
 
Z Á P I S N I C A  

 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30. júna 2011 

v Miestnom kultúrnom stredisku v Budmericiach o 19:00 hod. 
 
 
Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny. 
Ospravedlnení poslanci:  Bc. Dušan Somorovský, Mgr. Petra Haviarová 
Rokovanie viedol starosta obce Jozef Savkuliak (ďalej len starosta). 
 
 
Program rokovania:  
  1/  Otvorenie zasadnutia. 
  2/  Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 
  3/  Kontrola uznesení  z 3. zasadnutia OZ. 
  4/  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010. 
  5/  Úprava platu starostu obce.  
  6/  Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011. 
  7/  Určenie ceny za odpredaj obecných pozemkov. 
  8/  Funkčné využitie pozemkov v lokalite Biely vŕšok. 
  9/  Rôzne. 
10/  Diskusia. 
11/  Návrh na uznesenie. 
12/  Záver. 
 
 
K bodu č. 1. – Otvorenie zasadnutia. 
Starosta privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie OZ. Konštatoval, že Obecné 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  
 
Hlasovanie: „ZA“ 7 poslancov                    „Proti“ 0                            „Zdržal sa“ 0  
 
 
K bodu č. 2. – Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa. 
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí: predseda  -  Roman Botťánek 
                                                                             členovia   -   Mgr. Zdenka Charbulová 
                                                                                                  Marián Oscitý 
 
Hlasovanie: „ZA“ 7 poslancov                    „Proti“ 0                              „Zdržal sa“ 0 
 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Ing. Jozefa Nižňana a Ing. Dušana Tomašoviča,  
za zapisovateľku Lenku Chovancovú. 
   
          
K bodu č. 3. –  Kontrola uznesení z 3. zasadnutia OZ. 
 
Starosta oslovil hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly uznesenia z 3. zasadnutia OZ. 
K vyhodnoteniu plnenia uznesení neboli  pripomienky. 
 



 
 
K bodu č. 4. –  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010. 
 
Starosta predložil k prerokovaniu záverečný účet obce za rok 2010, ktorý spolu so 
stanoviskom hlavného kontrolóra poslanci dostali už vopred k vyhodnoteniu. V stručnosti 
informoval o hospodárení obce za minulý rok. 
 
Pán MVDr. Molnár mal pripomienku k pohľadávkam. Požiadal, aby bol predložený zoznam 
neplatičov a akú sumu dlhujú. 
Pán Ing. Nižňan: 

- Informoval o prebytku bežného a kapitálového rozpočtu Obce Budmerice, ktorý 
vznikol vo výške 52 56 a bude zaúčtovaný  do rezervného fondu. 

- Navrhol zverejniť všetkých neplatičov na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 
- Ako korešponduje audit zo záverečným účtom. 

 
Pán Bušo informoval, že záverečný účet bol prekonzultovaný s audítormi a po vykonaní 
auditu bude podaná podrobná správa na rokovaní OZ.  
 
Hlasovanie: „ZA“: 7 poslancov                 „Proti“: 0                           „Zdržal sa“: 0 
 
K bodu č. 5 – Úprava platu starostu obce.  
Predseda finančnej komisie Ing. Dušan Tomašovič oboznámil prítomných s účinnosťou 
zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov s účinnosťou od 1.6.2011. Na základe tohto zákona finančná komisia s poslancami 
OZ na pracovnom zasadnutí prerokovala úpravu platu starostu obce. Zhodnotila jeho doterajší 
prístup k plneniu úloh a aktívneho zabezpečovania podmienok pre hospodársky, spoločensky 
a kultúrny rozvoj občanov od začiatku volebného obdobia a odporúča schváliť výšku platu 
starostu 1.950 € brutto mesačne s účinnosťou od. 1.6.2011. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 7 poslancov                 „Proti“: 0                           „Zdržal sa“: 0 
 
K bodu č.  6. -   Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011.  
Hlavný kontrolór p. Milan Bušo prečítal plán kontrolnej činnosti na obdobie júl-december 
2011. 
 
1/ Následná finančná kontrola pokladničných a bankových operácií. 
2/ Periodická kontrola stavu pokladničnej hotovosti. 
3/ Kontrola evidencie a výberu daní a poplatkov za rok 2011. 
4/ Kontrola úhrady nákladov Spoločného obecného úradu pre územné plánovanie a stavebný  
    poriadok. 
5/ Kontrola evidencie čerpania pohonných látok za rok 2011. 
6/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2012. 
7/ Vybavovanie sťažností a podnetov. 
8/ Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2011. 
9/ Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2011. 
 
Pán Ing. Nižňan mal pripomienku, aby 1. bod bola Kontrola úhrady nákladov Spoločného 
obecného úradu pre územné plánovanie a stavebný poriadok a to spätne minimálne 3 roky. 



 
Pán MVDr. Molnár mal pripomienku na hlavného kontrolóra či bola urobená inventarizácia 
majetku a rád by videl záznam z vykonania inventarizácie a ešte chcel vedieť ako konkrétne 
sme zistili 80 neplatičov  dane z nehnuteľnosti.  
Hlavný kontrolór odpovedal, že inventarizácia majetku obce bola vykonaná a do súpisných 
hárkov možno nazrieť na obecnom úrade. Resty v daňových priznaniach za stavebné 
pozemky spätne za 3 roky boli zisťované porovnaním vydaných stavebných a kolaudačných 
rozhodnutí v súvislostiach so zmenami účelového využitia pozemkov.   
Návrh uznesenia : OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 aj s pripomienkou. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 7 poslancov                „Proti“: 0                        „Zdržal sa“: 0            
 
K bodu č.  7. -   Určenie ceny za odpredaj obecných pozemkov. 
 
Starosta informoval, že na predchádzajúcom OZ sa určoval spôsob odpredaja obecných 
pozemkov. Teraz schvaľujeme predaj pozemkov aj  s určením  kúpnej ceny. 
Kúpna cena 1,86 € bola navrhnutá: 
Antonovi Samulovi a Silvii Samulovej, bytom Hliny 1328, 017 01 Považská Bystrica 
Michalovi Halákovi a Magdaléne Halákovej, bytom Bebravská 12, 821 07 Bratislava 
Ladislavovi Turiničovi, bytom Budmerice č. 152 
Igorovi Valovičovi, bytom Budmerice č. 446 
 
Kúpna cena 20 €  bola navrhnutá: 
Vladimírovi Fraňovi, bytom Budmerice č. 2035 
Helene Peškovej, bytom Budmerice č. 498 
 

• K odpredaju pozemku p. Samulovi s manželkou prišla jedna pripomienka od Milana 
Slováka a manželky Eleonóry Slovákovej, ktorí nás požiadali, aby sme neodpredávali 
celý pozemok ako je zakreslený v geometrickom pláne, nakoľko časť z toho pozemku 
užívajú už vyše 22 rokov a majú tam zasadený ovocný strom. Stavebná komisia ako aj 
manželia Samuloví vyhoveli tejto požiadavke a dajú si vyhotoviť nový geometrický 
plán, kde zohľadnia danú pripomienku. 

 
• p. Pešková chce odkúpiť pozemok o výmere 11 m2 , na ktorom už má postavené 

vstupné schodisko do nadstavby Motela. S obcou má podpísanú zmluva o dlhodobom 
prenájme pozemku pod týmto schodiskom. Na pracovnom zastupiteľstve bola 
dohodnutá kúpna cena 20 €/m2. 

 
Pani Mgr. Hlavatá mala pripomienku k cene pozemku 20 €/m2.  Navrhuje 25 €/m2 , nakoľko sa 
pozemok nachádza v centre, ale aj preto, aby sa zjednotila cena pozemkov. 
 
Starosta dal sa hlasovať o kúpnej cene za odpredaj pozemku 20 €/m2 . 
 
Hlasovanie: „ZA“: 6 poslancov                 „Proti“: 1(Mgr. Hlavatá)                   „Zdržal sa“: 0 
 
 
Návrh na odpredaj pozemkov občanom, ktorí mali vypracovaný geometrický plán bol 
nasledovný: 
Odpredaj pozemku parc. č. 346 reg. C vo výmere 288 m2 vedený na LV 1050 ako záhrada 
v k.ú. Budmerice Ing. Zuzane Procházkovej a Ing. Hynekovi Procházkovi PhD., Budmerice č. 



339 v cene 25 €/m2 s podmienkou uzavretia zmluvy o vecnom bremene na pozemky parc. č. 
353/1, 498/45, 504/21 za účelom vybudovania kanalizácie. 
 
Odpredaj pozemku  parc. č. 509/35 vo výmere 1759 m2 vedený na LV č. 2551 reg. E ako 
orná pôda v k.ú. Budmerice p. Romanovi Hanusovi, Štúrova 38, Báhoň v cene 1,86 €/m2. 
 
Zámenu pozemkov vlastníka Ladislava Nagya a manželky Dany Nagyovej, Budmerice č. 
455 a pozemkov Obce Budmerice podľa geometrického plánu č. 39/2010 vypracovaného 
geodetom Karolom Světlíkom nasledovne: parc. č. 193/11 diel 14 o výmere 54 m2 (odčlenený 
od pôvodnej parcely č. 193/8) a parc. č. 193/11 diel 6 o výmere 52 m2 (odčlenený od pôvodnej 
parcely č. 193/6) zámenou za obecný pozemok parc. č. 518/57 diel 18 o výmere 48 m2 

(odčlenený od pôvodnej parcely č. 518/1) v k.ú. Budmerice. Zápis do katastra sa vykoná 
podaním zámennej zmluvy. 
 
Ďalej je to odpredaj časti obecných pozemkov Jaroslavovi Sojákovi a manželke Jolane 
Sojákovej, Budmerice č. 1259 a to: časť pozemku parc. č. 2709/24, LV 1050 reg. C zastavaná 
plocha vo výmere 54 m2 a parc. č. 2285/1, LV 1050 reg. C orná pôda vo výmere 49 m2 

v katastrálnom území Budmerice v cene 1,86 €/m2 s podmienkou zriadenia zmluvy o vecnom 
bremene na predmetný pozemok a vybudovania kanalizačného potrubia o priemere 800 mm 
a dĺžke 15 m na vlastné náklady žiadateľa. Pán Soják mal požiadavku, aby návrh na vklad 
a geometrický plán bol financovaný na polovicu s obecným úradom. 
 
Predseda stavebnej komisie Ing. Nižňan mal pripomienku, že je to vlastne čierna stavba, ktorá 
je postavená bez akéhokoľvek súhlasu obce či oznámenia, všetko až dodatočne. Nakoniec  po 
ťažkých rokovaniach došlo k dohode s p. Sojákom. Teraz je na ťahu p. Soják. Ak vybuduje 
kanalizačné potrubie o priemere 800 mm v dĺžke 15 m až potom mu budú pozemky 
odpredané.  
Pán Botťánek mal pripomienku, aby sme p. Sojáka schvaľovali zvlášť so samostatným 
hlasovaním. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 6 poslancov                 „Proti“: 1 (Botťánek)               „Zdržal sa“: 0 
 
Starosta požiadal člena návrhovej komisie p.Oscitého, aby prečítal návrh uznesenia na 
odpredaj pozemkov a určenie kúpnej ceny pozemkov a dal hlasovať. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 6 poslancov                „Proti“: 0                 „Zdržal sa“:1 (Mgr. Hlavatá) 
       
K bodu č.  8. -  Funkčné využitie pozemkov v lokalite Biely vŕšok. 
 
Starosta informoval prítomných o  žiadosti spoločnosti REALIMPEX SR, s.r.o. so sídlom 
Podhájska 142, Budmerice v zastúpení Ing. Petrom Rajkovičom o vydanie potvrdenia o 
funkčnom využití pozemkov v lokalite Biely vŕšok na pozemky označené parc. č. 2712/3 
a 2712/15, ktoré vznikli odčlenením od pôvodnej parcely č. 2712/2. Pozemky parc. č. 2712/14  
a 2712/15 chcú previesť do majetku obce na základe Darovacej zmluvy a využívať ich ako 
obecnú komunikáciu. 
Starosta informoval, že 6.4.2011 na obecnom úrade v Budmericiach sa organizovalo 
rokovanie ohľadom pozemkov v lokalite Biely vŕšok, ktoré budú určené na individuálnu 
bytovú výstavbu (IBV) a zároveň v územnom pláne obce pridelené do IBV. Na tomto 
rokovaní boli zástupcovia Obvod. úradu ŽP, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
spoločnosti Istrochem Reality, Kopax a ďalší. 



Obvod. úrad ŽP sa vyjadril, že nemá námietky k návrhu, pokiaľ územie IBV bude zhruba 300 
m v smere prevládajúcich vetrov.  
Regionálny úrad verej. zdravotníctva sa vyjadril, že vylučuje akúkoľvek obytnú výstavbu. 
 
Na zasadnutie OZ boli k  tomuto bodu prizvaní aj zástupcovia firiem z lokality Biely vŕšok, 
aby sa vyjadrili. 
Nakoľko p. Ing. Rajkovič bol odcestovaný požiadal pána  Pavla Soukupa o zastupovanie.  
 
Pán Soukup. člen výboru vlastníkov oboznámil prítomných so žiadosťou a opísal situáciu, 
ktorá im vznikla na miestnej komunikácií, ktorú vlastníci pozemkov 3. a 4. etapy už darovali 
obci. Pri schvaľovaní na dopravnom inšpektoráte im dal inšpektorát podmienku, že cesta musí 
mať tvar elipsy, aby sa tam mohli otáčať autá a kvôli tomu chcú obci darovať ďalšie 
pozemky, aby mohli splniť podmienku, ktorá im bola daná a cestu dokončiť. 
Taktiež žiada vystaviť potvrdenie o funkčnom využití pozemkov v lokalite Biely vŕšok. 
 
Pani poslankyňa Hlavatá sa vyjadrila, že obec už prijala jeden dar – miestnu komunikáciu 
a nevieme sa o ňu postarať. A teraz máme prijímať ďalší dar.  
 
Zástupca Kopaxu p. Pažitný sa vyjadril v tom zmysle, že bytová výstavba bude ohrozovať ich 
podnikateľskú činnosť na Bielom vŕšku nakoľko sú blízko plánovanej výstavbe. Nevie si 
predstaviť ako budú schopní zabezpečiť také podmienky, aby  nerušili budúcich obyvateľov 
bytovej výstavby nadmerným hlukom, prašnosťou a inými nežiaducimi javmi. Upozornil, že 
ak prijmeme dar, tak už budeme zaviazaní. 
 
Pán Drefko Drahoš – mal pripomienku k tomu, že majitelia pozemkov na Bielom vŕšku sú si 
vedomí, že je tam priemyselná zóna, ale on si myslí, že 90 % ľudí pozemky popredá a noví 
vlastníci nebudú o tom informovaní. 
 
Pán Zamkovský Pavol – prijatie finančného daru môže byť likvidačné pre tých čo podnikajú 
na Bielom vŕšku. 
 
Pán Gubrický zástupca spoločnosti Istrochem Reality sa vyjadril, že obec má zo skládky 
nebezpečného odpadu nemalé finančné prostriedky a keď ju zlikvidujeme nevie, odkiaľ tieto 
financie nahradíme.   
 
Pán Rášo Jozef –  informoval o tom, že mal v minulosti zriadenú firmu v garáži svojho 
rodinného domu. Nakoľko mal firmu v obytnej zóne a susedom vadilo, že robí hluk tak musel 
odtiaľ odísť. V roku 2000 si kúpil pozemok v priemyselnej zóne na Bielom vŕšku, kde si 
vybudoval stolársku dielňu. Teraz zasa tam chcú stavať rodinné domy. Môže sa stať, že sa  
občania budú sťažovať na hluk a bude musieť odísť aj odtiaľ.  
 
Pán Simandl zástupca Istrochemu Reality informoval, že keď sa začala v 80. rokoch stavať 
skládka nebezpečného odpadu, bola vzdialená od obce 1,5 km. Dnes sa vzdialenosť skracuje 
a občas majú sťažnosti od občanov na zápach, ktorí musia obmedzovať. A teraz sa má hranica 
obytnej zóny posunúť na 300 m. Obec by si mala uvedomiť či jej to stojí za to. 
 
P. Soukup navrhuje, keď tento bod je sporný, aby sa odložil do ďalšieho OZ. Hovoril, že bude 
na Obvodnom úrade ŽP rokovanie, na ktoré budú pozvaní všetci, ktorých sa to týka. Budú 
tam prizvaní aj odborníci a tam sa o tom rozhodne. 
 



Pán Simandl nesúhlasí s tvrdením p. Soukupa, že sa to má schvaľovať na ŽP, lebo oni sa budú 
pridržiavať noriem, ktoré sú iba odporúčacie a je dosť možné, že to schvália. V prvom rade by 
mala o tom rozhodovať obec, lebo koho sa to najviac dotkne budú občania a obec. 
 
Na návrh Ing. Nižňana a p. Soukupa starosta navrhuje, aby sa tento bod odložili do ďalšieho 
zastupiteľstva, ktoré bude špeciálne pre tento bod, kde budú pozvaní majitelia pozemkov ako 
aj zástupcovia firiem z priemyselnej zóny Biely vŕšok. 
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorý znel: 
OZ berie na vedomie preloženie bodu 8/ Funkčné využitie pozemkov v lokalite Biely vŕšok 
na ďalšie zasadnutie OZ.  
 
Hlasovanie: „ZA“: 5 poslancov                 „Proti“: 0                „Zdržal sa“: 2 (Mgr. Hlavatá, 
                                                                                                                           Mgr. Charbulová) 
K bodu č.  9. -   Rôzne. 
 
1. Vzdanie sa finančnej dotácie Slovenského zväzu vojakov v zálohe – p. starosta 
informoval, že Slovenský zväz vojakov v zálohe sa vzdal finančnej dotácie v prospech 
občanov postihnutých záplavami. Tieto finančné prostriedky sa použili  na zaplatenie vývozu  
komunálneho odpadu z povodní. 
 
p. Zdenka Charbulová žiadala informáciu, kto sú to vojaci v zálohe. 
p. Ivan Baxa odpovedal, že je to športovo-strelecký klub, ktorý funguje asi 15 rokov. Je to 
nasledovník bývalého Zväzarmu, ktorý sa každoročne zúčastňuje súťaží po celej republike. 
 
2. Odpredaj obecného pozemku Ivanovi Baxovi – na pracovnom zastupiteľstve sa 
rozhodlo, že odpredáme p. Ivanovi Baxovi časť obecného pozemku vo výmere cca 40 m2 , na 
ktorom chce vybudovať okrasný plot. Pozemok bude predávaný ako prípad hodný osobitného 
zreteľa  v cene 1,86 €/m2 s podmienkou zriadenia vecného bremena. Schvaľujeme spôsob 
predaja. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 7 poslancov                „Proti“: 0                        „Zdržal sa“: 0            
 
3. Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov v Budmericiach o odkúpenie časti obecného  
    pozemku. 
Pán Baxa Ivan ako predseda Slovenského zväzu záhradkárov v Budmericiach žiada 
o odpredaj (predbežný súhlas o odpredaji) časti pozemku parc. 2528 jeho terajším užívateľom 
– členom zväzu záhradkárov. Od r. 1983 užívajú tieto pozemky záhradkári. Keď ich začali 
užívať bolo tam močarisko a smetisko. Záhradkári si tieto pozemky postupne zveľaďovali 
a starali sa o ne. V roku 1996 vyzvali vlastníkov pozemkov o vysporiadanie vlastníckych 
práv. Z mnohými vlastníkmi sa podarilo dohodnúť a pozemky vysporiadať. Tie pozemky, 
ktoré nie sú vysporiadané, tak tam je neochota zo strany vlastníkov alebo je tam viac 
vlastníkov a nevedia sa medzi sebou dohodnúť. 
Na OZ vystúpila aj dlhoročná záhradkárka p. Jana Zelenáková, jedna zo záujemcov  
o odkúpenie časti pozemku parc. č. 2528. Na časti tohto pozemku má postavenú záhradnú 
chatu a o tento pozemok sa stará už niekoľko rokov.  
 
Pán Botťánek mal pripomienku, aby boli prizvaní aj vlastníci pozemkov zo záhradkárskej 
osady. Myslí si, že keď odpredáme obecný pozemok nájomníkom, tak urobíme problém tým, 
ktorí majú vlastnícky vzťah k týmto pozemkom.   
 



Pán Baxa Ivan reagoval na pripomienku p. Botťánka slovami, že odkúpením časti tohto 
pozemku sa nezabráni vstupu na ich pozemky, lebo tam majú zo všetkých štyroch strán 
prístup.  
Užívatelia pozemkov chcú odkúpiť aspoň tie pozemky, kde je vlastník známy. 
 
Starosta dal hlasovať o tom, aby sa tento bod prerokovával na ďalšom OZ.  

 
Hlasovanie: „ZA“: 7 poslancov                „Proti“: 0                        „Zdržal sa“: 0   
  
4. Petícia p. Blažeja Oškeru na ochranu nehnuteľností z oblastí dolnej častí Budmeríc 
pred účinkom prívalových vôd. 
 
Starosta informoval, že na obecný úrad prišla petícia od p. Blažeja Oškeru so žiadosťou 
obyvateľov o vyriešenie situácie so zaplavovaním ich pozemkov. 
 
Pán Blažej Oškera žiada, aby sa urobila prekládka rúry, ktorá ide cez jeho pozemok, nakoľko 
ho neustále vytápa. Žiada, aby sa to okamžite riešilo. Aspoň jarky okolo cestného telesa. 
Ďalej chce vedieť či už sa prejednávalo kadiaľ pôjde ten kanál a žiada poslancov, aby sa  
prišli pozrieť ako to tam vypadá. Odpoveď na túto petíciu chce do 2 týždňov, aby sa vedel 
zariadiť. 
 
Starosta informoval, že v rozpočte nie sú peniaze, aby sa to robilo tento rok. Jediné čo mohol 
urobiť, tak dal pokyn na vyčistenie rúry v rámci našich síl a možností.  
Máme teraz prijatých 9 pracovníkov na protipovodňové opatrenia, ktorí čistia jarky. 
 
Predseda stavebnej komisie Ing. Nižňan informoval, že treba hľadať koncepčne riešenie tohto 
problému. Treba urobiť štúdiu, ktorá by mala byť s výhľadom do budúcnosti. 
 
Pán Botťánek mal pripomienku, aby sa dávalo do zápisnice všetko čo poslanci hovoria a boli 
pozvaní na OZ tí občania, ktorých sa prejednávaný bod týka. 
 
Návrh uznesenia: OZ berie na vedomie Petíciu p. Blažeja Oškeru na ochranu nehnuteľností 
z oblasti dolnej časti Budmeríc pred účinkom prívalových vôd. 
 
5. Schválenie finančného daru v sume 500 € Obci Píla, ktorá bola najviac   
    postihnutá povodňami. 
Pán starosta navrhol poskytnúť finančný dar Obci Píla v sume 500 €, nakoľko z okolitých 
obcí bola  najviac postihnutá povodňami. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 7 poslancov                „Proti“: 0                        „Zdržal sa“: 0   
 
6. Schválenie vypracovania projektu 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu.  
Starosta informoval o tom, že beží výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na podporu aktivít v oblasti separovaného zberu. Dátum uzavretia výzvy je 23. 
september 2011 dokedy treba vypracovať projekt. 
Starosta dal hlasovať. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 7 poslancov                „Proti“: 0                        „Zdržal sa“: 0   
                
K bodu č. 10. -  Diskusia. 



Starosta informoval o povodniach, ktoré zasiahli našu obec 7.6.2011. 
Bola zatopená celá záhradkárska osada, zhruba 16 rodinných domov, 6 pivníc a záhrady. 
Poškodené sú aj 2 pontónové mosty. A to na Podhájskej ulici a v záhradkárskej osade.  
Taktiež je poškodený aj „Hajtýrsky“ most. Bratislavský samosprávny kraj zaplatil statika, 
ktorý určil  5. stupeň poškodenia a taktiež Bratislavský samosprávny kraj vyčlenil na 
rekonštrukciu tohto mosta finančné prostriedky, ale nevieme, kedy do bude. 
Odškodnenie občanov – ešte stále platí 2. stupeň povodňovej aktivity. Keď bude zrušený, tak 
potom do 10 dní odovzdáme naše požiadavky Obvod. úradu. Nie je zaručené, že nám dajú 
nejaké finančné prostriedky, nakoľko škody v okolitých obciach sú obrovské a oni sa budú 
snažiť dať financie tam. 
Ďalej starosta informoval, že hlavný hygienik vydal stanovisko, že záhrady neboli 
kontaminované, ale iba studne, ktoré boli priamo zaplavené. 
Ohľadom povodní ešte starosta spomenul, že Vodohospodársky podnik nám dal príkazom 
zlikvidovať všetky lávky cez Gidru a v spolupráci so  SVP budeme čistiť potok. Cez riečisko 
potoka je uložený nízkonapäťový elektrický kábel, ktorý vytvoril bariéru prietoku vody  
a z časti zapríčinil zaplavenie Podhájskej ulice. Chráničky kábla  sú vsunuté priamo v toku. 
Bola oslovená Západoslovenská energetika, ktorá má na príkaz  protipovodňovej komisie   
túto prekážku z vodného toku  odstrániť na svoje náklady.  
 
Pani Mgr. Hlavatá mala pripomienku, že pri bývalom zdravotnom stredisku, pri rodinnom 
dome Kubových je poškodený chodník. Je tam jama, ktorú by mala opraviť firma, ktorá 
výstavbu chodníka realizovala, lebo chodník je ešte v záruke. 
 
 
 
K bodu č. 11. -  Návrh na uznesenia. 
 
Člen návrhovej komisie p. Marián Oscitý prečítal návrh na uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 7 poslancov               „Proti“: 0                          „Zdržal sa“: 0 
 
K bodu č. 12. -  Záver. 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta s poďakovaním všetkým prítomným za 
účasť. 
 
 
 
             Jozef Savkuliak   
               starosta obce 
 
 
 
 
Zapisovateľ zápisnice:   Lenka Chovancová  
                                                          
Overovatelia zápisnice: Ing. Dušan Tomašovič ..........................................  
 
                                      Ing. Jozef Nižňan ....................................... 


