
Z Á P I S N I C A   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Suchohrad č. 4 
zo dňa 30.09.2022 so začiatkom o 18.40 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 
 
Hostia: Ing. arch. Alžbeta Káčerová, Ing. Arch. Alexander Hollý a Ing. Ivan Smetana  
 
K bodu č. 1 - Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov.  Za 
overovateľov zápisnice určil Jakub Tóth a Mgr. Zuzana Grujbárová PhD. za zapisovateľku určil 
Denisu Slobodovú. 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. Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Suchohrad – diskusia so spracovateľmi 
5. Úprava rozpočtu U/3/2022 
6. Vyhodnotenie OVS na predaj pozemkov parc. č. 64/9 a parc. č. 64/10 
7. Zriadenie vecného bremena a prijatie daru – pozemku parc. č. 1406/6 
8. Rôzne 
9. Záver 

                                                        
 
UZN č. 32/2022 

OZ schvaľuje:  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30. septembra 2022 
v nasledovnom znení  
 
Program zasadnutia: 

1. Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu OZ 
3. Kontrola uznesení 
4. Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Suchohrad – diskusia so spracovateľmi 
5. Úprava rozpočtu U/3/2022 
6. Vyhodnotenie OVS na predaj pozemkov parc. č. 64/9 a parc. č. 64/10 
7. Zriadenie vecného bremena a prijatie daru – pozemku parc. č. 1406/6 
8. Rôzne 
9. 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    

zdržal sa     

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení 
UZN č. 21/2022 schválenie Záverečný účet obce Suchohrad za rok 2021 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

UZN č. 22/2022  Použitie prebytku v sume  69 257,65 EUR na tvorbu rezervného fondu - 
splnené 
UZN č. 23/2022 - Správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 

UZN č. 24/2022 - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením U/2/2022 - splnené 
UZN č. 25/2022 -  Dodatok k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov s MAS 
Dolné Záhorie, ktorým sa predlžuje doba platnosti zmluvy do 31.12.2025 - splnené 
UZN č. 26/2022 – určenie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 1 volebný obvod, 7 
poslancov OZ a 100% úväzok starostu 
UZN č. 27/2022 - 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 formou OVS 

a podmienky OVS – samostatný bod programu 

UZN č. 28/2022 - 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.- splnené 
UZN č. 29/2022 súhlas – 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 - trvá  
UZN č. 30/2022 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 - trvá 

UZN č. 31/2022 súhlasí - So zakúpením a montážou vstupného a výstupného meradla pre 

potreby ČOV Záhorská Ves a Suchohrad - trvá 



 
K bodu č. 4 – Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Suchohrad – diskusia so spracovateľmi 
Starosta privítal a predstavil hostí Ing. arch. Alžbeta Káčerová, Ing. arch. Alexander Hollý a Ing. 
Ivan Smetana – spracovateľov zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Suchohrad  
a následne odovzdal slovo Ing. Ivanovi Smetanovi, ktorý predstavil čo by malo byť zámerom 
Zmien a doplnkov, že rozšírenie obce by malo byť s ohľadom na možnosti občianskej 
vybavenosť, možnosti dopravy do väčších miest a s možnosťou zachovania vidieckeho rázu 
obce.  Zároveň upozornil na nový zákon o územnom plánovaní, ktorý má zatiaľ posunutú 
účinnosť. Stanoviť jasné pravidlá a podmienky a regulatívy nakoľko obec sa nachádza v časti 
chráneného vtáčieho územia a iných ochranárskych lokalít. Stanoviť lokality a časti územia, 
ktoré budú tieto zmeny a doplnky riešiť.  
 
odišli Ing. arch. Alžbeta Káčerová, Ing. arch. Alexander Hollý a Ing. Ivan Smetana 
prestávka od 20:07 hod. do 20:17 hod. 
 
K bodu č. 5 – Úprava rozpočtu U/3/2022 

Starosta informoval o jednotlivých položkách zmeny rozpočtu 

Bežné príjmy  16 083 €  

Dotácia predškoláci 1 827 € 
Odídenci 2 090 € 
Dividendy BVS    2 203 € 
BSK kroje   1 000,00 € 
Za vývoz odpadových vôd 8000 € 
Environmentálny fond príspevok vytriedenosť 963,00 € 
 

Bežné výdavky 31 287 Eur 

Dotácia predškoláci 1827 € 
Odídenci 2 090 € 
BSK kroje + obec 2624 € 
Odmeny 500 + odvody  6300 € 
Vývoz odpadových vôd  8000 € 
Environmentálny fond 963,00 € 
Odchodné 2283 € 
Údržba cesty  5000 € 
Zariadenie športu opravy rozvodná skriňa 800 € 
Školenie zamestnanci 900 € 
CVČ  500 € 
 

Kapitálové príjmy 118 384 Eur 

Predaj pozemkov 118 384 € 
 

Kapitálové  výdavky 10 800 €Eur 

Zmeny a doplnky územný plán 7 800 € 
Rozvoj cykloturizmu obec 3000 € 
 

Finančné príjmy  6 500 Eur 

Zapojený zostatok strava a réžia ŠJ za rok 2021  200 € 
RF Odmeny 500 KZ VS dodatok č. 1 + odvody  6300 € 
 



 
UZN č. 33/2022 
OZ schvaľuje  
Použitie rezervného fondu na bežné výdavky v zmysle §10 ods. 9 zákona č. 583/2004 na 
mimoriadnu okolnosť  
Vyplatenie 500 Eur odmeny + odvody zamestnancom v zmysle dodatku č. 1 ku KZ VS platnej 
pre rok 2022 vo výške 6 300,00 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 
 

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

proti    

zdržal sa     

 
 
UZN č. 34/2022 
OZ schvaľuje  
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením U/3/2022 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpočet schválený 1. zmena 2. zmena

Návrh 3. 

zmeny 3. zmena

Bežné príjmy obce 384 022,00 387 048,40 396 127,62 16 083,00 412 210,62

Bežné výdavky obce 377 460,00 377 460,00 392 119,22 31 287,00 423 406,22

Hospodárenie BR 6 562,00 9 588,40 4 008,40 -15 204,00 -11 195,60

Kapitálové príjmy obce 0,00 0,00 13 200,00 118 384,00 131 584,00

Kapitálové výdavky obce 0,00 3 026,40 83 336,40 10 800,00 94 136,40

Hospodárenie KR 0,00 -3 026,40 -70 136,40 107 584,00 37 447,60

Finančné príjmy obce 9 300,00 9 300,00 75 280,86 6 500,00 81 780,86

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

Hospodárenie FO 250,00 250,00 66 230,86 6 500,00 72 730,86

Hospodárenie celkom 6 812,00 6 812,00 102,86 98 982,86



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    

zdržal sa     

 
 
K bodu č. 6 – Vyhodnotenie OVS na predaj pozemkov parc. č. 64/9 a parc. č. 64/10 
Starosta informoval, že dňa 26.9.2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie návrhov predložených 
v OVS.  Komisia na posúdenie súťažných návrhov  posúdila všetkých troch záujemcov, ktorí sa 
prihlásili do OVS a skonštatovala, že všetci splnili podmienky. 1. záujemca Pavol Žouzelka 
predložil návrh na parc. č. 64/9 za cenu za 1m2/ 113,60 €, 2. záujemca Juraj Mízner predložil 
návrh na parc. č. 64/9 za cenu 1m2/115,10 Eur a 3. záujemca MUDr. Dominik Mízner predložil 
návrh na parc. č. 64/10 za cenu 1m2/115,10 Eur. Kritérium pre hodnotenie bola cena, ktorá by 
mala najvýhodnejší dopad na rozpočet obce. Na základe toho komisia konštatovala, že 
úspešným uchádzačom pre parc. č. 64/9 sa stal Juraj Mízner a pre parc. č. 64/10 MUDr. 
Dominik Mízner.   
  
UZN č. 35/2022 

a)OZ berie na vedomie 

Predložené výsledky Obchodnej verejnej súťaže  

 

b)OZ schvaľuje 

predaj prebytočného nehnuteľného  majetku vo vlastníctve obce Suchohrad,  kat. územie 

Suchohrad, okres Malacky a to  

• parcela registra „C“, toho času evidovaná na katastrálnej mape, vedená na LV č. 318, 

parcelné číslo 64/9, o výmere 496 m2, druh pozemku: záhrada; 

 

víťazovi obchodnej verejnej súťaže 

 

Juraj Mízner, Jánošikova 64, 901 01 Malacky 

 

za kúpnu cenu  57 089,60 Eur (slovom päťdesiatsedemtisícosemdesiatdeväť eur 60/100 

centov) na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže 

 
c)OZ schvaľuje 

predaj prebytočného nehnuteľného  majetku vo vlastníctve obce Suchohrad,  kat. územie 

Suchohrad, okres Malacky a to  

• parcela registra „C“, toho času evidovaná na katastrálnej mape, vedená na LV č. 318, 

parcelné číslo 64/10, o výmere 538 m2, druh pozemku: záhrada; 

 

 

 



víťazovi obchodnej verejnej súťaže 

 

MUDr. Dominik Mízner, Jánošikova 64, 901 01 Malacky 

 

za kúpnu cenu  61 923,80 Eur (slovom šesťdesiatjedentisícdeväťstodvadsaťtri eur 80/100 

centov) na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže 

 

 

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    

zdržal sa     

 
K bodu č. 7 – Zriadenie vecného bremena a prijatie daru – pozemku parc. č. 1406/6 
Starosta informoval, o žiadosti p. Holubka zriadiť vecné bremeno práva uloženia inžinierskych 
sietí (vodovodnej a elektrickej siete) na parc. č. 1475/100 vo vlastníctve obce Suchohrad 
a zároveň by obci daroval novovytvorený pozemok odčlenený od parc. č. 1406/5, parc. č. 
1406/6 o výmere 31m2, na časti tohto darovaného pozemku bude tiež zriadené vecné 
bremeno. Nastala krátka diskusia, po ktorej dal starosta hlasovať.  
 
UZN č. 36/2022 
a) OZ schvaľuje 
Prijatie daru, novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1406/6, o výmere 31 m2 , druh 

pozemku ostatná plocha, ktorý bol GP č. 2/2022, vyhotoviteľ Ing. Radovan Kamenský – 

Geomatic, dňa 6.5.2022, úradne overený dňa 21.7.2022, č. j. G1-888/2022, odčlenený od parc. 

reg. „C“, parc. č. 1406/5, druh pozemku ostatná plocha,  vedený na LV č. 1584, okres Malacky, 

obec Suchohrad, katastrálne územie Suchohrad  

 
b) OZ zriaďuje 
vecné bremeno právo uloženia inžinierskych sietí (vodovodnej a elektrickej siete) a priestoru 

pre manipulačné a udržiavacie práce s tým súvisiace na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 

1475/100, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 478 m2, vedenej na LV č. 974, okres 

Malacky, obec Suchohrad, katastrálne územie Suchohrad, ktorej vlastníkom je Obec 

Suchohrad a na novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 1406/6, ktorá je predmetom daru 

v prospech obce Suchohrad a to v rozsahu vyznačenom GP č. 2/2022, vyhotoviteľ Ing. Radovan 

Kamenský – Geomatic, dňa 6.5.2022, úradne overený dňa 21.7.2022, č. j. G1-888/2022 

v prospech Mareka Holubka, nar.27.2.1992, bytom Hargašova 7412/24, 841 06 Bratislava. 

 

 

 
 



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    

zdržal sa     
    

 

 

K bodu č. 8 – Rôzne 

Žiadosť o odkúpenie pozemku na splátky – Starosta informoval, že žiadatelia, ktorí prejavili 

záujem o odkúpenie pozemkov pod bytmi, pred bytmi a záhrady k tomu prislúchajúce 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov žiadajú o odkúpenie pozemkov formou splátok.    

(cca 100 eur/mesačne) Bola schválená len cena, nie samotný predaj, ktorý bude riešený 

osobitným zreteľom. Nastala diskusia o výške mesačných splátok nakoľko mesačná splátka je 

veľmi nízka k pomeru ceny za vysporiadanie pozemkov. Vysporiadaním pozemkov formou 

splátok sa bude zaoberať nové obecné zastupiteľstvo.   

Verejné obstarávanie dodávateľ plynu a el. energie 

S dodávateľom plynu s SPP bola zmluva uzatvorená do 31.12.2022. Taktiež v súčasnosti 

prebieha verejné obstarávanie na nového dodávateľa plynu od 1.1.2023.  

Ukončenie súčasného dodávateľa el. energie Magna ENERGIA z dôvodu, že zmluva bola 

uzatvorená do 31.12.2022. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na nového dodávateľa 

elektrickej energie od 1.1.2023. 

Lapače na komáre 

Starosta informoval, že v súčasnosti nie je vo finančných možnostiach obce zakúpiť lapače 

komárov na elektriku. 

Rozvoj cykloturizmu 

Starosta informoval, že v súčasnosti prebieha realizácia projektu, na ktorý obec získala 

finančné prostriedky z dotácie BSK. Zároveň informoval, kde všade sa realizujú spevnené 

plochy, na ktorých budú vybudované. Jedno odpočívadlo bude vybudované na detskom 

ihrisku, druhé na futbalovom ihrisku a tretie odpočívadlo bude v lokalite Karlov dvor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 9 – Záver 
 
O 21:40 hod. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a za ich prácu v prospech 
obce, ktorú vykonávali počas celého funkčného obdobia a ukončil zasadnutie. 
 
 
V Suchohrade, dňa 7.10.2022 
 
 
 
 
Zapísala:  Denisa Slobodová                                             Overovatelia:  
 
 
 
                                                                                                 Jakub Tóth 
S uzneseniami súhlasí 
Jozef Temer  
starosta obce       
 
                                                                                                Mgr. Zuzana Grujbárová PhD. 
        
 
  


