Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čajkov,
konaného dňa 26. augusta 2015 v Čajkove
Prítomní boli:
Starostka obce: Bc. Eva Uhnáková
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Ing. Roman Červenák, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter Uhnák, Milan Bátovský,
Jozef Nichta (prišiel o 18:40 h), Štefan Greguš (prišiel o 19:38 h)
Ostatní prítomní - podľa prezenčnej listiny

Rokovanie
1. Otvorenie
V zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov predsedajúca
Bc. Eva Uhnáková, starostka obce, otvorila 6. riadne zasadnutie OZ, na ktorom privítala poslancov OZ,
hlavného kontrolóra a ostatných prítomných. Konštatovala, že na 6. riadnom zasadnutí OZ je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov OZ, preto vyhlásila zasadnutie za uznášaniaschopné.

2. Schválenie programu, voľba návrhovej komisie
Pre rokovanie 6. riadneho zasadnutia OZ predsedajúca predložila návrh programu, ktorý bol uvedený
v pozvánke. Za predložený návrh programu poslanci hlasovali. Program 6. riadneho zasadnutia OZ bol
všetkými poslancami OZ schválený.
Starostka obce navrhla nasledovné zloženie návrhovej komisie:
Emília Nichtová – predseda, Roman Červenák a PharmDr. Jozef Klinčok – členovia návrhovej komisie.
Návrhovú komisiu poslanci hlasovaním schválili.
Hlasovanie
Prítomní: 5 poslancov OZ
za: 5 poslancov OZ - Ing. Roman Červenák, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter Uhnák,
Milan Bátovský
proti: 0
zdržal sa: 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č.14/2015, bod a).

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila za zapisovateľku Veroniku Tuhú a za overovateľov zápisnice navrhla Milana Bátovského
a Ing. Petra Uhnáka. Za predložený návrh poslanci hlasovali.
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Hlasovanie
Prítomní: 5 poslanci OZ
za: 5 poslancov OZ - Ing. Roman Červenák, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter Uhnák, Milan
Bátovský
proti: 0
zdržal sa: 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 14/2015, bod b).

4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolór obce Ing. Kováč oboznámil prítomných s kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
OZ, kde bolo zo strany V. Tuhej splnené uznesenie o doplnení webovej stránky obce o objednávky, faktúry
a všetky zo zákona povinné informácie. Uznesenie bolo splnené do jedného týždňa po uložení. OZ uložilo
starostke obce vypracovanie auditu dopravných značiek a doplnenie dopravných značiek v obci, ktoré zatiaľ
nebolo splnené.
Starostka obce sa vyjadrila, že k auditu je potrebné vypracovať projekt. Oslovila 3 firmy, ktoré dajú cenovú
ponuku na vypracovanie auditu dopravných značiek. V našom okrese má na starosti vypracovanie pasportov
projektantka Ing. Drienovská. Do konca roka má spracovať veľa práce a nesľubovala, že spraví projekt aj
nám. Projekty musí schváliť dopravný inšpektorát, ktorý ma na vyjadrenie až 30 dní. Realizácia výmeny
dopravných značiek bude zrejme prebiehať až v budúcom roku.
E. Nichtová – cenová ponuka bude závisieť aj od toho, koľko máme dopravných značiek a koľko ich bude aj
chýbať.
OZ uložilo starostke obce zaslanie výziev o zákaze parkovania na chodníkoch a verejných priestranstvách
a zaslanie výziev k napojeniu domácností na kanalizáciu. Tieto úlohy ktoré boli splnené. Kontrolór obce
upozornil, že OZ nemôže ukladať starostke obce úlohy, ale iba doporučiť.

5. Interpelácia poslancov
Žiadny z prítomných poslancov sa k danému bodu nevyjadril. Starostka obce poznamenala, že sa môžu
vyjadriť v bode „rôzne“.
6. Správa o vykonanom audite konsolidovanej ÚZ za rok 2014
Starostka obce oboznámila poslancov OZ a ostatných prítomných, že okrem individuálnej účtovnej závierky
musí byť uskutočnený audit aj konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú previedla Ing. Pohánková z LUMA
AUDIT-u Levice. Ide o zohrané účtovníctvo obce ako materskej jednotky a ZŠ ako dcérskej jednotky.
Starostka obce prerušila OZ, aby poslanci schválili nahrávanie zasadnutia na nahrávacie zariadenie pre
potreby spísania zápisnice.
J. Macek – ak to nie je vo VZN a v rokovacom poriadku, tak nahrávacie zariadenie nemôže byť použité, je to
v rozpore so zákonom.
E. Nichtová – Jarko, ty sám si si želal, aby zasadnutia boli nahrávané.
Ing. Červenák – aký zákon to nariaďuje?
J. Macek – zákon o obecnom zriadení.
Ing. Červenák – overil som u právnika, že v zákone o obecnom zriadení sa neuvádza nikde, že nahrávacie
zariadenie sa nemôže používať. Žiadny zákon ani neukladá, že to musí byť v rokovacom poriadku.
Starostka obce – zatiaľ sa teda nahrávať nebude, overím, či to musí byť v rokovacom poriadku a vo VZN, ale
podľa usmernenia z RVC Nitra sa na nahrávanie nevzťahuje žiadny zákon, umožňuje to čl. 26 Ústavy SR,
odsek 2.
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7. Vyhodnotenie činnosti kontrolóra obce za I. polrok 2015
Kontrolór obce Ing. Kováč oboznámil OZ s vykonanými kontrolami za I. polrok 2015. Vykonaná bola kontrola
pokladničných operácií, kontrola ochrany osobných údajov. Ďalej bolo vypracované odborné stanovisko
k záverečnému účtu obce za rok 2014 a vykonaná kontrola zverejňovania zmlúv a faktúr v zmysle zákona.
Uvedené kontroly boli vykonané osobne v kancelárii Obecného úradu v Čajkove. Zo všetkých kontrol sú
vypracované písomné správy, ktoré sú pravidelne predkladané a prejednávané na zasadnutiach OZ.

8. Správa z vykonanej kontroly o ochrane osobných údajov
Kontrolór obce Ing. Kováč oboznámil OZ s kontrolou o ochrane osobných údajov v zmysle novely zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov číslo 136/2014 Z. z. Obec má spracovaný bezpečnostný projekt,
v ktorom je potrebné obnoviť prílohy. Správa z kontroly je priložená k zápisnici.
Starostka obce doplnila, že obec už má vypracovaný nový bezpečnostný projekt v zmysle novelizovaného
zákona.

9. Správa o čerpaní rozpočtu k 30.06.2015, čerpanie Rezervného fondu
Starostka obce oboznámila poslancov OZ a ostatných prítomných o čerpaní rozpočtu. Položkovite prešla
príjmovú aj výdavkovú časť.
V príjmovej časti je plnenie na 49%. Správne poplatky sú prekročené, ide hlavne o vyššie správne poplatky
za stavebnú správu. Za tuhý komunálny odpad išli upomienky, máme neuhradené poplatky za I. aj II. polrok.
Na ČOV sa vyváža už len tým, ktorí nemajú vybudovanú kanalizáciu.
Výdavky obce sú naplnené na 48%. Služby v kapitole verejná správa prekračujeme – účtujú sa tu stravné
lístky, program Geosense (katastrálny program), programy Remek, dokúpili sme aj program na pokladňu. Na
ďalšom OZ bude predložené rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu.
Problém je s odpadmi. Je schválený nový zákon o odpadoch. Budeme musieť prijímať aj nové VZN. Vysoké
výdavky máme na vývoz kontajneru spred cintorína, aj na úpravu v hlbokom jarku.
Na náučnom chodníku sa pomocou dobrovoľníkov vybudovalo sedenie, starostka poďakovala p. Bernátovi,
Slušnému a Nichtovi.
Následkom sucha odišlo niekoľko stromčekov, ktoré musíme podopĺňať.
Dvakrát bola porucha na prívode vody do šatní, následkom čoho máme dve vysoké faktúry za vodu.
E. Nichtová – máme prehľad z environfondu, či prišli nejaké peniaze do okresu?
Starostka obce – na kanalizáciu som nenašla nikoho z okresu.
Výdavky v školstve sú tiež naplnené do 50 %. Zo štátu neprichádza dostatok financií na chod prenesených
kompetencií, v tomto roku sme našťastie dostali v dohadovacom konaní 15 tisíc eur.
E. Nichtová – verejnosť dostáva zlé informácie, v obci zaznelo, že obec dáva škole financie a nakupuje sa za
ne všetko možné. Vybavili si triedy novým nábytkom, ale bolo to z darov od sponzorov. Originálne
kompetencie sa tiež musia prevádzať z obce do školy každý mesiac, ide o čiastku 3 tisíc Eur, čo ale
nepostačuje.
Starostka obce – opravovali sme aj v zubnej ambulancii, padala tam omietka zo steny, ktorá vlhne od cesty.
Hrozilo, že by ambulanciu mohla zavrieť hygiena, ak to neopravíme. Práce vykonal F. Rendek. V budúcom
roku budeme musieť riešiť celú prístavbu z oboch strán z dôvodu vlhnutia stien.
Starostka podala návrh, aby sa presunulo 20 000,-- Eur z rezervného fondu na základný bežný účet ako
refundácia opravy cesty v I. polroku 2015. Na konci roka sa nevyčerpané prostriedky presunú znova na
rezervný fond. Je to pre prípad, ak by sa stala nejaká mimoriadna udalosť, aby obec mala dostatok financií
na účte. Čerpanie rezervného fondu a presun musí schváliť obecné zastupiteľstvo najneskôr do konca
augusta.
Ing. Uhnák – ak by sa minula nejaká väčšia časť, tak by sme mali za to hlasovať.
Starostka obce – o všetkom budete hlasovať, o každom väčšom výdavku.
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Správa o čerpaní rozpočtu je priložená k zápisnici.
Hlasovanie
Prítomní: 6 poslancov OZ
za: 6 poslancov OZ - Ing. Roman Červenák, Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter
Uhnák, Milan Bátovský
proti : 0
zdržal sa : 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 14/2015, bod d).

10. Žiadosti o odkúpenie pozemkov
Starostka obce Bc. Eva Uhnáková prečítala dve žiadosti o odpredaj pozemkov - od Ing. Ľ. Fedorka a Mgr. D.
Harmana, ktorí žiadajú odkúpenie pozemkov susediacich s parcelami, na ktorých už majú postavený rodinný
dom, t. j. za novostavbami rodinných domov. Ing. Fedorko žiada o odkúpenie plochy 133 m² a ponúka 15,–
Eur/m², t. j. celkovo 1.995,-- Eur a úhradu všetkých poplatkov spojených s predajom predmetnej parcely.
Mgr. Harman žiada obec o odkúpenie časti pozemku o rozmere 19 m x 10 m, t. j. 190 m² a ponúka 15,50 Eur
/m², t. j. celkovo 2.945,-- Eur.
Starostka obce – jedná sa vlastne o predĺženie dvorov. Ohľadne odpredaja bolo stretnutie poslancov, ktorí sa
boli aj pozrieť v teréne, o akú plochu sa jedná. Na pozemku Ing. Fedorka sú posadené 2 malé stromčeky,
ktoré by sa museli presadiť bagrom na projekt „Slovensko“. Starostka navrhla, aby sa odpredala rovnaká
výmera obidvom žiadateľom, aby nemal jeden 7 m² a druhý 10 m². Ing. Fedorko by sa chcel už aj nasťahovať
a oplotiť pozemok.
E. Nichtová – boli zverejnené aj zámery? Neboli žiadne pripomienky?
Starostka obce – áno boli zverejnené zámery o predaji a neboli žiadne pripomienky.
PharmDr. Klinčok – ten domček, čo je tiež na pozemku Ing. Fedorka, by sa rozobral alebo sa prenesie?
Starostka obce – ako vy rozhodnete.
E. Nichtová - ten domček je už aj tak v dezolátnom stave, bola som sa tam pozrieť.
Starostka obce – pani riaditeľka vy sa tam chodíte hrávať, využívate ho?
Mgr. Tuhá, PaedDr. Miškovičová – nie, nechodíme, nevedeli sme, či ho môžeme využívať.
M. Bátovský – Ing. Fedorko sa zmienil, že domček prestavia, alebo dá urobiť nový, ak bude treba. Bolo by
potrebné hovoriť s Ing. Fedorkom.
Starostka obce – k domčeku a projektu sa ešte vrátime v bode rôznom.
PharmDr. Klinčok – ten domček by sa mal dať do „Slovenska“ a doplniť tam aj lavičky.
Ing. Uhnák – mohli by sme pozemky odpredať obidvom za 2.000,-- Eur, zaokrúhliť to na takúto čiastku.
Žiadosti o odkúpenie pozemkov sú priložené k zápisnici.
Hlasovanie
Prítomní: 6 poslancov OZ
za: 6 poslancov OZ - Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter Uhnák, Milan Bátovský
proti : Ing. Roman Červenák
zdržal sa : 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 14/2015, bod e).
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11. Rôzne
a) žiadosť o finančný príspevok
Starostka obce prečítala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku od Združenia saleziánov,
spolupracovníkov na Slovensku, ktorí žiadajú o pridelenie mimoriadneho finančného príspevku za účelom
financovania opráv katechetickej miestnosti, ktorá sa nachádza na Farskom úrade v Čajkove vo výške 1.500,- Eur. Katechetická miestnosť je v súčasnosti v zlom technickom stave. Pretože sa v Čajkove nenachádzajú
vhodné obecné priestory pre činnosť ich strediska, rozhodli sa po súhlase p. farára Mgr. E. Václava, využiť na
tento účel katechetickú miestnosť, s príslušným farským dvorom. Dôležitým cieľom ich aktivít je práca
s mládežou, preto by tieto priestory využívali pre aktivity mládeže. S opravami už začali a chceli by ich
dokončiť do novembra 2015. Predmetom opráv bude odstránenie hlavného zdroja vlhnutia stien
(vybudovanie odkvapu a odvodňovacieho rigolu popri vonkajšieho múra od susedného dvora), sanácia
zavlhnutých stien a položenie novej dlažby v miestnosti. Príspevok bude použitý len na nákup stavebného
materiálu, práce si budú zabezpečovať brigádnicky.
Starostka obce – ja si myslím, že práca s mládežou je dôležitá, doporučujem príspevok schváliť.
Ing. Červenák – mohla by sa obec podieľať na tom nejakou sumou, napr. 500,-- Eur, ak majú IČO. Je to
organizácia a môžu si získavať nejaké peniaze aj inak, napr. sponzorsky. Mala by sa na tom podieľať aj cirkev,
nie je to obecný majetok. Len aby aj tých 500,-- Eur malo zmysel, aby to aj splnilo ten účel, na ktorý to
žiadali.
Starostka obce – ak schválite príspevok, obec vyhotoví zmluvu o poskytnutí dotácie a musia to do konca
roka zúčtovať tak, ako ostatné organizácie. Dopočula som sa, že sa ide opravovať kostol - vymieňať žľaby,
opravovať zvony a strechu na sakristii. Bola urobená zbierka, chýbajú peniaze a farský úrad asi tiež požiada o
príspevok.
M. Bátovský – ja súhlasím s Romanom, aby sa im dalo 500,-- Eur a nech vydokladujú rozsah prác, že to
splnilo ten účel, na ktorý to žiadali. Aby obec nezveľaďovala niečo, čo nie je obecné.
E. Nichtová – súhlasím, aby sme im dali 500,-- Eur a nemyslím si, že by nepoužili tie peniaze na to, čo žiadali,
ale na niečo iné.
Ing. Uhnák – môžeme im dať tých 500,-- Eur.
J. Nichta – myslím že by to nebolo fér voči iným organizáciám, ak by sme im dali viac ako ostatným.
Š. Greguš – súhlasí s čiastkou 500,-- Eur.
Starostka obce dala hlasovať, kto súhlasí s príspevkom vo výške 500,-- Eur.
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku je priložená k zápisnici.
Hlasovanie
Prítomní: 7 poslancov OZ
za: 7 poslancov OZ - Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Ing. Peter Uhnák, Milan Bátovský,
Ing. Roman Červenák, Štefan Greguš
proti : 0
zdržal sa : 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 14/2015, bod f).

b) príprava projektov pre dotácie
Starostka obce informovala OZ a prítomných o projektoch pre rok 2016. Ku každej žiadosti o dotáciu musí
byť doložená projektová dokumentácia.
Jeden z projektov je oprava cesty na Zápotočí, ktorá bude ukončená parkoviskom pred cintorínom so
zeleňou. Projektant Ing. P. Žák bol cestu premerať a pripravuje projekty. PPA dáva peniaze na cesty, chodníky
a parkovacie zóny. Parkovisko pred cintorínom by malo 36 parkovacích miest.
Ďalší projekt, ktorý by sme chceli zrealizovať, je výmena okien na budove školskej jedálne. Ministerstvo
financií uvoľňuje finančné prostriedky na materské školy. Projekt sa tiež už pripravuje.
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E. Nichtová – aké dofinancovanie by tam bolo?
Starostka obce – dofinancovanie by bolo 5% pri oboch projektoch, aj pri ceste, aj pri výmene okien.
Ak dotácie dostaneme, tak budeme projekty realizovať. Ak nedostaneme dotáciu na rekonštrukciu cesty,
potom musíme začať s opravami výtlkov.
J. Nichta – oprava cesty zatiaľ nemá zmysel, keď chceme dotáciu, aj šírka cesty je rôzna po vode a kanalizácii,
cesta potrebuje rekonštrukciu.
Starostka obce – ďalším z projektov je aj pasport dopravných značiek a doprojektovanie kanalizácie –
pokračovanie Podhorskej ulice, pri Macekovcoch a pri Kosorínovi.
E. Nichtová – nie sú v projektoch, treba ich doprojektovať.
J. Nichta – ak je možná dotácia aj na vybudovanie chodníkov, popri bytovkách smerom na ihrisko by sa mal
vybudovať nový chodník, aby sa niečo nestalo, autá aj motorky tam lietajú po hlavnej ceste.
Ing. Červenák – treba tam dať obrubníky a vysypať to makadamom.
Starostka obce – bolo by treba opraviť aj schody pred Jednotou a krčmou, firmy to vyčíslili až na 2 000,-- Eur,
ale opýtam sa ešte F. Rendeka a A. Majzlíka, akú cenovú ponuku by dali.
Š. Greguš – jednali ste aj s Jednotou?
Starostka obce – áno, chcú prispieť len 300,-- Eur.
E. Nichtová – treba s nimi jednať, ísť tam osobne a nech prispejú viac.
Ing. Červenák – nech prispeje aj Jednota, môže sa im povedať, že je to obecný pozemok a že im nedáme
prístup cez schody.

c) doplnenie tabule na pomník padlých
Starostka obce informovala poslancov, že ju JUDr. Valachyová požiadala, aby sme nejako zverejnili mená
padlých v I. a II. sv. vojne. Môžu sa dať do cintorína, ale máme tu pomník a hodí sa to viac tu pred OcÚ, kde
je väčší pohyb občanov. V rámci osláv SNP bude odhalená tabuľa padlých v nedeľu 30.08.2015.
Ing. Červenák – už je hotová tá tabuľa?
Starostka obce – p. Jozef Števko z Novej Dediny ju pripravuje, bude čierna so zlatými písmenami, aby sa
hodila k pamätníku.
Ing. Uhnák – za tabuľu, aj písmená, čo sú na pomníku, zateká voda. Bolo by dobré, keby sa osadila hore na
pomník tabla, aby sa zatekaniu zabránilo.
J. Nichta – nie je to problém vybaviť, spýtam sa na to.
Starostka obce – ak by ste súhlasili, tak by sa dal aj vyčistiť pomník.
J. Nichta – dalo by sa to možno vyčistiť aj fabkou, alebo pieskovaním, treba to vyskúšať.
Ing. Uhnák – bude tam aj kríž?
Ing. Červenák – navrhoval to niekto, ako by to malo byť? Aby to nebolo ako pes na oko a aby to aj ladilo
s tým, čo tam už je.
E. Nichtová – treba tam prizvať poslancov, aby boli pri tom, keď sa bude tabuľa osádzať, aspoň tí, ktorí sú
doma.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 16/2015.

d) prejednanie detského ihriska pri ZŠ
Riaditeľka ZŠ PaedDr. Miškovičová informovala prítomných o nápade vytvorenia detského ihriska pred ZŠ.
Jedná sa vlastne o plochu medzi školou a hlavnou cestou, aby žiaci mali priestor, kde sa môžu hrávať
a ihrisko by slúžilo aj pre mamičky s deťmi. Predniesla to aj na pracovnej porade v ZŠ. Dalo by sa tam zopár
lavičiek, trampolína, preliezky. Pozemok by sa mohol rozdeliť na sedem častí a na každej časti by bol zvlášť
učiteľský dozor. Mohlo by sa to aj ohradiť a na noc zamykať. Hľadali by na ihrisko sponzorov.
Starostka obce – neviem si veľmi predstaviť, že tam bude ešte jeden plot.
Riaditeľka ZŠ – nemusí sa to ohradiť, vyskúšali by sme najskôr bez.
Š. Greguš – nebolo by vhodné urobiť ihrisko na „Slovensku“? Tam sa tiež dá hrať a staralo by sa o to. Moja
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žena to chce ešte dotiahnuť, aj tabule, aj lavičky. Bolo by to bližšie aj pre ŠKD a aj pre MŠ.
E. Nichtová – ja by som sa bála aj o deti, o ich bezpečnosť pri hlavnej ceste. Robiť tam plot v plote je
zbytočné, priestor na ihriská máme.
Ing. Červenák – pred tou školou je to vlastne ako predzáhradka, treba to sústrediť inde, aj nad platňou je
priestor.
PharmDr. Klinčok – treba to sústrediť do toho „Slovenska“, dať tam aj lavičky. Prilákalo by to ľudí, keď by sa
tam dalo sadnúť.
Ing. Uhnák – mohlo by sa to aj tak spraviť, že by každá trieda mala svoj kraj a starala by sa oň, treba aj deti
nejako motivovať.
E. Nichtová – na výchovu a na relax by sa to mohlo využiť.
Š. Greguš – treba viac pochopenia od učiteľov, nikto sa o to nestará. Pokosiť sa to ide len vtedy, keď je tráva
nad hlavu. Keď sa k tomu nepostavia učitelia so záujmom, tak to nebude. Ten projekt má slúžiť deťom.
Riaditeľka MŠ – využili by sme to aj my škôlkári, lebo máme málo miesta na hranie, zapojili by sme sa tiež
k tomu, čo bude treba spraviť a pomôcť.
J. Slušný – prečo sa nezamkýnajú aj tie brány na škole? Aby tam nechodili cudzí ľudia.
Riaditeľka ZŠ – bolo to zamknuté, aj namontovaný zvonček a všetko nám zničili, zámky potrhali, reťaze
ukradli a býva tam neskutočný neporiadok po víkende.
Š. Greguš – treba osvetliť areál ZŠ, to by pomohlo.
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 17/2015, bod a).

e) príprava vinobrania
Príprava vinobrania prebieha naplno. V prípade, že bude pršať, bude celé vinobranie sústredené do
kultúrneho domu, poznamenala starostka obce. O 11. h by bola sv. omša ako poďakovanie za úrodu,
prisľúbil sa okresný dekan. O 14.00 h sprievod obcou, kde by bola zastávka pri tabuľke MAGNA VIA – doc.
Húska tu odovzdá pečiatku kráľovskej vínnej cesty. O 14.30 h bude slávnostné otvorenie v bývalej materskej
škole a po nej ako prvý vystúpi Fsk Dolina, po nich našich dôchodci – Čajkovianka, Vlasta Mudríková –
heligonkárka a chcela by som osloviť aj A. Uhnáka a J. Uhnáka, ktorí výborne hrajú na harmonike a na
saxofóne. O 16.00 h bude divadlo bez opony pre deti, Stano Vitáloš s programom a o 17.30 h skupina VIDIEK
a po nich SENDREJOVCI – vystúpenie a zábava.
Už sme začali upratovať priestory, oslovila som aj dôchodcov, aby nám prišli pomôcť.
Ing. Červenák – my sme sa s poslancami rozprávali, že by sa určili ľudia, ktorí by pomohli pri prípravách
vinobrania, napr. komisia školstva, kultúry, mládeže a športu.
E. Nichtová – aj ja by som prišla veľmi rada pomôcť, čo bude treba. Bolo by dobré vyhlásiť, kto by chcel variť
lekvár, zvolať členov JDS, aby sa zapojili do výzdoby.
Starostka obce – Vitáloš bude sponzorsky platený od pána Kováča – KOVATEX. Skupina Vidiek bude tiež
financovaná zo sponzorských peňazí. Ozvučenie budeme mať z krajského osvetového strediska zadarmo,
ktoré vybavila bývala p. starostka Nichtová.
E. Nichtová – ešte im budem volať, či by vedeli byť aj dlhšie s ozvučením.
Starostka obce – občerstvenie je zabezpečené, poľovníci budú mať guláš, v krčme bude zabíjačka, v areáli
múzea perky, párance, kačacina, výstava obrazov M. Boldišovej a výšiviek v kultúrnom dom, aj poľovníci
urobia svoju výstavu. ZŠ a MŠ pomôže tiež s výzdobou, H. Tuhá vyzdobí alegorické vozy.
E. Nichtová – moderovanie máme doriešené?
Starostka obce – nemáme ešte doriešené moderovanie, chcela by som, aby to bol nejaký pár v kroji. Oslovila
som aj Ing. Selku, ktorý má už prax v hovorenom slove, ale nesľuboval sa, lebo vystupuje.
Ing. Červenák – v akom štádiu je ten Vidiek? Lebo keď sme mali stretnutie poslancov a bavili sme sa o tom,
tak väčšina poslancov bola proti.
Starostka obce – Vidiek nepôjde z rozpočtu, ale zatiaľ platí, že príde do Čajkova.
Ing. Červenák – máš to už na 100%, máš už peniaze? Myslím, že je dosť pestrý program. Ja som proti
Vidieku, je potrebné zabezpečiť dostatok pitia a jedenia, to je dôležité.
PharmDr. Klinčok – pre mladých tam nie je nič, žiadny program. Myslím si, že na Vidiek príde viac ľudí
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a vinobranie sa robí pre všetkých.
Ing. Červenák – ale to nie je Deberča projekt, vinobranie je ľudové zameranie.
Riaditeľka MŠ – darmo tu bude pitie a jedenie, ľudia sem prídu kvôli programu.
Mgr. Macek – po vlaňajšku si treba napraviť reputáciu, bol zlý ohlas. Bol slabý program.
J. Nichta – treba vyhlásiť v rozhlase, aby si aj naši ľudia predávali. Jedine čo tu udrží ľudí je dobrý program.
Ing. Červenák – Sendrejovci by mohli hrať len do polnoci, lebo potom ľudia budú nadávať, že nemôžu spať.
PharmDr. Klinčok – Vidiek sem ľudí pritiahne.
Riaditeľka MŠ – je to veľká suma, ale sú ešte z tých lacnejších. Ostatní berú oveľa viac peňazí.
Ing. Červenák – je to toľko, čo by nás stálo celé vinobranie.
E. Nichtová – my sa nemôžeme porovnávať s Rybníkom, lebo majú väčšie dane, vyšší rozpočet. Z NSK sa
príspevok môže žiadať len raz a to sme žiadali na degustáciu. Takže nemáme ani odtiaľ peniaze tento rok.
Nesieme zodpovednosť za obecný rozpočet. Máme tu veľa podnikateľov. Snažila som sa z VUC vybaviť
peniaze. Ja som za Vidiek, pritiahne to ľudí, ale nemôžeme veľmi hazardovať s rozpočtom. Keď bude treba
pomôcť škole, alebo sa niečo pokazí, musíme mať rezervu.
M. Bátovský – treba jednať so Sendreiovcami, dokedy budú hrať, aby sme nerušili nočný kľud a aby sa ľudia
nesťažovali.
Ing. Uhnák – Vidiek skončí a ľudia sa rozídu, stačí jedna skupina, nie taká drahá, nič predražovať. Ľudia
nebudú veriť, že je to sponzorsky.
Ing. Červenák – aj na iné by sa mohli sponzorské peniaze použiť.
Starostka obce – dohodli sme sa, že bude vinobranie, nechcem zbytočne míňať peniaze, ale program by mal
byť taký, aký žiadajú občania. Tak dám teda hlasovať, že kto je za Vidiek. Keď vystúpenie neschválite, tak ho
zruším.
E. Nichtová – ale hlasovať budeme, že sme za skupinu Vidiek, len v tom prípade, že to bude hradené zo
sponzorských peňazí.
Hlasovanie
Prítomní: 7 poslancov OZ
za: 5 poslancov OZ - Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Milan Bátovský, Štefan Greguš
proti 2 poslanci : Ing. Peter Uhnák, Ing. Roman Červenák
zdržal sa : 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 14/2015, bod h).
Starostka obce informovala, že p. Roman Školník doplnil svoju žiadosť o odpredaj o geometrický plán, kde
odpredávaná časť má výmeru 38 m². Žiada schváliť túto výmeru. Poslanci k návrhu nemali pripomienku.
Hlasovanie
Prítomní: 6 poslancov OZ
za: 6 poslancov OZ - Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Milan Bátovský, Ing. Peter Uhnák,
Ing. Roman Červenák
proti : 0
zdržal sa : 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 14/2015, bod i).
Starostka obce do programu predniesla žiadosť Milana Bátovského o zmenu kultúry zo záhrady na vinicu.
Nemusí o tom rozhodovať OZ, ale p. Bátovský chcel, aby zmenu kultúry schválio OZ. Ide o zmenu kultúry na
parcele registra „E“ - par. č. 3808/1 – záhrada, par. č. 3808/3 v registri „C“ podľa katastrálnej mapy o výmere
1.352 m². Takže, dávam hlasovať kto je za, aby sa schválila žiadosť M. Bátovskému o zmenu kultúry.
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Hlasovanie
Prítomní: 7 poslancov OZ
za: 7 poslancov OZ - Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Milan Bátovský, Štefan Greguš,
Ing. Peter Uhnák, Ing. Roman Červenák
proti : 0
zdržal sa : 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 14/2015, bod j).
12. Diskusia
Starostka obce – problém je s kontajnerom pred cintorínom. Stále je plný, aj keď sa vyvezie, tak na druhý
deň je plný nábytku a iného odpadu, ktorý sa má separovať.
J. Nichta – kontajner treba premiestniť spred cintorína do vnútra cintorína. Na hlboký jarok treba otvárací
poriadok.
Starostka obce – najviac sa vyváža cez víkend, keď sú ľudia doma, nefungovalo by to iba cez pracovné dni, už
sme mali otvárací poriadok a ľudia ho nedodržiavali.
J. Nichta – keby bol pri tom J. Záhorec, nebol by problém.
M. Bátovský – pribudne viac čiernych skládok.
Starostka obce – vďačne by som to vyriešila, ale nedá sa, je veľa čiernych skládok, veľa smetí, keď niekto
niečo búra, tak oklamú, aby nemuseli platiť.
Š. Greguš – aj z viníc nosia smeti, treba dať ten kontajner do cintorína a zavrieť bránu.
E. Nichtová – v cintoríne vznikne potom smetisko, už sme to tak mali. Tú bránu využívajú kamenári.
Ing. Uhnák – a keď sa bude robiť parkovisko, tak tam ostane ten kontajner, nebude to tam špatiť? Treba to
tak spraviť, aby to tam aj vyzeralo.
Starostka obce – to parkovisko nepríde až po ten kontajner.
J. Nichta – treba dať na čas preč kontajner a zistíme či budú čierne skládky a keď vzniknú, sankcionovať.
E. Nichtová – sú aj také smeti, ktoré smetiari nezoberú a ľudia sa toho potrebujú zbaviť. Treba na jeseň
objednať veľké kontajnery, ktoré sú zase drahé a potom treba pýtať aj väčšie poplatky za TKO.
Ing. Červenák – všetko je tam dovážané veľkými autami a to by malo byť kontrolované.
Starostka obce – ľudia sa sťažujú, že sa TKO málo vyváža.
Ing. Červenák – a majú všetci uhradené smeti?
Starostka obce – nemajú všetci, išli už aj upomienky, niektorým prvé a niektorým už aj druhé.
Dávam hlasovať, kto je za to, aby sa preložil kontajner do cintorína.

Hlasovanie
Prítomní: 7 poslancov OZ
za: 5 poslancov OZ - Jozef Nichta, Milan Bátovský, Štefan Greguš, Ing. Peter Uhnák, Ing. Roman Červenák
proti : 0
zdržali sa 2 poslanci : PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 17/2015, bod b).

13. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie zhrnula poslankyňa Emília Nichtová. Následne poslanci návrh schválili.
Hlasovanie
Prítomní: 7 poslancov OZ
za: 7 poslancov OZ - Ing. Roman Červenák, Štefan Greguš, Jozef Nichta, PharmDr. Jozef Klinčok, Ing. Peter
Uhnák, Milan Bátovský, Emília Nichtová
proti: 0
zdržal sa: 0
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14. Záver
Predsedajúca starostka obce na záver poďakovala prítomným za účasť na rokovaní OZ a 6. riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončila.

Zapísala: Veronika Tuhá
Dňa 07.09.2015

Bc. Eva Uhnáková
starostka obce

Overovatelia:

Milan Bátovský

Ing. Peter Uhnák

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

…...............................
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