počúvam v správe
kontrolórky, že účtovníctvo nefunguje...môžem sa spýtať kto má na starosti účtovníctvo na
obecnom úrade?
Viera Hudíková – Slečna Bystrianska.
Mgr. Martina Stieranková – Slečna Bystrianska. Asi by bolo zvážiť, či naozaj, keď hovorím
o tomto, či by nemohla ísť na nejaké preškolenie.
Viera Hudíková – To sú všetko bludy, čo rozpráva pani kontrolórka.
Mgr. Martina Stieranková – Ale zase jasné, všetci čo rozprávajú sú bludy. Jasné.
Viera Hudíková – Počúvajte. My dávame účtovníctvo na daňový úrad. Robí nám audit
audítorka a máme to v poriadku. Takže nechápem.
Mgr. Martina Stieranková – No od audítorky nie vždy bolo všetko v poriadku, povedzme si.
Michal Gubár – V 2014-tom napísala, že to vôbec nie je v poriadku. V správe je napísané, že
to vôbec nie je v poriadku.
Viera Hudíková – Áno, dobre, sú tam nejaké pochybenia.
Mgr. Martina Stieranková – Sú. A závažné.
Viera Hudíková – Ale všetko sa dá opraviť, hej? A každý kto robí, robí aj chyby.
Mgr. Martina Stieranková – Určite.
Viera Hudíková – Ale nie sú to až také závažné chyby aby niekoho...
Mgr. Martina Stieranková - Tisícové a desaťtisícové rozdiely v účtovníctve nie sú chyby?!
Viera Hudíková – Ale netárajte. To nie sú desaťtisícové rozdiely, prosím vás. A tie peniaze
zasa nechýbajú. Nehnevajte sa, hádam sme si my ich do vrecka alebo domov nezobrali.
Mgr. Martina Stieranková – Nechýbajú? Teraz vravíte, že nie sú.
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Viera Hudíková – Nechýbajú. Ale keď...
Adriana Gážiová – Ale veď obec je zadlžená strašne.
Viera Hudíková – Keď vám exekútor zoberie z účtu 74 tisíc € ako teraz nám zobral?
Mgr. Martina Stieranková – A príjmy sú koľko? 500 tisíc €?
Ľudmila Škultétyová – Ale prečo?
Viera Hudíková – Čo prečo?
Ľudmila Škultétyová – Prečo nám zobral 74 tisíc €?
Viera Hudíková – No prečo? Lebo sme dlžný ešte štátu.
Mgr. Martina Stieranková – Za Prvú Konsolidovanú, za ktorú nemáte vy doklady.
A vlastne platíme niečo čo nevieme.
Viera Hudíková – Ale nie za Konsolidovanú.
Mgr. Martina Stieranková - A za čo? A za čo bolo tých 74 tisíc €?
Viera Hudíková – Sociálnej poisťovni sme teraz platili. A Daňovému úradu.
Mgr. Martina Stieranková – 74 tisíc €?
Viera Hudíková – Nie celú. Nie celá suma. Je to rôzne. Je to Sociálna poisťovňa, je to
Daňový úrad. Teraz nám napr. prišla exekúcia 8 tisíc € z roku 2001, čo boli len úroky. Úroky
si narátal exekútor za Sociálnu poisťovňu.
Michaela Hudíková – Ktorá je už dávno splatená. (exekúcia – pozn. zapisovateľky)
Viera Hudíková – Keby tu bol Štefan (Bella – pozn. zapisovateľky), dnes tu nie je. Niekedy
pán Marcinko ešte robil malú vodnú elektráreň. Za to nám prišla exekúcia. Teraz. O ktorej
sme vůbec nevedeli. 12 tisíc € nám stiahol z účtu exekútor. My si tie peniaze domov
neberieme.
Ing. Lucia Gubárová – Ale medzi tým bol aj generálny pardon kde boli odpustené úroky na
niečo čo bolo už splatené.
Viera Hudíková – Ale to je Zdravotná poisťovňa alebo...
Ing. Lucia Gubárová – Aj Sociálna poisťovňa, Pozor! Aj Sociálna poisťovňa mala.
Viera Hudíková – Sociálna poisťovňa nemala generálny pardon. Mala, ale možno v nejakom
roku 2008.
Ing. Lucia Gubárová – No. A vy vravíte, že je to z roku 2001.
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Viera Hudíková – Áno. 2001.
Mgr. Martina Stieranková – A teraz žiadajú úroky.
Viera Hudíková – Áno, áno.
Ing. Lucia Gubárová – Teraz žiadajú úroky? Veď oni môžu desať rokov dozadu, ako ja
viem.
Viera Hudíková – Exekúcia môže trvať aj sto rokov. Máte zlé informácie. Keď je exekúcia
začatá može trvať aj sto rokov.
Mgr. Martina Stieranková – No určite.
Viera Hudíková – Áno. Určite.
Adriana Gážiová – A keď je obec zadlžená a na školu sa bral úver?
Viera Hudíková – Na školu sa nebral úver.
Ing. Stanislav Kološta, PhD. – Tam je splátkový kalendár.
Ing. Lucia Gubárová – Splátkový...
Viera Hudíková – Tam je splátkový kalendár, z ktorého sa bude splácať pravidelne.
Adriana Gážiová – A z čoho sa bude splácať? Bude obec schopná to splatiť?
Viera Hudíková – Budeme to musieť splatiť. Keď sme si raz dohodli splátkový kalendár.
Ľudmila Škultétyová – Chcem sa spýtať. Prečo to tak vzniklo? Na tie odvody na sociálku a
zdravotnú?
Viera Hudíková – A to je tiež blbosť, že neplatíme odvody. Stále platíme odvody. Neviem
odkiaľ to pani kontrolórka zobrala, že neplatíme odvody. Od roku 2011 do...v marci som bola
za riaditeľom sociálnej poisťovni, mám vybratý papier. Ja som nezadlžila obec ani cent do
sociálnej poisťovni. Ani cent.
Ľudmila Škultétyová – No a z čoho to vzniklo?
Viera Hudíková – Z čoho to vzniklo? Kanalizácia, čistička – 37 miliónov Sk dlhov. Do teraz.
Ste nechodili na zastupiteľstvá tak ste to nepočuli a ešte stále sa to spláca.
Milan Šteller – Môžem ja kus?
Viera Hudíková – Nie nemôžte. Sadnite si.
Mgr. Martina Stieranková – Pani riaditeľka hovorí, (Mgr. Bániková Katarína - pozn.
zapisovateľky), že chodia upozornenia o neplatení. Tak na základe čoho chodia tie
upozornenia o nedoplatkoch?
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Mgr. Katarína Bániková – Zo sociálnej poisťovni.
Mgr. Martina Stieranková – Na základe čoho príde nedoplatok keď platíte všetko?
Adriana Gážiová – No?
Viera Hudíková – Teraz sme neplatili keď nám...
Mgr. Martina Stieranková – Posledných pár mesiacov, hej?
Viera Hudíková – Nie. Posledný mesiac.
Michaela Hudíková – V auguste sa nezaplatilo lebo tam zobral veľa exekútor z účtu. 10 tisíc
€.
Viera Hudíková – Tak z čoho zaplatíte keď vám toľko zoberie exekútor.
Mgr. Martina Stieranková – Chcete tvrdiť, že len jeden mesiac prišlo upozornenie?
Viera Hudíková – Áno, len jeden mesiac prišlo upozornenie. Ale teraz príde ďalšie, lebo
teraz zasa nezaplatíme. Lebo zasa nám zoberie 20 tisíc € z účtu.
Mgr. Martina Stieranková – Viac ich prišlo, nie jedno. Vy tak zavádzate neskutočne. Mňa
to už nebaví počúvať toto.
Viera Hudíková – Vy zavádzate.
Mgr. Martina Stieranková – Jasné. Všetci. Pani riaditeľka klame, kontrolórka klame, všetci
klameme len vy máte pravdu. Potom to tu takto vyzerá v tejto obci.
Príspevok občianky: Treba hĺbkovú kontrolu.
Mgr. Martina Stieranková – Treba. Ja by som navrhla aj audit, len či by pani starostka
súhlasila.
Milan Šteller – Nedostaneme sa ani jedny ani hojt...Treba navrhnúť...
Viera Hudíková – Pán Šteller...
Milan Šteller – Požiadať Ministerstvo vnútra o audit spraviť a je koniec.
Viera Hudíková - Pán Šteller...
Milan Šteller – Toto už musí padnúť. Veď to ide 25 rokov toto.
Viera Hudíková - Pán Šteller sadnite si ešte nie je diskusia, dobre? Poslanci môžu.
Mgr. Martina Stieranková – Ja sa chcem spýtať pani starostky. Keby sme si odsúhlasili, že
chceme naozaj spraviť hĺbkový audit na obecnom úrade, či by ste poskytli súčinnosť
a poskytli všetky doklady, ktoré by si nezávislá audítorská firma vyžiadala. Či ste ochotná
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všetko poskytnúť. Kontrolórke ako sme počuli, neposkytujete čo máte, či by ste, keď si tu
odsúhlasíme, žiadajú si to občania a my.
Viera Hudíková – My máme svoju audítorku.
Mgr. Martina Stieranková – Ja sa pýtam. Prosím Vás odpovedzte.
Viera Hudíková – Nie, my máme svoju audítorku.
Mgr. Martina Stieranková – Tým pádom je Vám všetkým jasné ako to tu funguje.
Viera Hudíková – My máme svoju audítorku.
Milan Šteller – Žiadajte poslanci...
Mgr. Martina Stieranková – A čo môžeme žiadať keď sú skryté papiere.
Adriana Gážiová – Petíciu treba spísať.
Viera Hudíková – Áno spíšte petíciu. Nech sa páči. Páni poslanci ma udávajú, trestné
stíhanie je na mňa. Pani poslankyňa Gubárová, pán Kubica, pán Gubár, pani Stieranková.
Milan Šteller – Petíciu ľudia podpíšu.
Adriana Gážiová – Ale keď je všetko v poriadku tak sa nemáte čoho obávať.
Mgr. Martina Stieranková – Oznámenie, nie stíhanie. Ešte nie ste stíhaná.
Viera Hudíková – Podali na mňa trestné oznámenie, áno. Rieši to polícia tak nech sa páči.
Počkajte si na výsledok.
Adriana Gážiová – Ale keď to nie je umožnené pani kontrolórke?
Viera Hudíková – Ale policajtom to musíte dať. Všetko dáme policajtom.
Adriana Gážiová – Ale tu pani kontrolórka vravela, že nemá nič. Že jej nič neposkytnete.
Milan Šteller – To sa robilo doteraz tak, pani Schvarzbacherová robila s pani starostkou čo sa
im zachcelo.
Viera Hudíková – Ale áno. Pán Šteller aspoň netárajte.
Adriana Gážiová – Ale keď je obec zadlžená nehnevajte sa, tak my ako občania nemôžeme
iné veci žiadať od vás. Napr. kanalizácia. Prečo sa nezačne riešiť kanalizácia v obci. My
máme vlastné žumpy, vlastnú studňu. Stavia sa kade tade. Teraz ďalšie sa tam stavia. Boli ste
tam pozrieť čo sa tam stavia?
Viera Hudíková – Bude diskusia. Potom môžete, dobre?
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Ing. Stanislav Kološta, PhD. – Ja by som chcel v rámci rôzneho sa spýtať. Na poslednom
obecnom zastupiteľstve sme hovorili, že by bolo možno dobré tie záväzky, ktoré má obec
v rámci podlžnosti, že urobiť taký prehľad splátkového kalendára alebo niečo také. Čo by
bolo aj pre poslancov, aj pre občanov potom jasné. Aby sa vedelo koľko je obec zadĺžená,
koľko sú tie exekúcie a na čo je splátkový kalendár a na čo nie je. Taký prehľad. Aby sme
vedeli, že kde sú tie staré exekúcie kde hrozia tie úroky. Myslím si, že by to bolo pre každého
dobré. Aj pre účtovníčku. No proste niečo také.
Viera Hudíková – K 31. 12. 2019 to Stanko spravím.
Mgr. Martina Stieranková – Toto sme pred rokom v decembri žiadali a do dnes sme sa
k tomu nedostali. K týmto informáciám. Rok čakáme. Čakajme ďalší rok.
Ing. Stanislav Kološta, PhD. – Tak je tam termín.
Viera Hudíková – K 31. 12.
Mgr. Martina Stieranková – Bol aj vlani. Presne nám pani starostka sľúbila k 31. 12. Bude
účtovníctvo, bude uzávierka, bude záverečný účet. Pred rokom sme to žiadali. Do dnes
nemáme informácie.
Viera Hudíková – Určite.
Mgr. Martina Stieranková – Tak si pozrite zápisnicu pani starostka z ustanovujúceho
zasadnutia.
Erika Ledňová – Páni poslanci, vy so starostkou len takto jednáte? Vy by ste mali mať aj
zvlášť nejaké sedenie.
Mgr. Martina Stieranková – Požiadala som v poslednom e-maily o pracovné stretnutie, ale
nezvolala pani starostka. Nemá záujem asi s nami sa stretnúť.
Viera Hudíková – Nepožiadali ste, nenapísali ste termín ani čas.
Mgr. Martina Stieranková – V e-maily som požiadala Vás aby ste zvolali.
Viera Hudíková – Požiadali ste, ale nedali ste termín ani čas.
Mgr. Martina Stieranková – Ja nemôžem dať termín. To nie je zvolanie zastupiteľstva.
Viera Hudíková – Každý jeden poslanec môže. Dobre. Ďalej. Nech sa páči.
Mgr. Martina Stieranková – Nemá záujem. Nie.
Viera Hudíková – Koľko krát ste prišli na obecný úrad?
Mgr. Martina Stieranková – Ja mám prácu, prepáčte. Mám dve práce do ktorých chodím,
prepáčte, nemám čas chodiť na obecný úrad, nehnevajte sa. V dnešnej dobe elektronickej
komunikácie využívam túto formu. Je mi to prijateľnejšie.
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Viera Hudíková – Dobre. Ideme ďalej. Pán Zverko mi dnes oznámil, že nebude môcť
pluhovať, nakoľko je zaneprázdnený. Je potrebné nájsť nového človeka, ktorý bude pluhovať
a ja takého človeka nemám.
Mgr. Martina Stieranková – Vy nemáte viac ľudí. Na účtovníctvo, na pluhovanie.
Ing. Stanislav Kološta, PhD. – Ale ak sú občania, ktorí majú takú techniku tak skúsiť
niekoho osloviť. Ale vyslovene niekoho kto bude súhlasiť aj s tými finančnými podmienkami
aké boli možno vlani, ktoré možno narástli tie náklady. To je taká vážna vec si myslím, že to
každý pocítime v zime.
Adriana Gážiová – My to cítime.
Ing. Stanislav Kološta, PhD. – Zdeno to robil celkom dobre, zodpovedne. Však mnohý
viete, že aj pred bránu zašiel odhrnúť. Áno, bola tu niekedy dávno sťažnosť, že niečo zabudol,
ale za to sa aj on ospravedlnil.
Mgr. Katarína Bániková sa ospravedlnila a odišla. (pozn. zapisovateľky)
Ing. Stanislav Kološta, PhD. – Takže toto je taká vec, ktorá možno bude už o dva týždne
aktuálna, nedaj Bože. Mali by sme k tomuto dať nejaký návrh, že ako to spravíme.
Viera Hudíková – My budeme hľadať, ale z druhej obce to bude určite drahé. Teraz sme
dávali za pluhovanie 2000 €, iné obce dávajú možno 20 000 €. Takže ak máte niekoho, nejaké
návrhy.
Milan Šteller – Treba požiadať pána Stieranku. Toho Mareka. Ten je doma. Bez šetkýho.
Poslancov alebo pani starostka zavolať ho za akých podmienok povedať.
11. Diskusia
Viera Hudíková – To by bolo všetko do rôzneho. Otváram diskusiu.
Rastislav Kubica – Chcel by som sa spýtať keďže som predseda stavebnej komisie, že akože
chcem sa spýtať ako fungovali doteraz komisie všetky alebo konkrétne stavebná keď sa tu
dejú veci a ja akože, nielen ja, ani my. Mňa zastavujú ľudia čo sa stavia, čo sa deje? Mohol by
som to vedieť, neviem nič.
Viera Hudíková – Pán Kubica, koľko krát ste boli na obecnom úrade sa spýtať?
Rastislav Kubica – Ale ja sa mám prísť spýtať, nikto nezačína stavať domy tento týždeň?
Alebo o mesiac nikto nejde?
Viera Hudíková – Mali ste nejakú komisiu?
Rastislav Kubica – Máme. Konkrétne mi Števo Romančík volal pred týždňom, čo sa deje.
Viera Hudíková – Máte nejaké zápisy z komisie?
Rastislav Kubica – Na konci roka bude. Tak koncoročné. Na konci roka býva.
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Mgr. Martina Stieranková – Pozri, zápis z kontrolnej činnosti predchádzajúceho obdobia
nefunguje tak prečo by mali byť zápisy z komisie?
Rastislav Kubica – Takže neviem. Dobre. Povedzte mi či mám prísť raz za týždeň sa spýtať
čo sa tu deje aby som mohol aj ja informovať občanov alebo načo potom tá komisia funguje
alebo je. Nefunguje lebo o ničom nevieme. Či nemám právo, ja nechcem rozhodovať tu
o nejakých stavebných pozemkoch alebo o stavbách, ale aspoň byť oboznámený.
Viera Hudíková – Vy ani nemôžete rozhodovať.
Rastislav Kubica – Ani nechcem.
Viera Hudíková – Stavebné pozemky sú súkromné a o tých si rozhoduje každý sám.
Adriana Gážiová – Ale to je jedno, ale vy máte tiež riešiť čo sa tam stavia. Ako obec, pre nás
občanov. My sme tam na vršku bývame a nevieme čo sa tam ide stavať? Niekto povie, že
farma, niekto povie, že druhá Zbojská? A nikto nevie. Opýtame sa a nikto nevie čo sa tam ide
stavať.
Viera Hudíková – Boli ste sa spýtať na obecnom úrade?
Adriana Gážiová – Ale my sme ani nevedeli, že sa tam ide stavať. Iba zrazu prišla technika.
Viera Hudíková – Ale to sú súkromné pozemky. My sme to nepredávali. Nemáme územný
plán obce a každý kto chce stavať tak mu povolia.
Adriana Gážiová – Ale vy ako starostka by ste sa mali trošku pozerať aj na tých občanov čo
tam bývajú a riešiť to pre občanov.
Viera Hudíková – Tak Vám sme povolili stavať dom a im nepovolíme?
Adriana Gážiová – Áno, ale my staviame rodinné domy.
Erika Ledňová – Dobre, ale nech je nejaká ulica. A nie, jeden dom tam bude, jeden dom tam
bude. A ešte chcem to povedať, na katastri to tak vyzerá, že to nebude...
Adriana Gážiová – ... to nejde byť rodinný dom...
Erika Ledňová – Chodil po domoch pán Baboľ, či ako?
Adriana Gážiová – Baboľ.
Erika Ledňová – Baboľ, hej a povedal, že idem si stavať domček. Lenže na katastri ako je to
zakreslené...
Adriana Gážiová – Päť parciel je tam.
Erika Ledňová – Vôbec to nevyzerá, že by sa tam išiel stavať domček.
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Adriana Gážiová – Vy ste boli teraz, čo sa tam deje? Koľko za deň tam ide domiešavačov?
Čo bude z tej cesty? My sme nemali povolené. My sem si museli cestu zaplatiť z vlastných
zdrojov. Zostali sme len my tam. Ako zo starých tam už nikto nie je. Čo z tej cesty je? Nie je
tam nič. Prečo keď sa odobrí niekomu postavať, dobre, veď sú to súkromníci veď to je
v poriadku, ale prečo sa potom nepovie, dajte do pôvodného stavu cestu.
Viera Hudíková – Mám územné konanie ešte keď to vyvlastňoval a rozpredával ceruzkár,
pán Bernáth. V tom územnom rozhodnutí je napísané, že cestu spraví on, všetko na jeho
náklady. On tie pozemky rozpredal. Tam je to všetko napísané. V územnom rozhodnutí,
môžem Vám to doniesť, mám to pri ruke. Nech sa páči. Na pána Bernátha sa môžete obrátiť.
On mal cestu urobiť celú.
Erika Ledňová – Ale tá cesta sa provizórne spravila. Vy ste mu (Baboľovi – pozn.
zapisovateľky) povolili od nás si ťahať elektriku, že dostal povolenie na obecnom úrade. On
to všetko rozkopal, tam je samá jama, my tam máme samé blato. Dnes sme to vypĺňali,
zohnali sme si žabu aby sme to tam utlačili, aby sme si nevláčili blato domov. Teraz on si tam
robí cestu a my vôbec nevieme čo tam vlastne ide stavať.
Milan Šteller – Takto. Jedná sa teraz o to, že ako aj tie dažde boli minule, my máme garád,
ale od zhora čo ide voda. Má dom Števo Romančík, jeho zať tam garád neni. To je cesta
a celou cestou to ide po našej ceste a ja to mám potom pred garážou a na hlavnú cestu to ide.
A cez zimu to bude to isté. Keď sa voľakto zabije na tej ľadovici dolu a bude havária dolu,
neviem kto bude za to zodpovedný. Ja sa len chcem takto spýtať. Máme tú honku. Čija je to?
Chcem sa spýtať.
Viera Hudíková – Rudných baní Vajsková. To nie je naša honka.
Milan Šteller – Nie?
Viera Hudíková – Nie.
Michal Gubár – Veď ale ste predtým tvrdili, že je obecná.
Viera Hudíková – No nie je obecná. Nedotiahlo sa to a Marián (Šluch, pozn. zapisovateľky)
zomrel.
Milan Šteller – Ja som len chcel to...
Viera Hudíková – A v držbe ju má pán Packo. (Juraj, pozn. zapisovateľky) Aby ste vedeli.
Milan Šteller – Že by sa to bol spravil garád. Preto sa spytujem. No teraz nie. Musí sa
spraviť garád, odvodniť to aby sme my nemali potopu. A cez zimu, veď tam je ľadovica. Po
tej ceste.
Viera Hudíková – Ja viem, že je to tam zlé.
Milan Šteller – Len ten garád, že by sa spravil od Števa Romančíka hore ako ten stavia. Ten
parádnu cestu spravil. Vybral to, lôžko spravil a vyvalcoval. To je cesta.
Adriana Gážiová – Ale len pre neho.
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Milan Šteller – Ale dole garád už neni nič. To ide po ceste, popri mne a dole. Ja som mal
minule v garáži to čo navozili, ten makadam.
Adriana Gážiová – Ešte aj elektrický kábel nám preťal.
Viera Hudíková – Viem, počula som.
Erika Ledňová – Pospájali to svorkami a elektrikár povedal, ...no môže sa stať, že vám bude
elektrika vypadávať...My máme celý dom na elektriku. Čo ja budem potom cez zimu robiť?
Adriana Gážiová – My keď sme mali stavať od pána Bernátha sú tam štyri domy. Spisovala
sa petícia aby sme sa mohli pripojiť na obecný vodovod. Nepovolila obec, dobre, okej, máme
svoje vlastné zdroje, svoju studňu vyvŕtanú. A máme tam žumpy. Ja nehovorím nič, ale teraz
hovorím ako pre obec. Dobre majú tam súkromníci pozemky, ale teraz čo...
Milan Šteller – Na chvíľu ťa preruším. Tam má Giertli hnoja, už hádam zo päť vlečkou
a máte tam studne...
Adriana Gážiová – Veď to hovorím...
Milan Šteller – Ale keby ho rozhodil, a nie skladovať ho...lebo akurát to ide na ich domy.
Adriana Gážiová – Ale tam sú súkromné pozemky, ja len to chcem, že proste obec by
mohla trošku sa pozrieť aj na to že, pre nás ako občanov, že my nemáme obecnú vodu, my
máme ozaj tú studňu. Teraz tam prídu tieto stavby, vám ukážu, dobre je to súkromník, idem
stavať rodinný dom. Áno, ale ako je aj tento Baboľ, povie, že rodinný dom. Ale to nie je
rodinný dom.
Viera Hudíková – A ako im ja dokážem, že to nie je rodinný dom. My povedzte.
Adriana Gážiová – Ale vy by ste mali keď to rozhodujete tak by ste mali dať podmienku.
Dobre, okej, môžete, máte povolenie, ale napríklad na malý rodinný domček. Dovidenia.
Ing. Ivan Šluch – Starosta o tomto nerozhoduje. Rozhoduje o tom stavebný úrad.
Viera Hudíková – Jasné, že stavebný úrad.
Ing. Ivan Šluch – A keď prebieha stavebné konanie, by ste sa vy ako osoby mali toho
zúčastniť a mali ste sa k tomu vyjadriť.
Viera Hudíková – Ale oni nie sú účastníci konania. Nie sú susedia. Len susedia sa volajú, nie
všetci.
Milan Šteller – To je 200 metrov vyššie.
Ing. Ivan Šluch – Aha. Nie sú bezprostredne účastní.
Viera Hudíková – Áno. Nie sú účastníci konania tak nemajú prečo zavolaní.
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Erika Ledňová – Pani starostka ja chcem len to povedať. Ak zistím, že pán Baboľ bude mať
trativody spravené, čo tu má x milión, vlastne v podstate všetci, okrem nás, taká kontrola sem
príde na dedinu, že mne to, nie z Bystrice, Bratislavy. Kontrola sem príde a už či bude dedina
zadlžená na sto rokov, mne je to jedno. Neexistuje, že si spraví trativod. Ak to pán Caban
skolauduje...
Viera Hudíková – Určite mu nikto nepovolí trativod.
Erika Ledňová – Ak mu to pán Caban skolauduje tak ako to zvykne kolaudovať tak potom
dostane aj pán Caban kontrolu.
Milan Šteller – Tam sa teraz robí septiková jama veľká, betónová, železobetón, to neprejde
ani...
Erika Ledňová – Lebo sa už pýtal, že ako máme spravené trativody. Ja hovorím, aké
trativody?
Adriana Gážiová – Celá obec nie je pod kanalizáciou.
Milan Šteller – Boli ste pozrieť?
Erika Ledňová – Ale on sa nás pýtal aké máme spravené trativody.
Adriana Gážiová – Celá obec nie je pod kanalizáciou a my máme studne. Mňa len to trápi,
že my tam máme vlastné studne.
Viera Hudíková – Ešte niekto?
Erika Ledňová – Ja by som Vás pani starostka chcela poprosiť. Keď som bola na obecnom
úrade, Zuzka mi vravela, ja som ju prosila o separované kontajnery lebo ja koľko razy idem,
nemám kde hodiť. Všetko je plné, chodím celou dedinou.
Viera Hudíková – Písali sme žiadosť aby nám navýšili kontajnery na separovaný zber.
Erika Ledňová – Zuzka povedala, že v máji boli objednané no a už je október a nič.
Viera Hudíková – Áno, čakáme na dodanie.
Erika Ledňová – Ešte aj nejaký rozhlas by sme tam chceli. Veď mi vôbec nevieme, čo sa
robí. A aj keď prídem pred dom, ja nič nepočujem čo sa robí v dedine.
Adriana Gážiová – My ani nevieme, že kedy sú tieto zbery.
Erika Ledňová – Dáky rozhlas tam už dávno mal byť.
Adriana Gážiová – Alebo do schránky dávať oznam.
Erika Ledňová – My sa aj poskladáme na ten rozhlas len zariaďte aby to tam prišli
namontovať.
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Adriana Gážiová – Lebo my chodíme do roboty, my ozaj nevieme, že kedy je aj toto
zasadnutie. My nemáme sa ako dozvedieť.
Erika Ledňová – Ja som síce doma, ale ak bude treba tak sa poskladáme na ten rozhlas. Len
aby to prišli zapojiť.
Milan Šteller – No nepočuť to tam hore.
Viera Hudíková – Budeme to riešiť. Ešte niekto?
Ing. Stanislav Kološta, PhD. – Ja by som len keď pán Šteller tu spomína, že voda mu ide do
garáže to už vlastne ohrozuje majetok. Že by nebola až taká veľká investícia, nebude až taký
veľký výdavok objednať bager. Ako keď už je obec zadlžená za staré veci tak si myslím, že
pár sto euro.
Milan Šteller – Za 300 € tento Schvarzbacherovej zať ten chodí.
Erika Ledňová – 30 € na hodinu.
Milan Šteller – No tak to za dve hodiny nemá čo robiť. Na pol metra a hore. Lebo ja sa fakt
bojím čo to v zime príde. To bude katastrofa. Ja som aj dneska upravoval.
Ing. Ivan Šluch – Ja by som sa chcel opýtať ohľadne pekárne. V akom je to štádiu?
Viera Hudíková – Zmluva ešte nebola podpísaná.
Ing. Ivan Šluch – Ja som písal poslancom aj nejaký list...
Viera Hudíková – Nech ti oni odpovedia.
Ing. Ivan Šluch – ... a bol by som rád keby mi odpovedali.
Ing. Lucia Gubárová – Tak v prvom rade, my čakáme hlavne na to, že pani starostka mala
predsa osloviť exekútora. Lebo podľa toho čo my vieme tak sa nemôže prenajať majetok,
ktorý je v exekúcii bez povolenia exekútora. Doteraz to tak obec síce robila, teda minulé
obecné zastupiteľstvo prenajalo nejaké parcely, na ktorých boli exekúcie aj bez nejakého
potvrdenia od exekútora, ale teda v prvom rade potrebujeme nejaké to vyjadrenie. To sme už
predtým, nie na minulom ale predminulom zasadnutí...
Viera Hudíková – Ale ja som Vám povedala, že ja exekútora oslovovať nebudem.
Ing. Lucia Gubárová – Tak ak pani starostka neosloví exekútora...
Mgr. Martina Stieranková – Tak sa nič nedeje...
Ing. Lucia Gubárová – ...nebudeme mať vlastne to vyjadrenie od neho tak my nemôžme
prenajať ten majetok.
Ing. Ivan Šluch – Potom nemôže podpísať zmluvu a...
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Poslankyne – Nemôže.
Ing. Ivan Šluch – ...neviem ktorý bod tam je v zmluve, že prehlasuje...už si nepamätám ako
to tam je, že je oprávnená prenajať majetok, že tam nie sú nejaké ťarchy. Niečo také tam je.
Mgr. Martina Stieranková – Jasné. Nemôže.
Ing. Lucia Gubárová – Ešte aj v tom predchádzajúcom uznesení...
Ing. Ivan Šluch – Čiže znova to čo ste ju zaviazali vo VZN-ku tak ste išli...
Mgr. Martina Stieranková – Nie vo VZN. To bolo uznesenie, ktoré nepodpísala. Takže
nenadobudlo právoplatnosť takže...vôbec, hej?
Ing. Lucia Gubárová – Ale tak či tak sme tú podmienku ešte pred tým keď sme dávali to
prvé uznesenie tak tam bolo podmienkou, že bude teda exekútor oslovený. Pod tou
podmienkou, že to má podpísať. Keď získa pani starostka vlastne exekútora to vyjadrenie.
A ona ho teda nemieni ani osloviť, čiže ho nikdy nezískame, čiže nikdy neprenajmeme tú
pekáreň.
Ing. Ivan Šluch – Mne osobne je to jedno. Nakoniec som aj rád lebo vzadu mám bordel
vpredu verím tomu, že od obchodu by bol tak isto bordel, čiže mne toto vyhovuje tak ako to
je. Nevyhovuje mi akurát ten neporiadok vzadu lebo teraz sa niečo vynosilo z pekárne
a myslím si, že keď aj obec nemá peniaze tak trošku sa to uložiť dá. Je to len na ľuďoch, že či
to odpadne od rúk alebo to niekde...
Ing. Lucia Gubárová – Ja sa len osobne toho bojím, že sa predpoveď pána Žihlavníka
naplní, ktorú tu minule rozprával na pléne, že keďže sa to ani nevybavilo a tá firma zjavne má
o to záujem tak aby si to nevybavili tak, že to odkúpia a už nebudeme mať ani kde ukladať ten
zberný odpad.
Ing. Ivan Šluch – Však to je tiež riešenie keď si to odkúpia.
Ing. Lucia Gubárová – Ale tak to už nie je v našich rukách.
Ing. Ivan Šluch – Potom už obec nebude mať starosť o údržbu ako ste vy tvrdili..
Ing. Lucia Gubárová – Áno.
Ing. Ivan Šluch – ...že to treba udržiavať.
Ing. Lucia Gubárová – Napríklad.
Mgr. Martina Stieranková – Odpadlo by nám to.
Viera Hudíková – Ešte má niekto, niečo?
Ľudmila Škultétyová – Ja by som sa chcela spýtať ešte, že ako riešite tú kanalizáciu. Či
vlastne bude v obci. Aj na tú našu cestu hroznú. Viete akú máme tú cestu. A v zime. Ani
kanále tam nemáme, nemáme tam nič. Tam nejdete prejsť. Tam ľudia sa ráno boja chodiť do
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roboty v zime. Viete čo je to? To je jeden úžas. Dobre, ja mám tú možnosť, že chodím autom.
Išla som raz peši s plačom. Ja som tých starých ľudí obdivovala, že majú prejsť dole. Že či sa
bude dáka kanalizácia riešiť. Veď všade sa teraz robí. Že ako je obec Dolná Lehota vlastne na
tom.
Viera Hudíková – To je tretia etapa, na ktorú sú projekty, ale dokým my nebudeme
vyrovnaný so všetkými dlžobami tak my nemôžeme ísť do žiadnych eurofondov,
a z vlastných peňazí kanalizáciu nespravíme.
Ľudmila Škultétyová – Ja viem. Možno sa zle vyjadrím, ale sú nejaké fondy –
enviromentálne, že prečo tie nevyužívame.
Viera Hudíková – Lebo sme dlžní štátu.
Ľudmila Škultétyová – Nevadí, ale toto by sme mohli z týchto fondov využívať.
Viera Hudíková – Nemohli. Ste zle informovaná. Pokiaľ sme dlžný štátu nemôžeme čerpať
žiadne eurofondy.
Ľudmila Škultétyová – Ale toto že sa môže napriek tomu, ale dobre.
Viera Hudíková – Určite máte zlé informácie.
Adriana Gážiová – My sme v nútenej správe?
Viera Hudíková – Nie. Nie sme.
Adriana Gážiová – Pokiaľ nie sme v nútenej správe tak môžeme požiadať.
Erika Ledňová – 90 % dostanete na to.
Adriana Gážiová – Máme tu občianku...
Viera Hudíková – Máte zlé informácie.
Adriana Gážiová –...ktorá je v európskom parlamente a proste to zisťovala.
Viera Hudíková – Ale máte zlé informácie lebo my sme dlžný štátu. Stanko, ty si
kompetentný, vysvetli im to prosím ťa. Dokým my sme dlžný štátu my nemôžme čerpať. Sme
dlžný ešte sociálnej poisťovni, tá by nám už aj dala potvrdenie lebo máme splátkový kalendár.
A sme dlžný daňovému úradu. A daňový úrad, pokým nemáte nulu, Vám nedá potvrdenie
a vy peniaze zo štátu nedostanete.
Ľudmila Škultétyová – No neviem. Ja som dostala na tých 89 %, že z týchto fondov sa dá aj
napriek tomu, že sme zadlžení.
Ing. Stanislav Kološta PhD. – Ale toto má pani starostka pravdu. Aspoň ja neviem
o výnimkách.
Ing. Ivan Šluch – Nie sú.
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Denisa Šluchová – Sú miernejšie podmienky pre obce, ale aj tak nespĺňame všetko aby sme
to mohli čerpať.
Ing. Stanislav Kološta PhD. – Akože obec môže mať dlhy, ale nemôže mať voči štátu.
A musí to byť do istej výšky aby to nebolo v nútenej správe. Pokiaľ však chceme eurofondy,
z môjho hľadiska je asi najväčšou prioritou ak by sa to nejako dalo, práve štátu uhradiť čo
najskôr tie podlžnosti, aby nevznikali potom už ďalej a aby sa mohlo ísť do toho.
Ing. Ivan Šluch – Takto sa ešte spýtam. My máme plán rozvoja obce spracovaný?
Viera Hudíková – Áno, máme.
Ing. Ivan Šluch – To je tak isto podmienkou aby sme mohli čerpať eurofondy.
Ľudmila Škultétyová – No, ale musí sa dačo riešiť...
Adriana Gážiová – Obec má niečo v pláne?
Ľudmila Škultétyová – Počkaj!
Viera Hudíková – Po jednom!
Ľudmila Škultétyová – ...aby sme to všetko vyrovnali. Musí dačo existovať. Aby sme sa
proste oddĺžili. Veď ja som tu 25 rokov, urobila som chybu, že som nechodila na zasadnutia,
ale keď som sa pýtala tak mi vraveli, ani tam nechoď lebo nič sa nerieši. No ale ja vravím,
dačo sa raz musí do frasa začať. Tak z dákych fondov aby sme toto ako vravíte, že sme boli
dlžný, že zasa budete dlžný, že zasa z účtu zoberú dáke peniaze.
Viera Hudíková – Ale to nebudeme dlžný. Práveže keď nám z účtu zoberú peniaze budeme
mať zaplatené.
Ľudmila Škultétyová – Ale nebudeme mať vlastne nič. Musia sa posplácať dáko tie dlhy aby
sme dačo začali fungovať.
Viera Hudíková – Tie dlhy sa každý rok splácajú.
Mgr. Martina Stieranková – Lenže nikdy nevieme koľko. Lebo vždy príde niečo nové.
Viera Hudíková – Bohužiaľ. Každý rok sa niečo vyskytne niečo nové a ani my o tom
nevieme.
Mgr. Martina Stieranková – Prečo sa vlani napríklad robil klub dôchodcov teraz obecný
klub, ktorý stál 26 000 € keď máme takéto dlžoby? Toto my vysvetlite.
Viera Hudíková – Lebo tí ľudia tu žijú a chcú aj niečo iné.
Mgr. Martina Stieranková – Ja si myslím, že je dôležitejšia kanalizácia a to, že im nezatopí
majetky ako to, že sa majú raz za týždeň kde stretnúť.
Viera Hudíková – Ale na kanalizáciu potrebujete 300 000 €.
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Mgr. Martina Stieranková – A to nehovorím o cestách.
Viera Hudíková – To je Váš subjektívny názor.
Adriana Gážiová – Ale my sme tu tiež občania.
Ľudmila Škultétyová – Môžete byť rada, že tu ľudia pribúdajú, že tu bude kopec ľudí. Takže
by sa mali zohľadniť záujmy tých ľudí. Veď všetko sa dá, ale dáky systém asi treba.
Viera Hudíková – Tých pár ľudí je osemdesiat dôchodcov, ktorý to využívajú. A je tam aj
spevácka skupina Lehotianka.
Erika Ledňová – To je to, že Vás volia.
Viera Hudíková – To je Váš subjektívny názor.
Milan Šteller – Využívať mohli sálu.
Mgr. Martina Stieranková – Tak. Boli priestory.
Milan Šteller – Ja som dôchodca, ale bol som tam raz na kare. Dva razy. A raz na oslave. To
bolo ozaj z môjho hľadiska zbytočné a radšej investovať peniaze...
Erika Ledňová – To čo tam je za 27 000 €, či koľko vravíte?
Mgr. Martina Stieranková – My sme žiadali rozpočet tiež pred rokom, ale teraz sme sa
konečne k nemu dopracovali.
Erika Ledňová – Veď to keď si niekto prerába byt tak to stojí 10 – 12 tisíc €, nie 27 tisíc €.
Mgr. Martina Stieranková – Pozrite sa. Nesedí to ani s faktúrami, ktoré máte vo
zverejnených faktúrach. Sú tam sumy, ktoré Vám nesedia.
Ing. Lucia Gubárová – Mňa by celkom k tomu zaujímalo tých vyše 8 000 € za prácu,
k čomu ani jedna faktúra nie je.
Viera Hudíková – Nie je. Lebo to sú mzdy predsa.
Mgr. Martina Stieranková – Ale koho?
Viera Hudíková – No tých, čo tam robili predsa.
Mgr. Martina Stieranková – Robili na dohodu alebo...ale koho? Vašich zamestnancov
navyše alebo cudzích?
Viera Hudíková – Cudzích. To neboli naši zamestnanci.
Mgr. Martina Stieranková – Cudzí zamestnanci, ktorí boli na dohodu alebo na kratší
pracovný pomer?
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Viera Hudíková – Áno.
Mgr. Martina Stieranková – Na dohodu alebo na kratší?
Viera Hudíková – Áno.
Mgr. Martina Stieranková – Dve možnosti Vám dávam. Buď na dohodu alebo na kratší
pracovný pomer?
Viera Hudíková – Na dohodu.
Mgr. Martina Stieranková – Všetci boli na dohodu?
Viera Hudíková – Áno.
Mgr. Martina Stieranková – 8 000 € na dohodu.
Viera Hudíková – No a čo?
Erika Ledňová – Veď tam je len materiál, materiál.
Mgr. Martina Stieranková – A odmena za prácu.
Ing. Lucia Gubárová – Desať mesiacov sme čakali na toto vyúčtovanie. V takomto stave
sme ho dostali tento utorok.
Viera Hudíková – Neviem čo je na tom zlé.
Mgr. Martina Stieranková – Že čo to trvalo desať mesiacov dať dokopy tieto čísla.
Ing. Lucia Gubárová – Ale odmena za prácu. Mňa by celkom zaujímalo, kto mal aký
úväzok.
Viera Hudíková – A aký plat. To by Vás najviac zaujímalo. Lebo Vás len platy zaujímajú.
Mgr. Martina Stieranková – Lebo toto sú priestory kde sa dá šetriť.
Viera Hudíková – Ale za tie práce je to minimum. Ja si myslím, že keby sme to dali spraviť
firme tak tej zaplatíme 30 000 €.
Milan Šteller – Komu sa dalo. Ja neviem. Ja nevidím.
Viera Hudíková – Pán Šteller. Doneste mi vy výplatné pásky.
Ing. Lucia Gubárová – My vieme, že Vám Milan Kazár pomáhal.
Viera Hudíková – Vy nám doneste výplatné pásky koľko ste zarobili.
Ing. Lucia Gubárová – Ale ja nepotrebujem vedieť presne.
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Mgr. Martina Stieranková – Ale my máme rozhodovať o rozpočte a toto k tomu patrí.
Milan Šteller – Ale to k tomu musí byť. Koľko prevzal.
Viera Hudíková – Ale prosím Vás.
Mgr. Martina Stieranková – Ale prosím Vás.
Milan Šteller – To musí byť. Finančná povedz. Každý jeden kto preberie peniaze musí byť.
Mgr. Martina Stieranková – Záznam samozrejme.
Milan Šteller – Vierka, od začiatku si tu pani starostka ako i Marcinko.
Viera Hudíková – Ale ja Vám to...
Milan Šteller – To je Marcinkova vdova.
Viera Hudíková – Ale prosím Vás.
Milan Šteller – Počúvaj. Rada bola. Poslanci sme chodili, každá komisia zasadala na rade.
Viera Hudíková – Sadnite si.
Milan Šteller – Poslanci, máte radu?
Michal Žilka – Nemusí byť rada.
Viera Hudíková – Sadnite si lebo to skončím a odídem.
Milan Šteller – Veď ale to neni možnuô.
Viera Hudíková – Sadnite si.
Milan Šteller – Mne nezapcháte ústa. To neni možnuô. Sa hanbím za Dolnú Lehotu keď mi
povedia, z kade si? Z Dolnej Lehoty. A vy ste dáko zadlžení. Doslova. Pani starostka. To
vravím audit požiadať poslanci.
Michal Žilka – Ja sa chcem opýtať na separovaný zber. Na kovy lebo tu sa dávajú len
plechovky a také, ale či by sme mohli robiť zber aj nejakého veľkého šrotu? To by nám
možno pomohlo aj v tom, že koľko vyseparujeme, teda čím viac vyseparujeme tým je to
lepšie. Takže keby sa kovy vyzbierali do kontajnera čo by ľudia mohli doniesť aj plechový
sud a také väčšie veci. Na pneumatiky. Mám doma také štyri veľké, či sa to dá dať do zberu.
Viera Hudíková – Dá.
Michal Žilka – Ale kedy sa to bude odvážať aby som to potom doviezol.
Viera Hudíková – Neviem, dohodni sa s Jankom Bellom. Nemáme termín zatiaľ.
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Michal Žilka – Aj ten elektro odpad kedy sa bude odvážať.
Viera Hudíková – Neviem ti teraz povedať.
Michal Žilka – A ešte sa chcem spýtať. Tie vodomery čo máte hore. Už sa odpisovali, hej?
Viera Hudíková – Áno.
Michal Žilka – Či je tam nejaký veľký sklz vody čo sa namerala vodomerom a to čo platíme.
Že by ste to vyhodnotili, či máme niekde veľkú stratu.
Viera Hudíková – Odpisoval to Janko Bella. Ja som sa na to nepozerala. Príď sa spýtať, dajú
ti dievčatá informácie.
Michal Žilka – Dobre. Tak to, a v prípade ak by boli veľké straty, rozmýšľali sme nad tým,
či by sa povyše Vás nedala nová nádrž aby sme nemuseli platiť tú elektriku. Bola by niekde
nad vami, čo by nebolo v drahej záležitosti, a že ak sú veľké straty na elektrike a na vode, či
by to nebolo efektívnejšie vybudovať niečo vyššie. Lebo tam vodu asi všetci chcú. A tlak by
bol možno ešte lepší.
Ing. Ivan Šluch – To musí STVaK alebo Veolia s tým súhlasiť.
Michal Žilka – Tá časť vodovodu patrí nám, nie?
Ing. Ivan Šluch – Ale vodojem vravíš vyššie posunúť.
Michal Žilka – Nie, tento by zostal. Len pre tých hore by sa urobil a uzavrieť zmluvu so
STVaK - om žeby to prevzali. Lebo už by tam nebola tá hydrofórka. Lebo kvôli tej
hydrofórke to nechceli prevziať, nie?
Ing. Ivan Šluch – Len potom neviem odkiaľ by si to chcel napojiť.
Michal Gubár – Tlačia aj tak z toho čo je nad Ďombom.
Ing. Ivan Šluch – To by ste vyriešili len Šoltýsovskú kolóniu.
Viera Hudíková – Viete aká je to investícia?
Ing. Ivan Šluch – Nepreverovali ste vodojem čo mali majetky vybudované? Komu to patrí?
Michal Gubár – To patrí Ďumbier Brezno. Oni tam majú pozemky.
Viera Hudíková – Ešte má niekto niečo?
Ing. Lucia Gubárová – Ja by som ešte chcela k tomu majetku obce čo ste nám poslali. My
sme ho chceli hlavne kvôli tým zásadám hospodárenia, ale je to teda dosť neaktuálny majetok
alebo to je všetko? Lebo povedzme nenašla som tu jeden počítač. Našla som tu tri písacie
stroje z osemdesiateho roku.
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Viera Hudíková – Počítače nie sú naše. Tie nám dal DEUS DCOM. Tak ich nemôžeme mať
v majetku lebo nie sú naše.
Ing. Lucia Gubárová – A ešte by som, že by bolo možno dobre pouvažovať, že fotoaparát
z 1987, ktorý mal nadobúdaciu hodnotu 90 € tak má stále 90 € zostatkovú hodnotu.
Michal Žilka – To sa môže vyradiť asi.
Ing. Lucia Gubárová – A podobné veci sú tu také teda, že aj na toto by sa bolo treba
pozrieť. Trošku to zaktualizovať lebo to je neaktuálne. A k tým zásadám budeme určite
potrebovať nejaké stretnutie lebo zjavne sme sa nepochopili. Napr. tá posledná strana, sme
dúfali, že to dopracujete. Služby autodopravy atď. Lebo my neovládame čo je majetkom obce.
Mysleli sme si, že aj tá honka je majetkom obce, ale vy ste tam niečo len povyškrtávali a viac
ste nedoplnili nič. Vieme, že prenajímate miešačku alebo vibračnú dosku a nič ste tam takéto
nezaradili. Za koľko to prenajímate atď. Takže to tam treba doplniť. Takže na základe tohto
aby sme mohli tie zásady urobiť lebo najmä pani Stieranková na tom pracovala veľmi veľa
lebo je to obsiahli dokument. Chceli by sme teda to pracovné stretnutie aby sme sa už na
finálnej verzii dohodli a na ďalšom obecnom zastupiteľstve mohli schváliť tie zásady.
Mgr. Martina Stieranková – Keď vravíte, že počítače tak ten počítač čo bol kupovaný pre
TJ Partizán ten tiež nie je v majetku obce? Ten by sa mohol poskytnúť raz do týždňa pani
kontrolórke aby mala na čom pracovať. Či myslíte, že niekto z telovýchovy potrebuje dennodenne pracovať na notebooku?
Viera Hudíková – Asi nie.
Mgr. Martina Stieranková – Tak nemohol by sa ten počítač?
Viera Hudíková – Môže.
Ing. Lucia Gubárová – Tak Vás poprosíme...
Mgr. Martina Stieranková – Na ten jeden deň v týždni pani kontrolórke.
Ing. Lucia Gubárová – A pani kontrolórke by stačila aj staršia skriňa. Len aby sa dala
uzamykať.
Viera Hudíková – My nemáme, nikto na obecnom úrade nemá skriňu na uzamykanie.
Ing. Lucia Gubárová – Tak jednu zámku a petlicu prirobiť.
Mgr. Martina Stieranková – Myslím, že to nie je problém.
Viera Hudíková – A na akú skriňu? My nemáme ani skriňu.
Michal Gubár – V škole je.
Mgr. Martina Stieranková – Donesieme skriňu.
Viera Hudíková – Doneste si skriňu.
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Ing. Marta Hajdúchová – Pani starostka mi dá podpísať keď mi dávajú doklady, donesie mi
aj pani riaditeľka alebo kto doklady dá mi podpísať, že tie doklady neodnesiem z úradných
miestností, hej? Mám za to zodpovednosť, ale nedá mi teda podmienky aby som si ich mohla
tam ani počas kontroly.
Viera Hudíková – Veď ale si ich môžeš nechať na stole.
Mgr. Martina Stieranková – Nemôžu byť k dispozícii.
Ing. Lucia Gubárová – Ale to je dosť dôležité, že neposkytujete súčinnosť.
Viera Hudíková – Sú tam skrinky, na ktoré si to môže položiť. Sú to doklady obecné.
Ing. Marta Hajdúchová – Pani starostka otvoríš nám tú kanceláriu keď pôjdeme domov?
Viera Hudíková – V pohode. Mali sme kontrolu z inšpektorátu práce, nemali s tým problém.
Ing. Lucia Gubárová – Tak aspoň ten počítač Vás poprosíme.
Mgr. Martina Stieranková – Keď je obecný.
Milan Šteller – A tuto čo je tá izbička malá, v tej je čo? Čo je tam? My sme ovčiari tam mali
kanceláriu.
Viera Hudíková – Veď tam má kanceláriu pani kontrolórka.
Milan Šteller – Tak nak si ju zamkne.
Viera Hudíková – Veď si ju zamkne.
Mgr. Martina Stieranková – Vymeňte si zámku a nechajte si len vy kľúč. Tak sa to má
riešiť.
Ing. Marta Hajdúchová – Ja si zamknem kanceláriu a kľúč musím odovzdať sekretárke,
ktorá nemá čo pozerať do mojich dokladov.
Mgr. Martina Stieranková – Nie, nie. Vymeňte si zámku.
Ing. Marta Hajdúchová – Rozumiete? Ja jej ho mám odovzdať ten kľúč keď odchádzam.
Michaela Hudíková – Nemusíte nám ho odovzdávať. Ja som Vám ho minule dala a prišli ste
mi ho vrátiť.
Viera Hudíková – Kľudne si ho zoberte domov. Nám ho nemusíte odovzdávať.
Milan Šteller – Fabku si dajte vymeniť a hotovo.
Mgr. Martina Stieranková – Tak. Fabku vymeniť a kľúče si vy nechajte. Vybavené.
Ing. Lucia Gubárová – Čo s tým komunitným plánom čo ste nám poslali?
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Mgr. Martina Stieranková – To sme nepochopili.
Viera Hudíková – Neviem.
Mgr. Martina Stieranková – Pani Kramarová nám posielala podklady.
Viera Hudíková – Neviem. K tomu neviem nič.
Michaela Hudíková – Neposielala Vám nejaký súbor a bolo to tam?
Mgr. Martina Stieranková – Nie. To boli pdf –ka.
Viera Hudíková – Ešte niekto?
Ľudmila Škultétyová – Ja by som len aby ste sa v záujme občanov vy pani starostka a vy
poslanci dáko veď je to vo vašom záujme.
Adriána Gážiová – Veď my sme Vaši voliči.
Ľudmila Škultétyová – Aby ste sa dáko zjednotili a riešili všetky tie problémy. Ja neviem
keď Vám povedia poslanci, že dajme si tú schôdzu tak mali by ste dať termín.
Viera Hudíková – Ale keď poslanci budú na Vás trikrát do týždňa podávať trestné
oznámenia?
Mgr. Martina Stieranková – Ale nepreháňajte. Kto išiel prvý na prokuratúru?
Viera Hudíková – Ja určite nie.
Mgr. Martina Stieranková – Neboli ste vy prvá?! Nepodávali ste podnet, ktorý ste nám
dnes...Na nás podala tak neviem na čo sa tu hráte.
Viera Hudíková – Má ešte niekto niečo?
Mgr. Martina Stieranková – Osočovať, vymýšľať si.
Erika Ledňová – Ja mám na Vás jednu otázku pani starostka. Ja som bola na jednom sedení
tu a tá predchádzajúca pani kontrolórka čo bola, tak taký sa mi zdal vzťah medzi Vami a ňou
taký družný. A teraz vidím, že taký nepriatelia ste.
Viera Hudíková – Táto pani kontrolórka nás 15 rokov opisuje.
Mgr. Martina Stieranková – Zasa nepreháňajte. Tieto Vaše zavádzania.
Viera Hudíková – Obecný úrad dusí 211 – tkami. (Zákon o slobodnom prístupe
k informáciám, pozn. zapisovateľky) Máme kopec spisov, čo nič iné nerobíme len sme jej
odpisovali. Tisíce listov sme jej posielali. Viete, to je taká pani kontrolórka.
Juraj Malček – Ja by som sa chcel len vrátiť k tomu čo vraveli, že im zatápa dvory a tú cestu
panelovú. Hovorím teraz aj za hasičov keďže som aj vo výbore DHZ. Ako vravíte, že im tam
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hrozí škoda na majetku, dohodnúť sa niekedy na budúci týždeň po obede ísť to pozrieť
priamo na tvar miesta lebo tu darmo o tom budeme debatovať keď kvázi, neviem o čo ide. Ísť
tam a pozrieť sa skúsiť nájsť nejaké riešenie. Aspoň nejaký provizórny rigol tam vykopať aby
sa tam tá voda stiahla.
Viera Hudíková – Juraj príď, pôjdeme sa tam pozrieť. Ešte má niekto niečo?
Ing. Marta Hajdúchová – Áno, ja. Pani starostka povedala na túto moju správu a činnosť: to
sú bludy. Toto je podľa zákona, podľa ktorého ja robím
Viera Hudíková – Podľa Vášho zákona.
Ing. Marta Hajdúchová – Môžem teraz ja hovoriť?
Viera Hudíková – Nie.
Erika Ledňová – Prečo by nemohla?
Ing. Marta Hajdúchová – Prečo nemôžem rozprávať?
Erika Ledňová – Dali ste jej slovo tak nech hovorí.
Milan Šteller – Ale ste volená nami tak musíte počúvať, nieže nie.
Viera Hudíková – Pani Hajdúchovú budem ja počúvať? Ona mi do rozkazu nie je.
Mgr. Martina Stieranková – Ona nerozkazuje. Ona chce vyjadriť len svoj názor. Tak ako
všetci.
Viera Hudíková – Ale už mala tri razy po päť minút slovo. Už jej nedám slovo.
Mgr. Martina Stieranková – Sledovali ste to?
Viera Hudíková – Áno. Sledovala, áno.
Milan Šteller – Toto som sa nestretol za 70 rokov.
Adriana Gážiová – Toto je výsmech nám občanov aby ste boli v obraze.
Milan Šteller – Áno, to je chyba občanov.
Ing. Lucia Gubárová – Prosím, šírte toto ďalej.
Adriana Gážiová – Toto ani netreba, toto.
Ing. Stanislav Kološta PhD. - Ja by som k týmto komunikačným. Som veľmi rád, že Juraj
sa ozval, že by sa mohlo aj cez tých hasičov a ak ste to počuli, proste v obciach, tí ktorí sú ako
dobrovoľný hasiči tak im dajme tomu, že sa starajú o ten majetok, že pomáhajú ľudom
a riskujú, odpustiť im poplatky za smeti.
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Viera Hudíková – Zo zákona sa to nedá.
Ing. Ivan Šluch – Myslím, že to máte aj vo VZN.
Viera Hudíková – Nie. Určite nie.
12. Návrh uznesení
Návrh na uznesenie podal predseda návrhovej komisie Michal Gubár, ktorý je priložený
k zápisnici.
Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Lehote
A. S c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie november 2019 až apríl 2020
(ďalej „Plán“) s pripomienkou – uvedenou v bode B.
B.Ž i a d a
Hlavnú kontrolórku obce o vykonanie kontrol uvedených v bode A. a)1 a v bode A. a)2
Plánu za rok 2019 a rok 2018.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomných na zasadnutí OZ: 6
Prítomní poslanci (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Ing. Stanislav Kološta PhD., Kubica Rastislav,
Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Hlasovali za (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Ing. Stanislav Kološta PhD., Kubica Rastislav,
Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Proti (menovite): 0
Zdržali sa (menovite): 0
Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Lehote
A. S c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o zákaze požívania alkoholických nápojov a iných
omamných látok na vymedzených verejne prístupných miestach obce Dolná Lehota
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomných na zasadnutí OZ: 6
Prítomní poslanci (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Ing. Stanislav Kološta PhD., Kubica Rastislav,
Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Hlasovali za (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Kubica Rastislav, Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
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Proti (menovite): 0
Zdržali sa (menovite): Ing. Stanislav Kološta PhD.
Uznesenie č. 44
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Lehote
A. B e r i e n a v e d o m i e
Správu o výsledkoch výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský
rok 2018 – 2019
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomných na zasadnutí OZ: 6
Prítomní poslanci (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Ing. Stanislav Kološta PhD., Kubica Rastislav,
Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Hlasovali za (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Ing. Stanislav Kološta PhD., Kubica Rastislav,
Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Proti (menovite): 0
Zdržali sa (menovite): 0
Uznesenie č. 45
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Lehote
A. U p o z o r ň u j e
Starostku obce v súvislosti so zvolaním zasadnutia obecného zastupiteľstva až na 17. 10. 2019
na porušenie ustanovenia § 6 ods. 1 Rokovacieho poriadku: „Riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace“. Zároveň
upozorňuje na porušenie ust. § 4 ods. 3 písm. e) Zákona o obecnom zriadení, pretože z dôvodu
posunutia termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva nad rámec lehoty v zmysle § 6 ods. 1
Rokovacieho poriadku došlo k ďalšiemu predĺženiu obdobia (ktoré celkovo trvá už 8 mesiacov
a je zavinené obcou), počas ktorého hlavná kontrolórka nevykonáva nezávislú kontrolu na
základe schváleného plánu kontrolnej činnosti a to z dôvodov na strane obce. Obec tak
nevytvára účinný systém kontroly ani vhodné organizačné podmienky na jeho nezávislý výkon.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomných na zasadnutí OZ: 6
Prítomní poslanci (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Ing. Stanislav Kološta PhD., Kubica Rastislav,
Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Hlasovali za (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Ing. Stanislav Kološta PhD., Kubica Rastislav,
Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Proti (menovite): 0
Zdržali sa (menovite): 0
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Uznesenie č. 46
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Lehote
A. B e r i e n a v e d o m i e
Upozornenie prokurátora Pd 26/19/6603-5 zo dňa 04.07.2019 doručenom dňa 09.07.2019, č.j.
689/2019
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomných na zasadnutí OZ: 6
Prítomní poslanci (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Ing. Stanislav Kološta PhD., Kubica Rastislav,
Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Hlasovali za (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Ing. Stanislav Kološta PhD., Kubica Rastislav,
Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Proti (menovite): 0
Zdržali sa (menovite): 0
Uznesenie č. 47
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Lehote
A. B e r i e na v e d o m i e
Správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly vykonanej na základe uznesenia č. 40 zo
dňa 06. 08. 2019
B.U p o z o r ň u j e
Starostku obce a riaditeľku ZŠ s MŠ (kontrolované subjekty) na povinnosť poskytovať náležitú
súčinnosť pri kontrolách vykonávaných hlavným kontrolórom. Kontrolované subjekty sú
hlavnej kontrolórke obce povinné na vyžiadanie poskytnúť všetky informácie, ktoré sa týkajú
predmetu kontroly a kontrolovaného obdobia, informácie potrebné ku kontrole určí hlavný
kontrolór a informácie nemôžu byť vylúčené len z dôvodu, že hlavná kontrolórka je vo funkcii
až v roku 2019 alebo z dôvodu, že hlavná kontrolórka nemá plán kontrolnej činnosti, ak
kontrolu vykonáva na základe uznesenia obecného zastupiteľstva podľa § 18f ods. 1 písm. h)
Zákona o obecnom zriadení.
C.Ž i a d a
Hlavnú kontrolórku obce podľa § 18f ods. 1 písm. h) Zákona o obecnom zriadení o kontrolu
záväzkov za rok 2018 a 2019 s cieľom overiť, či obec ku dňu 31. 12. 2018 a ku dňu 30. 09.
2019 spĺňa/nespĺňa podmienky na ozdravný režim podľa § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kontrolu vykonať v nadväznosti na výsledky,
odporúčania a splnené opatrenia z ostatnej kontroly – vykonanej na základe uznesenia č. 40 zo
dňa 06. 08. 2019
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomných na zasadnutí OZ: 6
Prítomní poslanci (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Ing. Stanislav Kološta PhD., Kubica Rastislav,
Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Hlasovali za (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Ing. Stanislav Kološta PhD., Kubica Rastislav,
Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Proti (menovite): 0
Zdržali sa (menovite): 0
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Uznesenie č. 48
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Lehote
A.P o t v r d z u j e
Podľa §13 ods. 8 Zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom
zriadení uznesenie č. 38 (uznesenia) zo dňa 06. 08. 2019, ktorého výkon bol pozastavený.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomných na zasadnutí OZ: 6
Prítomní poslanci (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Ing. Stanislav Kološta PhD., Kubica Rastislav,
Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Hlasovali za (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Kubica Rastislav, Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Proti (menovite): 0
Zdržali sa (menovite): Ing. Stanislav Kološta PhD.
Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Lehote
A.P o t v r d z u j e
Podľa §13 ods. 8 Zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom
zriadení uznesenie č. 41 (interpelácie) zo dňa 06. 08. 2019, ktorého výkon bol pozastavený.
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomných na zasadnutí OZ: 6
Prítomní poslanci (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Ing. Stanislav Kološta PhD., Kubica Rastislav,
Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Hlasovali za (menovite): Gubár Michal, Ing. Lucia Gubárová,
Ing. Stanislav Kološta PhD. Kubica Rastislav,
Mgr. Martina Stieranková, Žilka Michal
Proti (menovite): 0
Zdržali sa (menovite): 0
13. Záver
Starostka obce Hudíková Viera poďakoval všetkým prítomným za účasť a dnešné VII.
zasadnutie OZ ukončila.
Prezenčné listiny zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sú neoddeliteľnou súčasťou
zápisnice a slúžia ako doklad o zúčastnených osobách a správnosti zápisníc.
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Viera Hudíková, v. r., starostka OcÚ

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

1. overovateľ zápisnice
Žilka Michal, v. r.

2. overovateľ zápisnice
Mgr. Stieranková Martina, v. r.

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

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