Zápisnica z 19. plánovaného verejného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Uherce zo dňa 27. októbra 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 7 poslancov, neprítomní – ospravedlnení Anton Plandora,
Július Kmeť (príloha č. 1)
1. Otvorenie zasadnutia.
Na úvod starostka privítala prítomných a poslancov. Skonštatovala, že OZ je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Ing. Alena
Chalupová predložila návrh programu 19. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
v tomto znení:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
3. Kontrola plnenia schválených uznesení.
4. Informatívna správa o plnení rozpočtu obce Veľké Uherce za 3. štvrťrok 2017.
5. Opatrenia na zimné vykurovacie obdobie a zabezpečenie zjazdnosti miestnych
komunikácií v zimnom období.
6. Informácia o výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku 2016/2017 v ZŠ, MŠ
a SZUŠ Veľké Uherce.
7. Schválenie prevádzkovania vodohospodárskeho diela „Rozšírenie verejného vodovodu
Veľké Uherce“ Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s.
8. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov
9. Interpelácia poslancov OZ.
10. Diskusia.
11. Schválenie uznesení.
12. Záver.
Spýtala sa poslancov, či chce niekto z nich doplniť prednesený program. Nikto nechcel. Takže
dala hlasovať, aby OZ zasadalo podľa tohto programu. Všetci hlasovali za, nikto nebol proti
a nikto sa hlasovania nezdržal. Skonštatovala, že program rokovania bol schválený 7
poslancami.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
Potom starostka prešla na druhý bod zasadnutia – voľba zapisovateľa. Za zapisovateľa
navrhla Máriu Gálisovú. Za overovateľov zápisnice pána Ivan Toht a Mgr. Daniela Javůrková .
Spýtala sa poslancov, či má niekto z nich iný návrh. Nikto nemal iný návrh, tak dala hlasovať.
Všetci poslanci hlasovali za. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Skonštatovala,
že zapisovateľom bude Mária Gálisová a overovatelia budú pán Ivan Toth a Mgr. Daniela
Javůrková. Potom do návrhovej komisie navrhla za predsedu pána Jána Kundláka a za členov
pán Štefan Vlčko a Anton Toma. Spýtala sa poslancov, či má niekto iný návrh. Nikto nemal,
tak dala hlasovať o tomto návrhu. Všetci poslanci hlasovali za, nikto nebol proti a nikto sa
hlasovania nezdržal. Starostka skonštatovala, že návrhová komisia bude pracovať v zložení:
predseda pán Kundlák a členovia p. Vlčko a Toma.
3. Kontrola plnenia schválených uznesení
Tretím bodom zasadnutia bola správa o plnení uznesení z 18. plánovaného zasadnutia OZ.
Starostka vyzvala Ing. Juríkovú, aby ho predniesla. Ing. Juríková predniesla správu o plnení
uznesenia. (príloha č. 2). Starostka poďakovala za predloženie správy, spýtala sa či má niekto
pripomienky ku tejto správe. Nikto nemal. Skonštatovala, že táto správa pôjde do uznesenie
ako OZ berie na vedomie.
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4. Informatívna správa o plnení rozpočtu obce Veľké Uherce za 3. štvrťrok 2017.
(príloha č. 3)
Starostka skonštatovala, že tento materiál poslanci obdŕžali domov a mohli si ho
preštudovať. Podotkla, že čerpanie rozpočtu nastane v štvrtom štvrťroku. Pán Laco trval na
tom, aby do budúceho rozpočtu bola zahrnutá výstavba detského ihriska. Keď sa tak nestane,
nebude za budúcoročný rozpočet hlasovať. Starostka odpovedala, že na budúci rok sa isto bude
robiť detské ihrisko. Skonštatovala, že tento bod pôjde do uznesenia ako OZ berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu.
5. Opatrenia na zimné vykurovacie obdobie a zabezpečenie zjazdnosti miestnych
komunikácií v zimnom období. (príloha č. 4)
Aj tento materiál dostali poslanci domov a mohli sa s ním oboznámiť. Každý rok sa tieto
úlohy opakujú. Pán Toth sa spýtal, či by nebolo vhodné uviesť nejakého požiarnika ako
zodpovednú osobu. Spýtal sa, ktorý pracovník OcU je zodpovedný. Starostka povedala, že pán
Ťapay, ktorý nastúpi namiesto Ing. Totha. Ostatné revízie sa robia dodávateľsky. Pán Vlčko
navrhol, aby bol prijatý ešte jeden zamestnanec OcÚ, ktorý bude vedieť zvárať, jazdiť na
traktore. Títo dvaja to nestíhajú. Zdravotné stredisko je zanedbané. Starostka povedala, že keď
schvália poslanci navýšenie mzdových prostriedkov, tak môže ešte človeka prijať. Laco
povedal, že v rozpočte asi už je rezerva na nového zamestnanca. Toth povedal, že sa dá urobiť
úprava rozpočtu. Starostka povedala, že zimnú údržbu ciest robíme aj dodávateľsky. Spýtala
sa, či niekto z poslancov má nejaké otázky. Nikto nemal, tak skonštatovala, že tento bod pôjde
do uznesenia ako OZ schvaľuje opatrenia na zimné vykurovanie.
6. Informácia o výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku 2016/2017 v ZŠ, MŠ
a SZUŠ Veľké Uherce.
Starostka vyzvala riaditeľa Koctúra, aby v krátkosti oboznámil prítomných s touto
správou. (príloha č. 5) Po podaní krátkej správy sa pán Vlčko spýtal, ktoré triedy absolvovali
exkurziu v Poľskom Osviedčime. Odpovedal, že deviataci a ôsmaci. Ďalej ho požiadal, aby
v škole viacej dbali na výchovu žiakov, čo sa týka udržiavania poriadku. Žiaci hádžu cestovné
lístky na zem a tým robia neporiadok na verejnom priestranstve. Ďalej žiadal, aby bol
vybudovaný chodník medzi budovami v školskom areály, aby deti nemuseli chodiť po ceste.
Starostka podotkla, že na budove školskej družiny boli vymenené okná, vykurovacie kotle,
podlaha a boli vymaľované priestory kuchyne a ostatné pomocné miestnosti. Podával sa projekt
na štyri učebne za 100 tisíc eur. V budúcnosti chce prerobiť aj šatne, ktoré sú veľmi zastarané.
Ďalej riaditeľka MŠ informovala o výsledkoch v MŠ (príloha č. 6). Pani Vlčková žiadala
školníka do MŠ aspoň na 4 hodiny. Treba vybudovať detské ihrisko, pretože deti sa nemajú kde
hrať. Keď bude ihrisko, treba aj kamery. .Pán Toth tlmočil požiadavky rodičov na školníka.
Ďalej, keď bude nové ihrisko treba ho aj oplotiť. Na to starostka reagovala, že behom mesiaca,
bude v obci inštalovaný kamerový systém a dve kamery budú aj v areály MŠ. Pán Vlčko
pripomenul, že borovice pri MŠ sa musia vypíliť, pretože p. Husárovej padajú konáre na jej
dvor. Namiesto nich treba vysadiť nejaké tuje. Starostka doplnila, že na budúci rok sa bude
musieť niečo vymyslieť s kotlami v MŠ. Detské ihrisko nemá význam robiť na zimu. V MŠ sú
rozbité terasy. Je tam veľa roboty. V budúcnosti to budeme riešiť.
Ďalej starostka vyzvala pána Valúcha o podanie správy z činnosti SZUŠ ARS Akademy.
(príloha č. 7) Po podaní správy sa pán Vlčko sa spýtal, či neuvažujú o predelení vchodu
v budove Jednoty, pretože tam ide zima. Pán Valúch povedal, že ide kupovať samozatvárač na
zadné dvere, pretože je tam prievan. Keď prerobia Jednotu, budú to riešiť. Pán Laco sa spýtal,
či deti, ktoré chodia na viacej krúžkov, aj viacej platia. Pán Valúch odpovedal, že za každý
krúžok sa platí zvlášť. Starostka sa spýtala, či má ešte niekto otázky, nikto nemal,
tak poďakovala za prednesené správy. Pán Valúch ešte podotkol, že bola požiadavka na výučbu
dychových nástrojov ale oni nemajú učiteľa. Na to reagoval Pán Koctúr, a Mgr. Javůrková, že
oni učiteľa majú, ale deti o výučbu dychových nástrojov nemajú záujem. Mgr. Javůrková
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podotkla, že úroveň hudobnej výučby v SZUŠ je veľmi nízka. Odporučila im zamerať sa na
kvalitu a nie na kvantitu. Pán Valúch reagoval, že hudobnému odboru sa venujú len 4 roky. Ale
treba sa pozerať aj na to, či rodičia majú záujem, či dieťa doma cvičí a je to individuálne. Potom
starostka skonštatovala, že tento bod pôjde do uznesenia, že OZ berie na vedomie predložené
správy za školský rok 2016/2017.
7. Schválenie prevádzkovania vodohospodárskeho diela „Rozšírenie verejného
vodovodu Veľké Uherce“ Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. (príloha č. 8)
Starostka skonštatovala, že tento materiál taktiež poslanci obdŕžali domov a mohli si ho
preštudovať. Ide o 50 m nového vodovodu (pán Môcik a Maťašeje) a požiadala poslancov, aby
schválili, že môže túto zmluvu o prevádzkovaní vodovou podpísať. Spýtala sa či sa chcú niečo
poslanci spýtať. Nikto nemal.. Starostka skonštatovala, že do uznesenia tento bod pôjde, že OZ
schvaľuje.
8. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov
Starostka prečítala žiadosť (príloha č. 9) od ZSD o vydanie predbežného súhlasu
s odpredajom dvoch parciel na vybudovanie nových transformátorových staníc. Žiadajú od nás
súhlas, že im tieto pozemky predáme. Pán Ťapay skonštatoval, že na žiadosti je zlé parcelné
číslo. Má tam byť 7/3.
Ďalšia žiadosť(príloha č. 10) prišla na prenájom motokrosového areálu od občianskeho
združenia BMT Motorsport Partizánske. Starostka skonštatovala, že máme dve žiadosti
o prenájom. Teraz treba v pondelok prebrať tento areál od pôvodného nájomcu. Musíme
vypísať súťaž, stanoviť podmienky a kritéria. Ustanoviť výberovú komisiu. Urobí sa výber
a potom sa to dá do prenájmu. Navrhla termín – do mesiaca urobiť výberové konanie. Do
uznesenia táto žiadosť pôjde ako OZ berie na vedomie.
Ďalšia žiadosť (príloha č. 11) – pohostinstvo pod gaštanmi o vybudovanie komína. K tomu
sa vyjadril pán Vlčko, že stavebná komisia tam bola, ide o bočný vývod do steny – spaľovanie
peliet. Stavebná komisia tento zámer odporučila. Do uznesenia to pôjde ako OZ schvaľuje
výstavbu komína v Pohostinstve pod gaštanmi.
Ďalšia žiadosť (príloha č. 12) – obyvatelia novej bytovky č. 864 – prehodnotenie výšky
príspevku do fondu opráv. Starostka si myslí, že táto suma nie je obrovská, v budúcnosti tieto
peniaze budú využité na revízie, opravy, údržbu. Teraz je to novostavba. Fond je určený len to
opravy, nedá sa minúť na nič iné. Pán Laco reagoval, že pri podpise zmlúv boli o tom
oboznámení. Treba zistiť v okolitých obciach, ako sa pohybuje výška fondu opráv tam. Tento
bod pôjde do uznesenia – a/ OZ berie na vedomie žiadosť a b/ neschvaľuje zníženie fondu
opráv. Starostka potom oboznámila poslancov, že sa končí s asfaltovaním ciest. Mgr. Javůrková
sa spýtala, prečo sa nerobila celá cesta pri ZŠ. Starostka – zvyšok nie je taký zlý, na budúci rok,
ak budú chcieť, môže sa urobiť.
9. Interpelácia poslancov OZ
Mgr. Javůrková sa pýtala na chodník, ktorý je v majetku VUC, či to je vysporiadané. Je to
pozemok VUC. Ďalej sa pýtala, čo urobil VUC pre našu obec. Nepáčilo sa jej, že kandidáti do
VUC prišli robiť predvolebnú kampaň na akciu „Deň úcty k starším“. Starostka – vybudovali
cestu na Kolačno. Ďalej sa pýtala, koľko nás stojí vývoz KO z chatovej oblasti Poždol. Či sa
dá vyčísliť tento odvoz. Obec dopláca. Starostka povedala, že koľko sa vyberie, toľko sa musí
minúť. Pán Vlčko – treba zvýšiť. Pýtal sa, či tie kontajnery sú na pozemku obce. Pán Laco taktiež zvýšiť pre vlastníkov chát poplatok za odvoz KO. Starostka povedala, že miesto, kde sú
umiestnené kontajnery dá oplotiť a umiestni tam fotopascu. Pán Vlčko – treba dať jeden krát
za rok veľkoobjemový kontajner aj na Poždol.
8. Diskusia
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Pán Krištien sa „poďakoval“ VUC za to, že nám nedorobil cestu na Skýcov, ktorá mala
byť celá opravená. Ale urobili ju len po OcÚ. Nepáčila sa mu predvolebná kampaň kandidátov
na poslancov do VUC na akcii „Deň úcty k starším“. Kamióny neustále jazdia cez dedinu
preťažené a cestu nám ničia. Autobus nemôže jazdiť, je pretrhnuté spojenie s obcou Skýcov.
TSK si za peniaze, ktoré mali použiť na výstavbu komunikácie si postavili svoju
administratívnu budovu. Pán Božík vyzval starších občanov, aby mu doručili podnety na TSK.
Tak dáva podnet – dôchodcovia chodia už o 04.45 na autobus k lekárovi. Keď prídu neskôr,
nie sú vyšetrení. Je to týranie ľudí. Keby to boli zvieratá, Sloboda zvierat by to riešila. Treba,
aby pani starostka oslovila p. Randziakovú, aby tento problém riešila. Starostka súhlasí - je to
celoslovenský problém. Pán Krištien – toto má pod palcom TSK. Má na to páky. Nič nerobia.
Aj poslanec Božík o tom vie. Pán Vlčko – zubný röntgen nie je zazmluvnený zdravotnou
poisťovňou. Všetko sa musí robiť na priamu platbu. 13,-€ stojí panoramatický snímok. Všetci
poslanci TSK to vedia.
Pani Kováčová – ZSD opilovali stromy, konáre sú v kanáli. Treba to vyčistiť. Taktiež pán
Hronkovič, vyloží odpad zo záhrady na mostík a nechá ho tam. Treba to vyčistiť. Pri pani
Rejchrtovej je jama, stojí tam voda, treba tam dať štrk. Chýba poklop. Chatári nosia odpad aj
pri COOP Jednotu.
Pán Svitok – ďakuje v mene klubu dôchodcov za príjemné strávenie utorkového
popoludnia. Pred 2 rokmi rozprával, o svojom pozemku pod kostolom – vedie tadiaľ
kanalizácia, má tam vecné bremeno. Pýtal sa na koho sa má obrátiť s týmto problémom. Lebo
hrozí, že PDP môže túto roľu vylúčiť z nájmu. A nebude mať za to ani nájomné. Chystá sa
rekonštrukcia KD a za ním je neporiadok – treba zberný dvor – lietajú odpadky z kontajnerov.
Treba tam oplotenie. Nemá kam dať papier, kartóny výkupca z Harmanca neberie. Je tam detské
ihrisko. Je to hanba pre obec. Treba v škole učiť deti separovať. Treba učiť aj ich rodičov.
Starostka – obec nedisponuje pozemkom. Pán Vlčko – postaviť prístrešok na elektroodpad, aby
to nebolo vidieť.
Pani Vlčková, pri bytovkách plný kontajner plechovíc. Je to riedky interval, dvakrát do
roka odvoz železa a starého papiera.
Pani Krištienová – sedenie s dôchodcami – bola to politická agitácia. Nemali tam čo robiť
podľa zákona. Cesta na Skýcov mala byť urobená. Vláda vyčlenila peniaze. Cesta sa urobila
len po Ocu. Kde sa dali peniaze? Pre novú administratívnu budovu pre pánov. Prečo sa nerobí
dozor po lekároch z VUC. Nedostanete potvrdenku za platbu u lekára. Nedostanete blok z reg.
pokladne. Prečo sa to nekontroluje? Robila kroniku 10 rokov. Na začiatku sa chcela pozrieť na
staré kroniky. Hľadali v archíve – nenašli. Začínala od nuly. Robila so zákonom, tak vedela,
každý rok mala nárok na vrátenie dane z odmeny kronikára. Každý rok jej bol zle uvádzané
údaje. Neboli jej dané údaje mzdy z titulu členky volebnej komisie. Starostka – dá to preveriť.
Bola na školení – členovia volebných komisií dostávajú odmenu, z ktorých sa nič neodvádza.
Krištienová – to platí až teraz. Hrubá mzda musí ísť cez počítač a nie cez pokladňu. Nedostala
to, čo jej patrí. Starostka – cesta na Skýcov sa bude robiť. Je vydané stavebné povolenie. Svitok
– pri kompostovisku by mohol byť zberný dvor. Bolo tam šrotovisko – vlastník je urbariát.
50% je pod správou SPF. Cez TSK pretlačiť, aby nám pozemkový fond tento pozemok a aj kde
je kompostovisko predal. Starostka – je to pozemok urbariátu, bude sa snažiť tento problém
riešiť týmto smerom.
Vojtech Korec – asfaltovaná cesta pred Vinárňou – zaasfaltovali mriežku – stojí tam voda.
Starostka – budeme to čistiť, mreža bola upchatá. Vyčistí sa to po skončení asfaltovania.
Kováčová – minulé zastupiteľstvo starostka sľúbila – zasypať jamy na ich ceste. Starostka
– na budúci rok sa to urobí.
Vlčko – parkovisko pri OcÚ. – Stále sú tam autá jedného občana. Je tam búchanie
kapotami – túrovanie – občania sa sťažujú. Nesmie tam mať 5 aut. Starostka – on tvrdí, že nie
všetky sú jeho.
9. Schválenie uznesení.
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Starostka vyzvala pána Kundláka , aby predniesol návrh jednotlivých uznesení
(príloha č. 13). Pán Kundlák prečítal jednotlivé uznesenia a starostka sa znovu pri každom
spýtala, či chce niekto niečo doplniť. Nikto žiadne uznesenie nechcel doplniť. Za každé
uznesenie hlasovali poslanci osobitne.
Uznesenie č. 57/2017 Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 58/2017 Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 59/2017 Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 60/2017 Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 61/2017 Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 62/2017 Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 63/2017 Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č.64/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za, M. Foltán sa zdržal
hlasovania.
Uznesenie č. 65/2017 Starostka dala hlasovať. 7 poslancov hlasovalo za.
10. Záver.
Na záver sa starostka všetkým poďakovala za účasť a popriala príjemný zvyšok
večera.
Ing. Alena Chalupová, starostka obce
Zapísala Mária Gálisová vo Veľkých Uherciach 31. októbra 2017
Overovatelia zápisnice:
Ivan Toth
Mgr. Daniela Javůrková
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