
Z Á P I S N I C A   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Suchohrad č. 1 
zo dňa 25.03.2022 so začiatkom o 18.35 hod.  

 
Prítomní: 
- starosta obce Jozef Temer 
- poslanci: Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, 

Ján Vallo, Ing. Peter Višváder 
Neprítomný – ospravedlnený: Peter Mráz 
 
K bodu č. 1 - Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov 
a oboznámil ich, že za overovateľov zápisnice určil Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 
Tomášek, za zapisovateľku určil Martinu Vasekovú. Starosta konštatoval, OZ je uznášania 
schopné a otvoril rokovanie.   
 
K bodu č. 2 - Schválenie programu 
Starosta oboznámil poslancov s programom zasadnutia.  
 
1. Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu OZ 
3. Kontrola uznesení 
4. Úprava rozpočtu č. U/1/2022 
5. Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy byt č. 4 v BD SČ 295 
6. Predĺženie nájomnej zmluvy byt v bývalej ZŠ 
7. Vyhodnotenie verejnej súťaže ,,Vodovod 16 rodinných domov“ 
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie FC Suchohrad  
9. ČOV - vysporiadanie pozemkov, elektrická energia VS, kúpa prietokomeru, správa 

o činnosti pracovnej skupiny 
10. Rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia 
11. Jednoduché pozemkové úpravy Suchohrad II 
12. Odkúpenie nehnuteľného majetku – určenie ceny (Poláková Vlasta, Róth Peter) 
13. Rôzne 

- Žiadosť o zlepšenie podmienok CHP (J. Schmidtová) 
- Návrh zvýšenia ceny za odvoz odpadových vôd p. Frišlovič 
- Informácia o aktuálnom stave architektonickej štúdie  
- Zberný dvor Záhorská Ves a Suchohrad   
- Recyklácia sviečok 
- Plán zasadnutí OZ 
- Rokovací poriadok komisie 
- Činnosť krízového štábu obce 

14. Záver 
 
 

P. Tomášek sa prihlásil o slovo a požiadal o posunutie bodov 9. ČOV a 11. Jednoduché 
pozemkové úpravy Suchohrad II za bod 4. Úprava rozpočtu, nakoľko bude musieť skôr odísť. 
Starosta navrhol zmenu v znení bod 9. ČOV je bod s číslom 5. a bod 11. je bod s číslom 6 
ostatné číslovanie bodov sa posunulo. Starosta dal o programe zasadnutia s takto posunutými 
bodmi hlasovať. 

 



 

UZN č. 1/2022 

OZ schvaľuje:  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25. marca 2022 v nasledovnom 
znení s presunutými bodmi 9. a 11. za bod 5 a 6. 
 
Program zasadnutia: 
1. Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu OZ 
3. Kontrola uznesení 
4. Úprava rozpočtu č. U/1/2022 
5. ČOV - vysporiadanie pozemkov, elektrická energia VS, kúpa prietokomeru, správa 

o činnosti pracovnej skupiny 
6. Jednoduché pozemkové úpravy Suchohrad II 
7. Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy byt č. 4 v BD SČ 295 
8. Predĺženie nájomnej zmluvy byt v bývalej ZŠ 
9. Vyhodnotenie verejnej súťaže ,,Vodovod 16 rodinných domov“ 
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie FC Suchohrad  
11. Rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia 
12. Odkúpenie nehnuteľného majetku – určenie ceny (Poláková Vlasta, Róth Peter) 
13. Rôzne 

- Žiadosť o zlepšenie podmienok CHP (J. Schmidtová) 
- Návrh zvýšenia ceny za odvoz odpadových vôd p. Frišlovič 
- Informácia o aktuálnom stave architektonickej štúdie  
- Zberný dvor Záhorská Ves a Suchohrad   
- Recyklácia sviečok 
- Plán zasadnutí OZ 
- Rokovací poriadok komisie 
- Činnosť krízového štábu obce 

14. Záver 
 

 

Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 5 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 
Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo,  

neprítomní 2 Peter Mráz, Ing. Peter Višváder 

za 5 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 
Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo 

proti   

zdržal sa    

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení 
UZN č. 42/2021 – Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 – splnené 
UZN č. 43/2021 – zmena rozpočtu U/4/2021- splnené 
UZN č. 44/2021 – Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy pre nájomcu Róthová Drahomíra 

byt č. 1 v bytovom  dome súp. č. 295 na obdobie od 1.1.2022 do 31.10.2024 - splnené 

UZN č. 45/2021 – Uzatvorenie dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve na byt nájomcovia Polák 
Miroslav a Zdenka Rothová, ktorým sa predlžuje doba nájmu do 31.03.2022 - splnené 
UZN č. 46/2021 – Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2020 



UZN č. 47/2021 - Návrh VZN č. 4/2021, ktorým sa mení VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Suchohrad - splnené 
UZN č. 48/2021 - Návrh VZN č. 5/2021 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na dieťa materskej školy - splnené 
UZN č. 49/2021 – Súhlas so záväzkom uzatvoriť budúcu zmluvu o odbornom výkone prevádzky 
verejného vodovodu s prevádzkovateľom Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. IČO: 
35850370 na stavbu „Suchohrad, 16 Rodinných domov“ - splnené 
UZN č. 50/2021 – odporúča starostovi obce ako členovi Valného zhromaždenia a zástupcovi 

obce v Združení podpísať Návrh stanov Združenia obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbu 

a prevádzkovanie ČOV a kanalizáciu v obciach - riešiť sa bude v samostatnom bode 

UZN č.51/2021 – súhlas s umiestnením vodovodnej šachty na pozemku vo  vlastníctve obce 
Suchohrad, parc. reg. „E“, parc. č. 1475/100, v časti pred parc. reg. „C“, parc. č. 1406/5 pre 
vlastníka tejto parcely, za podmienok, že vo vodovodnej šachte bude priestor pre osadenie 
troch vodomerov a prívodné potrubie bude nadimenzované pre vybudovanie troch 
vodovodných prípojok - splnené 
UZN č.52/2021 - OZ žiada predložiť znalecký posudok na pozemky vo vlastníctve obce, ktoré 
žiadatelia majú záujem odkúpiť : 
Roth Peter a Rothová Dana  
- parc. reg. „C“, parc. č. 1971/7, parc. č. 2387/33, parc. č. 2387/34, parc. č. 2387/35   
Poláková Vlasta 
- parc.  reg.  „C“, parc. č. 1971/9, parc. č. 2387/37, parc. č. 2387/38, parc. č. 2387/39 – riešiť 
sa bude v samostatnom bode 
UZN č.53/2021 - OZ zamieta žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce, parc. reg. 
„E“, parc. č. 1991/1 o výmere časti 40 m2 žiadateľovi Ing. Romanovi Schneiderovi – splnené   
UZN č.54/2021 - zníženie nájomného nájomcovi Beauty Queen o 90% z dohodnutého 

nájomného za nájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Suchohrad užívaných na 

podnikateľské účely počas doby od 1.12.2021 do 28.2.2022 z dôvodu vyhlásenia núdzového 

stavu vládou SR v súvislosti s ochorením COVID-19 od 25.11.2021 - splnené 

 
K bodu č. 4 – Úprava rozpočtu č. U/1/2022 
Starosta informoval, že je potrebné zakúpiť pre potreby zavlažovania futbalového ihriska  
pásový zavlažovač. Náklady obce na zakúpenie zavlažovača by boli vo výške 3 026,40 Eur. 

Zároveň poslancov informoval, že sa mu podarilo získať prostriedky  z prenájmu plochy, tie by 

boli minimálne vo výške nákladov na zakúpenie zavlažovača.  

 

UZN č. 2/2022 
OZ schvaľuje 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením U/1/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. (b, 

c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov. 

 



 
 

Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 5 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 
Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo,  

neprítomní 2 Peter Mráz, Ing. Peter Višváder 

za 5 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 
Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo 

proti   

zdržal sa    

 

K bodu č. 5  - ČOV- vysporiadanie pozemkov, elektrická energia VS, kúpa prietokomeru, 
správa o činnosti pracovnej skupiny  
 
19.06 hod. prišiel Ing. Peter Višváder 
 
Starosta informoval OZ, že treba ešte doriešiť vzťahy uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného 
bremena medzi Združením a obcou Záhorská Ves, nakoľko Zmluva o zriadení vecného 
bremena je, čo sa týka ošetrenia využívania pozemku pod ČOV z právneho hľadiska lepším 
riešením ako Zmluva o výpožičke.     
 
UZN č. 3/2022 

OZ schvaľuje 

 uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Záhorská Ves  a Združením 

obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbu a prevádzkovanie ČOV a kanalizáciu v obciach 

kde povinný (vlastník nehnuteľnosti) obec Záhorská Ves zriaďuje vecné bremeno v rozsahu 

práva stavby ČOV súp. č. 628 na parc. č. 767/43, právo prechodu a prejazdu, právo užívania 

zriadených inžinierskych sietí na parc. č. 767/45, parc. č. 767/51, parc. č. 767/44 a parc. č. 

767/48 z dôvodu prevádzky stavby ČOV vo vlastníctve Združenia  

 

 

Rozpočet schválený

Návrh 1. 

zmeny 1. zmena

Bežné príjmy obce 384 022,00 3 026,40 387 048,40

Bežné výdavky obce 377 460,00 0,00 377 460,00

Hospodárenie BR 6 562,00 9 588,40

Kapitálové príjmy obce 0,00 0,00 0,00

Kapitálové výdavky obce 0,00 3 026,40 3 026,40

Hospodárenie KR 0,00 -3 026,40

Finančné príjmy obce 9 300,00 0,00 9 300,00

Finančné výdavky obce 9 050,00 0,00 9 050,00

Hospodárenie FO 250,00 250,00

Hospodárenie celkom 6 812,00 6 812,00



Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný 1 Peter Mráz 

za 
5 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo 

proti 0  

zdržal sa  1 Ing. Peter Višváder 

 
- p. Grujbárová Andrea zašle správu o činnosti Pracovnej skupiny pre ČOV príloha č. 1 k 

zápisnici 
Nastala diskusia  k stále nedoriešeným vzťahom s Obcou Záhorská Ves ohľadom Stanovy 
Združenia taktiež k zakúpeniu vstupného prietokomeru nakoľko obec Suchohrad žiada zakúpiť 
prietokomer na vstupe, aby sa týmto jasne vypočítalo, koľko ktorá obec vypustila odpadovej 
vody z fekálov a podľa toho bolo aj vyúčtovanie. Poslanci nesúhlasia so zakúpením výstupného 
prietokomeru, to situáciu s výpočtom vypustenej odpadovej vody z fekálov nevyrieši . 
V prípade znefunkčnenia výstupného prietokomeru by sa uvedená situácia riešila.   
 
UZN č. 4/2022 

OZ žiada  

Obec Záhorskú Ves, aby na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva vyjadrilo uznesením 

OZ  svoje stanovisko k zakúpeniu vstupného prietokomeru pre potreby Združenia obcí 

Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbu a prevádzkovanie ČOV a kanalizáciu v obciach, 

ktorého je členom  

 

Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný 1 Peter Mráz 

za 
5 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo 

proti 0  

zdržal sa  1 Ing. Peter Višváder 

 

 

 
20.01 hod odišiel Ing. Peter Višváder  

 

UZN č. 5/2022 

OZ nesúhlasí  

S výmenou výstupného prietokomeru za účelom merania vstupnej odpadovej vody z fekálov 

pre potreby Združenia obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbu a prevádzkovanie ČOV 

a kanalizáciu v obciach, ktorého je členom  

 

 



Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
5 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo  

neprítomní 2 Peter Mráz, Ing. Peter Višváder 

za 
5 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo 

proti 0  

zdržal sa  0  

 

 

Starosta prečítal list od starostu obce Záhorská Ves JUDr. Borisa Šimkoviča, list je prílohou č. 2 

k zápisnici. Opäť nastala diskusia, že obec Záhorská Ves ešte doteraz uznesením nevyjadrila 

súhlas alebo nesúhlas k navrhovaným stanovám. Z tohto dôvodu OZ obce Suchohrad žiada, 

aby tak OZ obce Záhorská Ves na najbližšom zasadnutí jasne vyjadrila svoje stanovisko.     

 

UZN č. 6/2022 

OZ žiada  

Obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves, aby na najbližšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva vyjadrilo uznesením OZ  svoje stanovisko k Návrhu  S T A N O V  združenia obcí 
Suchohrad a Záhorská Ves založeného podľa § 20 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  (úplné znenie) 
 

Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
5 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo  

neprítomní 2 Peter Mráz, Ing. Peter Višváder 

za 
5 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo 

proti 0  

zdržal sa  0  

 

 
K bodu č. 6 - Jednoduché pozemkové úpravy Suchohrad II  
  
Starosta informoval OZ, že z Okresného úrad Malacky, pozemkového a lesného odboru Bc. 
Martinom Zelenkom bola mailom zaslaná žiadosť, aby obec formou uznesenia vyjadrila svoje 
stanovisko vo veci  Jednoduché pozemkové úpravy Suchohrad II  pokračovanie resp. 
zastavenie   pozemkových úprav v náväznosti na zmenu územného plánu. O slovo sa prihlásila 
poslankyňa Andrea Grujbárová, ktorá prečítala vyjadrenie príloha č. 3 k zápisnici. Nastala 
diskusia k vypracovaniu urbanisticko-architektonickej štúdie, ku ktorej bolo niekoľko stretnutí  
za účasti poslancov a spracovateľa štúdie v septembri 2021. Štúdia v súčasnosti ešte stále nie 
je dokončená. Následne by malo byť vyvolané stretnutie so spracovateľom štúdie a so 
spracovateľom JPÚ nakoľko v návrhu pozemkových úprav je podľa niektorých poslancov vážny 
dopravný problém, ktorý by mohol v budúcnosti obec úplne ochromiť. Taktiež navrhované JPÚ 
nie sú v súlade so súčasne platným územným plánom obce ,čo znamená,  že najprv by mali byť 



spracované zmeny a doplnky  územného plánu Obce Suchohrad. Následne dal starosta 
hlasovať o návrhu uznesenia.   
 
 
Od  21:03 hod do 21:12 hod. prestávka  

 
 
Prišiel Ing. Peter Višváder 20:17 hod 
 
 

 

UZN č. 7/2022 

OZ súhlasí 

S pokračovaním jednoduchých pozemkových úprav Suchohrad II, ale nesúhlasí s doterajším 

procesom spracovania JPÚ a jeho výstupmi 

OZ schvaľuje   

nasledovný postup  

- prednostne bude dopracovaná urbanisticko-architektonická štúdia obcou Suchohrad  

- pracovné stretnutie OZ obce Suchohrad so spracovateľom štúdie aj so spracovateľom JPÚ na 

nájdenie riešenia vzniknutej situácie (Vážny dopravný problém, ktorý by mohol obec 

v budúcnosti úplne ochromiť. Návrh usporiadania pozemkov vykazoval známky 

územnoplánovacej dokumentácie s presne spracovanými širšími vzťahmi, určeným dopravným 

riešením a riešením územnej infraštruktúry. Jednalo sa celkovo o znaky prekročenia svojho 

určenia a nesúladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce ) 

-následne  prípravu podkladov na spracovanie Zmien a doplnkov územného plánu Obce 

Suchohrad  

 

 

Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný 1 Peter Mráz 

za 
3 Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo  

proti 2 Andrea Grujbárová, Ing. Peter Višváder 

zdržal sa  1 Mgr. Zuzana Grujbárová PhD. 

 
 
Uznesenie č. 7/2022 nebolo schválené 
 
Poslankyne Andrea a Zuzana Grujbárové navrhli vypustiť z uznesenia časť : 
„Vážny dopravný problém, ktorý by mohol obec v budúcnosti úplne ochromiť. Návrh 

usporiadania pozemkov vykazoval známky územnoplánovacej dokumentácie s presne 

spracovanými širšími vzťahmi, určeným dopravným riešením a riešením územnej 

infraštruktúry. Jednalo sa celkovo o znaky prekročenia svojho určenia a nesúladu s platnou 

územnoplánovacou dokumentáciou obce.“ 



 

Následne dal starosta o novom návrhu uznesenia hlasovať.  

 
 
UZN č. 8/2022 

OZ súhlasí 

S pokračovaním jednoduchých pozemkových úprav Suchohrad II, ale nesúhlasí s doterajším 

procesom spracovania JPÚ a jeho výstupmi 

OZ schvaľuje   

nasledovný postup  

a) prednostne bude dopracovaná urbanisticko-architektonická štúdia obcou Suchohrad  

b) pracovného stretnutie OZ obce Suchohrad so spracovateľom štúdie aj so spracovateľom 

JPÚ na nájdenie riešenia vzniknutej situácie  

c) následne  prípravu podkladov na spracovanie Zmien a doplnkov územného plánu Obce 

Suchohrad  

 

Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný 1 Peter Mráz 

za 
5 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo 

proti 1  Ing. Peter Višváder 

zdržal sa  0  

 
 
K bodu č. 7 –Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy byt č. 4 v BD súp.č. 295 
Starosta informoval, že nájomníkovi, ktorému končí nájomná zmluva k 30.6.2022 bolo zaslané 

oznámenie, kde bol informovaný o možnosti  požiadať o opakované uzatvorenie nájomnej 

zmluvy. Nájomník si podal žiadosť a doložil potrebné potvrdenia o príjmoch aj za dospelé 

osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti a ktoré sú spolu s ním posudzované. Žiadateľ 

splnil podmienky pre opakované uzatvorenie nájmu. Starosta dal o opakovanom uzatvorení 

nájomnej zmluvy na obdobie od 1.7.2022 do 30.6.2025 hlasovať. 

 

 

UZN č. 9/2022 

OZ schvaľuje 

Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy pre nájomcu Němečková Kristína byt č. 4 v bytovom    

dome súp. č. 295 na obdobie od 1.7.2022 do 30.6.2025 

 

Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný 1 Peter Mráz 



za 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder 

proti 0  

zdržal sa  0  

 

K bodu č. 8 – Predĺženie nájomnej zmluvy byt v bývalej škole súp. č. 62 
Starosta informoval poslancov, že k 31.03.2022 končí nájomná zmluva na byt v bývalej budove 

ZŠ. Taktiež ich informoval o nedoplatkoch, ktoré v súčasnosti nájomcovia majú, ide 

o vyúčtovanie za služby za rok 2021 v celkovej výške 1 332,53 €. Nastala diskusia ohľadom 

uvedených nájomcoch a výške ich nedoplatkov, nakoľko už niekoľko krát im obec vyšla 

v ústrety a predĺžila im nájomnú zmluvu, čo z ich strany by malo byť samozrejmosťou 

dodržiavať termíny a stanovenú výšku preddavkových platieb za služby spojené s bývaním.  

Nájomcom sa v navrhovanom uznesení predĺži doba nájmu do 30.6.2022 s povinnosťou mať 

k tomuto dátumu uhradené všetky záväzky voči obci, inak im ďalšie predĺženie nájmu už 

nebude umožnené. Starosta dal o navrhovanom uznesení hlasovať.    

 

 
UZN č. 10/2022 

OZ schvaľuje 

Uzatvorenie dodatku č. 6 k Nájomnej zmluve na byt v budove súp. č. 62 nájomcovia Polák 

Miroslav a Zdenka Rothová, ktorým sa predlžuje doba nájmu do 30.6.2022, do tohto termínu 

musí mať nájomca uhradené všetky pohľadávky voči obci, (nájom, preddavky za služby 

spojené s nájmom  a pohľadávky z vyúčtovania za služby za rok 2021) v prípade neuhradenia 

týchto pohľadávok, nájomná zmluva nebude ďalej predlžovaná a pohľadávky budú súdne 

vymáhané. 

  

Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný 1 Peter Mráz 

za 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 

Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder 

proti 0  

zdržal sa  0  

 
 
 
K bodu č. 9 -Vyhodnotenie verejnej súťaže ,,Vodovod 16 rodinných domov“  
Starosta informoval, že vo februári bol vykonaný prieskum trhu na zákazku „Vodovod 16 
rodinných domov Suchohrad“ , následne v marci prostredníctvom TenderNetu boli oslovené 
firmy.  
 
Odišla 22.15 hod Andrea Grujbárová 
 
Tri firmy predložili cenové ponuky najvýhodnejšiu cenovú ponuku predložila firmy 
ARMAPLAST s. r. o. za cenu 45 959,37 Eur bez DPH. V navrhovanej zmluve, ktorá bola súčasťou 



zákazky podľa §117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní je cena za zákazku 
rozdelená na štyri splátky.   
 
UZN č. 11/2022 

OZ schvaľuje 

Výsledok zákazky podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  na uskutočnenie 

stavebných prác na zákazku „Vodovod 16 rodinných domov Suchohrad“ ponuku subjektu 

ARMAPLAST s.r.o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava IČO:35748478 za cenu 45 959,37 € 

bez DPH.   

 

Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
5  Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, 

Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomní 2 Andrea Grujbárová, Peter Mráz 

za 
4  Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder 

proti 0  

zdržal sa  1 Mgr. Zuzana Grujbárová PhD 

 
22.26 hod. odišiel Radoslav Tomášek  
 
 
K bodu č. 10 – Žiadosť o poskytnutie dotácie FC Suchohrad  
 
Starosta informoval o žiadosti FC Suchohrad o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 
2750 Eur  na činnosť futbalového klubu. V rozpočte je vyčlenená suma 1 100 Eur. Navrhol 
poskytnúť im dotáciu v takejto výške a následne môže byť ich žiadosť v septembri 
prehodnotená podľa finančných možností obce a potreby FC Suchohrad. Nastala krátka 
diskusia, po ktorej dal starosta o uvedenom návrhu hlasovať. 
 
 
UZN č. 12/2022 

OZ schvaľuje 

Poskytnutie dotácie FC Suchohrad, o. z.  v zmysle VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce vo výške 1 100 Eur.  

 

 

Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
4  Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter 

Višváder  

neprítomní 3 Andrea Grujbárová, Peter Mráz, Radoslav Tomášek 

za 
4  Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter 

Višváder 

proti   

zdržal sa    

 



 
K bodu č. 11- Rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia 
 
O 22.44 hod. odišla Mgr. Zuzana Grujbárová PhD. Ospravedlnila sa, že sa necíti zdravotne 
dobre.  
 
Starosta skonštatoval, že OZ  nie je uznášania schopné a o 22.46 hod. ukončil zasadnutie OZ a 
body  
11. Rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia 
12. Odkúpenie nehnuteľného majetku – určenie ceny (Poláková Vlasta, Róth Peter) 
13. Rôzne 

- Žiadosť o zlepšenie podmienok CHP (J. Schmidtová) 
- Návrh zvýšenia ceny za odvoz odpadových vôd p. Frišlovič 
- Informácia o aktuálnom stave architektonickej štúdie  
- Zberný dvor Záhorská Ves a Suchohrad   
- Recyklácia sviečok 
- Plán zasadnutí OZ 
- Rokovací poriadok komisie 
- Činnosť krízového štábu obce 

neboli prerokované 
 
 
V Suchohrade, dňa 1.4.2022 
 
 
 
 
Zapísala:  Martina Vaseková                                             Overovatelia:  
 
 
 
                                                                                               Mgr. Zuzana Grujbárová PhD. 
S uzneseniami súhlasí 
Jozef Temer  
starosta obce       
 
 
 
        
 
 Radoslav Tomášek 


