
Z Á P I S N I C A   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Suchohrad č. 3 
zo dňa 24.6.2022 so začiatkom o 18.36 hod.  

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

Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder 
Neprítomný – ospravedlnený:  
 
K bodu č. 1 - Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov.  Za 
overovateľov zápisnice určil Andreu Grujbárovú a Ing. Petra Višvádera za zapisovateľku určil 
Martinu Vasekovú. Starosta konštatoval, že 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. Návrh Záverečného účtu Obce Suchohrad za rok 2021 
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 
6. Úprava rozpočtu U/2/2022 
7. MAS Dolné Záhorie – predĺženie zmluvy o spolupráci a združení finančných 

prostriedkov č. 1/2018 
8. Voľby do orgánov samosprávy obcí (uznesenie, počet poslancov, úväzok starostu, 1 

volebný obvod) 
9. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov parc.č. 64/9 a parc.č. 

64/10 
10. Určenie ceny na odpredaj rodinného domu súp.č. 288  
11. Nájom Polák bytový dom súp.č. 62 
12. Zberný dvor Záhorská Ves a Suchohrad 
13. ČOV Záhorská Ves a Suchohrad – zvýšenie kapacity 
14. Rôzne 
-  Rekonštrukcia rozvádzača verejného osvetlenia – cenová ponuka 

15. Záver 
 

O slovo sa prihlásil p. Vallo, ktorý požiadal doplniť do bodu Rôzne Zmeny a doplnky územného 
plánu. Starosta dal hlasovať o programe zasadnutia s doplnením do bodu Rôzne.  
 
UZN č. 20/2022 

OZ schvaľuje:  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. júna 2022 v nasledovnom 
znení  
 
Program zasadnutia: 

1. Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu OZ 



3. Kontrola uznesení 
4. Návrh Záverečného účtu Obce Suchohrad za rok 2021 
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 
6. Úprava rozpočtu U/2/2022 
7. MAS Dolné Záhorie – predĺženie zmluvy o spolupráci a združení finančných 

prostriedkov č. 1/2018 
8. Voľby do orgánov samosprávy obcí (uznesenie, počet poslancov, úväzok starostu, 1 

volebný obvod) 
9. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov parc. č. 64/9 a parc. č. 

64/10 
10. Určenie ceny na odpredaj rodinného domu súp. č. 288  
11. Nájom Polák bytový dom súp. č. 62 
12. Zberný dvor Záhorská Ves a Suchohrad 
13. ČOV Záhorská Ves a Suchohrad – zvýšenie kapacity 
14. Rôzne 
- Rekonštrukcia rozvádzača verejného osvetlenia – cenová ponuka 
- Zmeny a doplnky územného plánu obce Suchohrad 

15. Záver 
 

Hlasovanie 
 Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
 

7 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný  0  

za 
 

7 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder 

proti  0  

zdržal sa   0  

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení 
Kontrola uznesení z OZ, ktoré sa konalo 25.3.2022 

UZN č. 2/2022 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením U/1/2022 - splnené 
UZN č. 3/2022 -  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 z dôvodu prevádzky stavby ČOV vo vlastníctve Združenia – trvá 

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  – samostatný bod rokovania 

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 – samostatný bod 

rokovania 

UZN č. 6/2022 - OZ žiada OZ 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) – samostatný bod rokovania 

UZN č. 7/2022 - nebolo schválené   



UZN č. 8/2022 OZ súhlasí S pokračovaním jednoduchých pozemkových úprav Suchohrad II, ale 

nesúhlasí s doterajším procesom spracovania JPÚ a jeho výstupmi - splnené 

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 - trvá 

UZN č. 9/2022 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 - splnené 

UZN č. 10/2022 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 – samostatný bod rokovania 

UZN č. 11/2022 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 za cenu 45 959,37 € bez DPH. - splnené  

UZN č. 12/2022 Poskytnutie dotácie FC Suchohrad, o. z.  v zmysle VZN č. 5/2016 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce vo výške 1 100 Eur. – splnené 

 

Kontrola uznesení z OZ, ktoré sa konalo 5.5.2022 

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  
UZN č. 15/2022  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 - trvá 
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- 
trvá 
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 - splnené 
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 – samostatný 
bod programu 
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 – v bode rôznom 



 
K bodu č. 4 – Návrh Záverečného účtu Obce Suchohrad za rok 2021 
Starosta informoval, že Návrh záverečného účtu za rok 2021, bol zverejnený a zároveň ho 
poslanci dostali ako pracovný materiál. Ďalej informoval, že obec splnila zákonom stanovené 
podmienky ohľadom zadlženosti a spýtal sa, či má niekto z poslancov  k uvedenému návrhu 
pripomienky a ak nie dal o návrhu hlasovať.    
 

UZN č. 21/2022 
OZ schvaľuje 
Záverečný účet obce Suchohrad za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Hlasovanie 
 Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
 

7 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný  0  

za 
 

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

proti  0  

zdržal sa   1 Peter Mráz 

 
UZN č. 22/2022 
OZ schvaľuje 
Použitie prebytku   v sume  69 257,65 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a 
b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu. 
 

Hlasovanie 
 Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
 

7 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný  0  

za 
 

7 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder 

proti  0  

zdržal sa   0  

 
K bodu č. 5 – Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021  

Starosta informoval OZ, že v mesiaci apríl prebehol audit účtovnej jednotky. Správa bola 
zaslaná poslancom OZ. Následnej starosta odovzdal slovo p. Vasekovej, ktorá informovala, že 
v správe audítor konštatuje, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných 
súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Suchohrad k 31.12.2021 
a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade 
so zákonom o účtovníctve. Celú účtovnú závierku si môžu pozrieť v registri účtovných závierok. 
 
 
 
 
 
 



UZN č. 23/2022 
OZ berie na vedomie 

Správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 

Hlasovanie 
 Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
 

7 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný  0  

za 
 

7 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Jakub Tóth, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder 

proti  0  

zdržal sa   0  

 
K bodu č. 6 – Úprava rozpočtu U/2/2022 
Starosta odovzdal slovo p. Vasekovej, ktorá informovala o jednotlivých položkách zmeny 
rozpočtu 
 
Odišiel 19.34 hod Jakub Tóth 
 
Bežné príjmy  9 079,22 €  

Dotácia prenesený výkon matrika – 2 380,02 € 
Dotácia prenesený výkon REGOB– 211,86 € 
Dotácia prenesený výkon RA – 29,20 € 
Dotácia prenesený výkon ŽP – 64,29 € 
Dotácia prenesený výkon CK – 27,73 €  
Dotácia prenesený výkon stavebný poriadok 831,52  € 
Dotácia prenesený výkon predškoláci – 261 € 
Dotácia strava predškoláci ÚPSVaR – 873,60 € 
Dotácia BSK Rozvoj cykloturizmu v obci– 1 400 € 
Nadácia EPH dotácia elektroinštalácia MŠ – 3 000 € 
 

Bežné výdavky 14 659,22 Eur 

Dotácia prenesený výkon matrika – 2 380,02 € 
Dotácia prenesený výkon REGOB– 211,86 € 
Dotácia prenesený výkon RA – 29,20 € 
Dotácia prenesený výkon ŽP – 64,29 € 
Dotácia prenesený výkon CK – 27,73 €  
Dotácia prenesený výkon stavebný poriadok 831,52  € 
Dotácia prenesený výkon predškoláci – 261 € 
Dotácia strava predškoláci ÚPSVaR – 873,60 € 
Dotácia BSK Rozvoj cykloturizmu v obci– 1 400 € 
Spoluúčasť obce Rozvoj cykloturizmu -3 450 € 
Nadácia EPH dotácia elektroinštalácia MŠ – 3 000 € 
Zapojený zostatok FP školstvo 150 € 
Archeologický výskum – 1 980 € 
 

Kapitálové príjmy 13 200 Eur 

Dotácia BSK Rozvoj cykloturizmu v obci– 13 200 € 
 



Kapitálové  výdavky 80 310 Eur 

Dotácia BSK Rozvoj cykloturizmu v obci– 13 200 € 
Spoluúčasť obce Rozvoj cykloturizmu -1 500 € 
Pódium – terasa MŠ – 5 800 € 
Vodovod – 57 400 € (zmluva 55 200€ + šachty 2 200€) 
Rekonštrukcia rozvádzača VO - 2 410 € 
 

Finančné príjmy  - 65 980,86 Eur 

Zapojený zostatok strava a réžia ŠJ za rok 2021  1 130,86 € 
Zapojený zostatok FP školstvo z roku 2021 150 € 
Zapojenie RF 64 700 € (pódium MŠ 5 800€ +vodovod 57 400 € + spoluúčasť 1 500€)  
 
 
UZN č. 24/2022 
OZ schvaľuje  
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením U/2/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. (b, 
c, d) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa predloženého návrhu. 
 

 
 

Hlasovanie 
 Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
 

6 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný  1 Jakub Tóth 

za 
 

6 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder 

proti  0  

zdržal sa   0  

 
K bodu č. 7 – MAS Dolné Záhorie – Predĺženie zmluvy o spolupráci a združení finančných 
prostriedkov č. 1/2018  
Starosta informoval, že v roku 2018 uzavreli obce Zmluvu o spolupráci a združení finančných 
prostriedkov s MAS Dolné Záhorie, o. z., (obce sú členom OZ) prostredníctvom ktorej obce 
poskytli finančné prostriedky na zabezpečenie počiatočného chodu OZ. Táto zmluva už bola 2x 

Rozpočet schválený 1. zmena Návrh 2. zmeny 2. zmena

Bežné príjmy obce 384 022,00 387 048,40 9 079,22 396 127,62

Bežné výdavky obce 377 460,00 377 460,00 14 659,22 392 119,22

Hospodárenie BR 6 562,00 9 588,40 -5 580,00 4 008,40

Kapitálové príjmy obce 0,00 0,00 13 200,00 13 200,00

Kapitálové výdavky obce 0,00 3 026,40 80 310,00 83 336,40

Hospodárenie KR 0,00 -3 026,40 -67 110,00 -70 136,40

Finančné príjmy obce 9 300,00 9 300,00 65 980,86 75 280,86

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

Hospodárenie FO 250,00 250,00 66 230,86

Hospodárenie celkom 6 812,00 6 812,00 102,86



predĺžená, pretože náklady na chod OZ neboli stále ministerstvom preplatené. Z tohto dôvodu 
je potrebné opäť predĺžiť dobu platnosti zmluvy do 31.12.2025. 
  
UZN č. 25/2022 

OZ schvaľuje  
Dodatok k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov s MAS Dolné Záhorie, 
ktorým sa predlžuje doba platnosti zmluvy do 31.12.2025 
 
 

Hlasovanie 
 Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
 

6 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný  1 Jakub Tóth 

za 
 

5 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo  

proti  0  

zdržal sa   1 Ing. Peter Višváder 

 
K bodu č. 8 – Voľby do orgánov samosprávy obcí 
Starosta informoval, že dňa 8.6.2022 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil 
voľby  do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil dátum 
konania na 29.10.2022 v čase od 7.00 do 20.00 hod. Odovzdal slovo p. Vasekovej, ktorá 
oboznámila poslancov , že pre voľby do orgánov samosprávy obcí je potrebné určiť počet 
volebných obvodov, počet poslancov OZ a rozsah výkonu funkcie starostu. Rozsahom výkonu 
činnosti je dĺžka pracovného času, tzv. úväzku pre funkciu starostu. 
 
UZN č. 26/2022 
OZ určuje 
a) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v roku 2022, v obci Suchohrad jeden volebný 
obvod, 
b) podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
predpisov, pre Obecné zastupiteľstvo v Suchohrade 7 poslancov na celé volebné obdobie 
2022 - 2026, 
c) podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, na celé funkčné obdobie 2022 - 2026 starostovi obce plný (100%) rozsah výkonu 
funkcie a z toho vyplývajúci nárok na 100% plat v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
 

Hlasovanie 
 Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
 

6 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný  1 Jakub Tóth 

za 
 

6 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder 

proti  0  

zdržal sa   0  



K bodu č. 9 – Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov parc. č. 64/9 

a parc. č. 64/10 

Starosta informoval, že ešte ostali nepredané 2 stavebné pozemky, v lokalite Záhrady, 
vodovod je už vybudovaný a pozemky upravené. Starosta navrhol vyhlásiť OVS na zvyšné dva 
pozemky. Nastala krátka diskusia o cene za 1m2. Následne dal starosta o zámere  na predaj 
pozemkov parc. č. 64/9 a parc. č. 64/10 OVS a o podmienkach OVS hlasovať. 
 
UZN č. 27/2022 

OZ schvaľuje 

zámer prevodu vlastníctva majetku obce vedený LV 318  pozemky : 

 parc. reg. C, parc. č. 64/9 o výmere 496 m2, druh pozemku záhrada ,  

 parc. reg. C, parc. č. 64/10 o výmere 538 m2, druh pozemku záhrada  

nachádzajúcich sa v okrese Malacky, obec Suchohrad, katastrálne územie Suchohrad formou  

obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami: 

a. rozhodujúcim kritériom je najvyššia ponúknutá cena, pričom ako minimálna cena je cena vo 

výške 110,00 €/m2,  

b. návrhy je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 26.8.2022 do 12.00 hod. 

c. doručené návrhy budú vyhodnotené do 60 dní od uplynutia lehoty na predkladanie 

návrhov,  

d. lehota na oznámenie prijatia najvhodnejšieho návrhu je do 15 dní od rozhodnutia obecného 

zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov,  

e. zloženie finančnej zábezpeky vo výške 3 000 Eur  

f. obec si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť a odmietnuť všetky 

predložené návrhy  

 

OZ menuje: 
komisiu na posúdenie súťažných návrhov v zložení: 
1. Andrea Grujbárová – predseda komisie 
2. Jakub Tóth – člen komisie 
3. Zuzana Grujbárová – člen komisie 
4. Radoslav Tomášek – člen komisie 
5. Ján Vallo – člen komisie 
6. Peter Mráz – člen komisie 
7. Ing. Peter Višváder – člen komisie 
Zapisovateľ: Martina Vaseková 
 

Hlasovanie 
 Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
 

6 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný  1 Jakub Tóth 

za 
 

6 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

proti    

zdržal sa     

 
 



K bodu č. 10  - Určenie ceny na odpredaj rodinného domu súp. č. 288 
Starosta informoval OZ, že bol vypracovaný znalecký posudok na rodinný dom súp. č. 288 s 
príslušenstvom. Cena uvedená v znaleckom posudku je 39 400 Eur. V prípade, že súčasný 
nájomník p. Mrázová bude mať záujem o odkúpenie tohto rodinného domu za túto cenu, 
predaj by bol realizovaný formou osobitného zreteľa. O slovo sa prihlásil p. Mráz, ktorý 
oznámil, že prišlo k nedorozumeniu, p. Mrázová nemá dostatok finančných prostriedkov na 
odkúpenie. Nastala krátka diskusia. Následne sa ďalej o odpredaji rodinného domu súp. č. 288 
nerokovalo. 
 
Prestávka od 20.16 hod do 20.24 hod. 

 

 

K bodu č. 11  - Nájom Polák byt v budove súp. č. 62  
Starosta informoval, OZ, že súčasní nájomníci nemajú stále vysporiadané pohľadávky voči 
obci. Na zastupiteľstvo prišiel p. Polák, ktorý sľúbil všetky nedoplatky postupne doplatiť 
a zároveň informoval, že na jeseň by mali mať zabezpečené už iné bývanie. Nastala medzi 
poslancami diskusia o tom, či uvedený nájom opätovne predĺžiť. Nájomcovia budú mať 
povinnosť mesačne uhradiť nájom a preddavky za služby súvisiace s nájmom vo výške 366 Eur 
a 200 Eur z vyúčtovania za rok 2021. Celková mesačná suma je 566 Eur a musí byť uhradená 
vždy do 15. dňa bežného kalendárneho mesiaca(podľa nájomnej zmluvy). Následne dal 
starosta hlasovať o predĺžení nájomnej zmluvy s povinnosťou mesačne hradiť nájom, 
preddavky za služby súvisiace s nájmom a splácať vyúčtovanie z predchádzajúceho roku. 
 
UZN č. 28/2022 

OZ schvaľuje 

Uzatvorenie dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve na byt v budove súp. č. 62, nájomcovia Polák 
Miroslav a Zdenka Rothová, ktorým sa predlžuje doba nájmu do 31.7.2022.  
S povinnosťou mesačne uhradiť nájom a preddavky za služby súvisiace s nájmom vo výške 366 
Eur a 200 Eur z vyúčtovania za rok 2021. Celková mesačná suma 566 Eur.  V prípade splnenia si 
podmienky mesačných úhrad, bude nájom automaticky predĺžení o ďalší mesiac. V prípade 
nesplnenia podmienky povinných mesačných úhrad vo výške 566 Eur , nájom končí 
k poslednému dňu v danom mesiaci. 
 

Hlasovanie 
 Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
 

6 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný  1 Jakub Tóth 

za 
 

6 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

proti  0  

zdržal sa   0  

 

  

K bodu č. 12  - Zberný dvor Záhorská Ves a Suchohrad  
 
Uskutočnilo sa stretnutie poslancov OZ obce Suchohrad a obce Záhorská Ves, kde sa dohodlo,  
že v prípade, že by obec Suchohrad využívala novovybudovaný zberný dvor ako aj stroje 
získané z projektu, vypočítala by sa finančná spoluúčasť obce Suchohrad na už zrealizovanom 



projekte. Zároveň sa dohodlo, že budú zaslané režijné náklady na prevádzku Zberného dvora v 
Záhorskej Vsi obci Suchohrad. Na OZ prišiel poslanec OZ obce Záhorská Ves p. Kožík, ktorý 
chcel vedieť stanovisko obce, či obec Suchohrad  bude chcieť využívať novovybudovaný 
zberný dvor ako aj stroje získané z projektu na základe Zmluvy o spolupráci obcí Záhorská Ves 
a Suchohrad, z ktorej by obci Suchohrad vyplývala povinnosť sa aj finančne podieľať na 
projekte. O stanovisku by informoval Obecnú radu obce Záhorská Ves a následnej aj OZ obce 
Záhorská Ves. Následne nastala diskusia. Po diskusii, v ktorej sa poslanci zhodli, že obec 
Suchohrad nebude trvať na podmienkach stanovených v Zmluve o spolupráci obcí Záhorská 
Ves a Suchohrad dal o návrhu uznesenia hlasovať.        
 
 
UZN č. 29/2022 

OZ súhlasí 

S vypracovaním dodatku k Zmluve o spolupráci obcí Záhorská Ves a Suchohrad,  
a) ktorým by sa upravili doterajšie práva a povinnosti oboch zmluvných strán,  
b) ktorým by sa obec Suchohrad vzdala všetkých práv vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci v 
rámci projektu Zberný dvor Záhorská Ves, s podmienkou, že obci Suchohrad budú anulované 
aj všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o spolupráci z projektu. 
c) ktorým by sa pre obec Suchohrad nastavila možnosť objednať za odplatu služby a stroje 
z tohto projektu   
 

Hlasovanie 
 Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
 

6 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo, Ing. Peter Višváder  

neprítomný  1 Jakub Tóth 

za 
 

5 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ing. Peter Višváder  

proti  0  

zdržal sa   1 Ján Vallo 

 
K bodu č. 13  - ČOV Záhorská Ves a Suchohrad – zvýšenie kapacity 
Starosta informoval, že poslancom bol zaslaný materiál, ktorý pripravil poslanec OZ obce 
Záhorská Ves p. Kožík ohľadom potreby  schváliť návrh na komplexné riešenie ČOV z dôvodu 
nutnosti navýšiť kapacitu, nakoľko táto v súčasnosti je pre obe obce nedostačujúca. Nastala 
diskusia, nakoľko tento problém je opakovane riešený na zasadnutiach OZ, uskutočnilo sa aj 
niekoľko spoločných stretnutí poslancov oboch obcí a aj stretnutia s odborníkmi, ktorí sa tejto 
problematike venujú. Následne dal starosta hlasovať.    
 
O 22.04 hod odišiel Ing. Peter Višváder 
 
UZN č. 30/2022 

OZ schvaľuje  

V súlade s uznesením OZ č. 18/2021 zo dňa 25.6.2021 
a) vypracovanie digitalizácie ČOV 
b) posúdenie technického stavu 
c) energetické zhodnotenie  
d) návrh komplexného riešenia ČOV 

 

 



 

Hlasovanie 

 
Počet 

poslancov 

 
 
 

Mená poslancov 

hlasovali 
 

5 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo,  

neprítomný  2 Jakub Tóth, Ing. Peter Višváder  

za 
 

5 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo,  

proti  0  

zdržal sa   0  

 
 
UZN č. 31/2022 

OZ súhlasí 

So zakúpením a montážou vstupného a výstupného meradla pre potreby ČOV Záhorská Ves 
a Suchohrad 
 
 
 

Hlasovanie 
 Počet 

poslancov 
Mená poslancov 

hlasovali 
 

5 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo,  

neprítomný  2 Jakub Tóth, Ing. Peter Višváder  

za 
 

5 
Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Peter Mráz, 
Radoslav Tomášek, Ján Vallo,  

proti  0  

zdržal sa   0  

 
 
K boru č. 14 – Rôzne 
- Rekonštrukcia rozvádzača VO – cenová ponuka  
Nakoľko je v súčasnosti nevyhovujúci stav rozvádzača VO bude potrebná jeho výmena 
s možnosťou nastavenia osvetlenia tak, aby prichádzalo aj k úspore spotrebovanej elektrickej 
energie 
- Zmeny a doplnky Územného plánu obce Suchohrad 
P. Tomášek zorganizuje konzultačné stretnutie ohľadom vypracovania Zmien a doplnkov 
Územného plánu obce Suchohrad 
 
 
K bodu č. 15 – Záver 
 
O 23.10 hod. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
V Suchohrade, dňa 28.06.2022 
 
 



 
 
Zapísala:  Martina Vaseková                                             Overovatelia:  
 
 
 
                                                                                                 Andrea Grujbárová 
S uzneseniami súhlasí 
Jozef Temer  
starosta obce       
 
                                                                                                Ing. Peter Višváder 
        
 
  


