
Z Á P I S N I C A   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Suchohrad č. 2 
zo dňa 05.05.2022 so začiatkom o 18.39 hod.  

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

Jakub Tóth, Ján Vallo,  
Neprítomný – ospravedlnený: Ing. Peter Višváder 
 
K bodu č. 1 - Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov 
a oboznámil, že OZ sa konaná na základe žiadosti poslancov o zvolanie zasadnutia.  Za 
overovateľov zápisnice určil Petra Mráza a Jána Valla, 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. Rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia 
4. Odkúpenie nehnuteľného majetku – určenie ceny (Poláková Vlasta, Róth Peter) 
5. Rôzne 

- Žiadosť o zlepšenie podmienok CHP (J. Schmidtová) 
- Návrh zvýšenia ceny za odvoz odpadových vôd p. Frišlovič 
- Zberný dvor Záhorská Ves a Suchohrad 
- Prístrešok na mieste na uloženie odpadu   
- Recyklácia sviečok 
- Rekonštrukcia detského ihriska 
- Plán zasadnutí OZ 
- Rokovací poriadok komisie a Správa o činnosti komisie 
- Diskusia k téme odpady 

6. Záver 
 
 

UZN č. 13/2022 

OZ schvaľuje:  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 5. mája 2022 v nasledovnom 
znení  
 
Program zasadnutia: 

1. Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu OZ 
3. Rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia 
4. Odkúpenie nehnuteľného majetku – určenie ceny (Poláková Vlasta, Róth Peter) 
5. Rôzne 

- Žiadosť o zlepšenie podmienok CHP (J. Schmidtová) 
- Návrh zvýšenia ceny za odvoz odpadových vôd p. Frišlovič 



- Zberný dvor Záhorská Ves a Suchohrad 
- Prístrešok na mieste na uloženie odpadu   
- Recyklácia sviečok 
- Rekonštrukcia detského ihriska 
- Plán zasadnutí OZ 
- Rokovací poriadok komisie a Správa o činnosti komisie 
- Diskusia k téme odpady 

6. Záver 
 

Hlasovanie 
 Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
 

6 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo  

neprítomný  1 Ing. Peter Višváder 

za 
 

6 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo 

proti  0  

zdržal sa   0  

 

K bodu č. 3 – Rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia 
Starosta informoval o žiadosti občanov na osadenie verejného osvetlenia, nakoľko v uličke za 
kostolom žiadne nie je. Starosta zároveň informoval o možnosti zobrať si úver vo výške cca 30 
tis., z ktorého by sa financovala kompletná výmena starých lámp za nové led lampy.  S touto 
možnosťou sa poslanci nestotožnili. Nastala diskusia, nakoľko výmena lámp v prípade 
ukončenia životnosti starých za nové, úsporné led lampy s lepšou svietivosťou je určite 
potrebná. Na záver diskusie sa poslanci dohodli, že lampy by sa menili postupne. Bol by 
zakúpený určitý počet lámp, ktoré by, tak ako by končila ich životnosť boli menené za nové led 
lampy. P. Tomášek pripraví technickú špecifikáciu led lámp, ktoré by boli vhodné na výmenu 
za staré lampy. Na základe toho by boli oslovení dodávatelia na vypracovanie cenovej ponuky.  
O návrhu uznesenia dal starosta hlasovať. 
 
UZN č. 14/2022 

OZ poveruje 
p. Tomáška spracovať technickú špecifikáciu led lamp verejného osvetlenia k vypracovaniu 
cenovej ponuky  
OZ žiada  
na ďalšie OZ na základe technickej špecifikácie led lámp predložiť cenové ponuky  
 

Hlasovanie 
 Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
 

6 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo  

neprítomný  1 Ing. Peter Višváder 

za 
 

6 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo 

proti  0  

zdržal sa   0  

 
 



K bodu č. 4 – Odkúpenie nehnuteľného majetku – určenie ceny (Poláková Vlasta, Roth  
Peter) 

Starosta informoval poslancov, že už na minulých zasadnutia, sa riešilo odkúpenie pozemkov 
pod bytmi č. 2 a č. 3, dvor k tomu prislúchajúci a záhrady, ktoré užívajú vlastníci bytov č. 2 a č. 
3. Žiadateľom bolo doporučené predložiť znalecký posudok na pozemky, ktoré chcú získať do 
vlastníctva. V znaleckom posudku znalec stanovil cenu za pozemky pod bytmi a za dvor 19,01 
Eur/1m2, za záhrady, ktoré vlastníci bytov č. 2 a č. 3 užívajú, stanovil cenu 11,73 Eur/m2. Po 
krátkej diskusii sa poslanci zhodli, že pozemky im budú ponúknuté na odpredaj za ceny 
stanovené v znaleckom posudku. Starosta dal o uvedenom návrhu uznesenia hlasovať. 
 

UZN č. 15/2022 
OZ schvaľuje 

Cenu za odpredaj pozemkov  
Pre Roth Peter a Rothová Dana  
- Za parc. reg. „C“, parc. č. 1971/7 (pod bytom), parc. č. 2387/33 (dvor), za cenu 19,01 

Eur/m2  
- Za parc. č. 2387/34, parc. č. 2387/35  za cenu 11,73 Eur/m2 
pre Poláková Vlasta 
- Za parc.  reg.  „C“, parc. č. 1971/9 ( pod bytom), parc. č. 2387/37 (dvor) za cenu 19,01 
Eur/m2  
- Za parc. č. 2387/38, parc. č. 2387/39 za cenu 11,73 Eur/m2  
 

Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 

Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo  

neprítomný 1 Ing. Peter Višváder 

za 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 

Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo 

proti 0  

zdržal sa  0  

 

K bodu č. 5  - Rôzne  
- Žiadosť o zlepšenie podmienok CHP (J. Schmidtová) 
Starosta informoval o žiadosti p. Schmidtovej zamestnankyni obce o zlepšenie pracovných 
podmienok chráneného pracoviska.  Nastala diskusia, starosta poslancov informoval v akom 
stave sa nachádza pracovisko p. Schmitovej, nevyhovujúce určite nie je. Poslanci sa zhodli, že  
treba vykonať určité úpravy a odstrániť nedostatky, ktoré vznikli. Taktiež neodporúčajú 
presunúť chránené pracovisko p. Schmidtovej do iných priestorov z dôvodu následných 
vysokých nákladov na energie.     
 
UZN č. 16/2022 
OZ neodporúča 

Presunúť chránené pracovisko z dôvodov vysokých nákladov na energie  

OZ odporúča 

Odstrániť  závady a nedostatky v pracovnom prostredí chráneného pracoviska  

 

 



Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 

Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo  

neprítomný 1 Ing. Peter Višváder 

za 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 

Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo 

proti 0  

zdržal sa  0  

 
- Návrh zvýšenia ceny za odvoz odpadových vôd p. Frišlovič 
Starosta informoval o návrhu zvýšenia ceny za odvoz odpadových vôd pre obec dodávateľom 
p. Frišlovičom, ktorý v obci zabezpečuje vývoz odpadových vôd do čističky odpadových vôd do 
Záhorskej Vsi, z dôvodu zvýšených nákladov. Návrh p. Frišloviča na zvýšenie ceny je 30 Eur za 
veľký fekál a 15,60 Eur za malý fekál pre obec, ceny sú s DPH. Doteraz obec domácnostiam a 
firmám účtovala cenu 28 Eur veľký fekál a 15 Eur malý fekál, v cene boli zahrnuté aj náklady na 
prevádzku ČOV Záhorská Ves a likvidácia odpadovej vody. Nastala diskusia o cene za vývoz 
odpadovej vody z domácnosti a z firiem. Následne sa poslanci zhodli na cene za vývoz - malý 
fekál 20 Eur a veľký fekál 35 Eur, zároveň požiadali o vyčíslenie nákladov za rok 2021 a za 1. 
štvrťrok 2022 do ďalšieho zastupiteľstva.  
 
UZN č. 17/2022 
OZ schvaľuje 

Výšku poplatku za vývoz odpadových vôd k 18.05.2022  
za malý fekál 20,00 Eur za veľký fekál 35,00 Eur  
 

Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 

Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo  

neprítomný 1 Ing. Peter Višváder 

za 
5 Andrea Grujbárová, Peter Mráz, Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, 

Ján Vallo 

proti 0  

zdržal sa  1 Mgr. Zuzana Grujbárová PhD. 

 
- Zberný dvor Záhorská Ves a Suchohrad 
Poslanci za zaujímali o spoločný projekt Zberný dvor odpadov pre obce Suchohrad a Záhorská 
ves. Nakoľko žiadosť o poskytnutie NeNFP podávala Záhorská Ves ako spoločný projekt oboch 
obcí. Obec Záhorská Ves získala NeNFP na vybudovanie zberného dvora a na nákup 
dopravných prostriedkov a strojov.  Nakoľko žiadosť bola podávaná na vybudovanie zberného 
dvora pre obe obce, poslanci by boli radi informovaní, či obec Záhorská Ves  s obcou 
Suchohrad ako s partnerom pri budovaní, spolufinancovaní a prevádzkovaní zberného dvora 
počíta. 
 
 
 
 
 
 



UZN č. 18/2022 
OZ poveruje 

P. Tótha zorganizovať spoločné stretnutie so starostom obce Záhorská Ves a  poslancami OZ 

obce Záhorská Ves ohľadom spoločného projektu Zberný dvor pre obce Suchohrad a Záhorská 

Ves s termínom do ďalšieho OZ obce Suchohrad 

 

Hlasovanie 
Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 

Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo  

neprítomný 1 Ing. Peter Višváder 

za 
6 Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 

Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo 

proti 0  

zdržal sa  0  

 
 
- Prístrešok na mieste na uloženie odpadu   
Starosta informoval, že na mieste na uloženie odpadu, boli vykonané úpravy, prístrešok bol 
zaizolovaný, aby chránil zamestnancov v lete pred slnkom a v zime pred chladom    
- Recyklácia sviečok 
P. Grujbárová Zuzana informovala o rokovaní s odberateľom, ktorý by zabezpečoval pre obec 
recykláciu sviečok. Následne nastala diskusia forme a spôsobe separácie takého to druhu 
odpadu. P. Grujbárová Zuzana zorganizuje stretnutie s odberateľom a následne spolu so 
starostom sa pôjdu pozrieť na miestny cintorín, kde by boli kontajnery na sviečky umiestnené. 
P. Grujbárová zabezpečí aj aktualizáciu cenovej ponuky. V prípade, že by sa obec rozhodla pre 
recykláciu sviečok boli by potrebné toto upraviť aj VZN týkajúce sa separácie odpadu.  
- Rekonštrukcia detského ihriska – 
Poslanci sa informovali  ohľadom údržby detského ihriska. Po krátkej diskusii sa dohodli, že 
starosta zabezpečí fúru piesku a poslanci zorganizujú brigádu. Obec zabezpečí osadenie tabulí 
so zákazom fajčiť, nakoľko v priestoroch detského ihriska sa vyskytuje veľa cigaretových 
ohorkov. 
- Plán zasadnutí OZ   
Ďalšie zasadnutie OZ sa budú konať 24.6.2022 a 30.9.2022. V prípade potreby bude zvolané 
OZ aj v iný termín. 

 
21.52 hod odišiel Peter Mráz  
 
- Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) 
Starosta informoval, že uznesenie prijaté na minulom OZ k JPÚ bolo zaslané Okresného úradu 
v Malackách, odbor pozemkový a lesný. Po krátkej diskusii k pozemkovým úpravám sa 
poslanci zhodli, že treba zorganizovať stretnutie s vyhotoviteľom štúdie, so zadávateľom JPÚ 
a so spracovateľom Územného plánu obce Suchohrad 
 
UZN č. 19/2022 
OZ poveruje 

p. Tomáška a p. A. Grujbárovú zorganizovať stretnutie s vyhotoviteľom štúdie, so zadávateľom 
jednoduchých pozemkových úprav a spracovateľom Územného plánu obce Suchohrad  
 
 



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  

 
 
Prestávka od 21.55 hod do 22.02 hod. 
 
- Rokovací poriadok komisie a Správa o činnosti komisie –  
Starosta informoval o svojich pripomienkach k Rokovaciemu poriadku komisie tieto budú 
komisii prostredníctvom p. Grujbárovej Andrei zaslané mailom. 
 
K bodu č. 6 – Záver 
 
O 22.50 hod. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
V Suchohrade, dňa 9.5.2022 
 
 
 
 
Zapísala:  Martina Vaseková                                             Overovatelia:  
 
 
 
                                                                                                 Ján Vallo 
S uzneseniami súhlasí 
Jozef Temer  
starosta obce       
 
 
 
        
 
 Peter Mráz 


