
Z Á P I S N I C A   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Suchohrad č. 5 
zo dňa 22.10.2021 so začiatkom o 18.30 hod. 

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

Ján Vallo, Ing. Peter Višváder 
- občania obce uvedení v prezenčnej listine 
Neprítomný – ospravedlnený: Jakub Tóth 
 
K bodu č. 1 - Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
Starosta obce privítal poslancov a občanov. Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Zuzanu 
Grujbárovú PhD. a Petra Mráza, za zapisovateľku určil Martinu Vasekovú. Starosta 
konštatoval, že OZ je uznášania schopné.   
 
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 VZN č.3/2021 Zásady hospodárenie s majetkom obce Suchohrad 
5)  Rôzne 

6)  Záver 
 
O slovo sa prihlásila poslankyňa Andrea Grujbárová, ktorá navrhla doplniť do programu bod 
Zriadenie komisií a do bodu Rôzne informáciu o pripravovaných stanovách Združenia obcí, 
voľbu hlavného kontrolóra a doplniť stály bod Interpelácie poslancov. Nastala diskusia.  
 
Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo prerušené príchodom p. Antona Urdoviča predsedu 
KO DPO SR Bratislava, ktorý prišiel poďakovať starostovi obce Jozefovi Temerovi 
a zamestnancom Obecného úradu v Suchohrade za spoluprácu pri organizovaní krajských 
súťaží DHZ. Starostovi odovzdal dva Ďakovné listy, pre starostu obce a pre Obecný úrad v 
Suchohrade. Následne starostovi odovzdal ocenenie, striebornú medailu 2. stupňa, za 
spoluprácu s DHZ. Ešte raz sa ospravedlnil za prerušenie rokovania OZ a odišiel.  
 
Následne rokovanie obecného zastupiteľstva pokračovalo. Po krátkej diskusii k uvedenému 
návrhu bude v bode Rôzne prerokované aj zriadenie komisií a informácia o stanovách 
Združenia obcí. Interpelácie poslancov budú prerokované v bode Rôzne. Starosta navrhol, aby 
poslanci svoje otázky a podnety posielali vopred, pri príprave programu, prípadne aj 
s podkladmi, ak nejaké budú. O uvedenom návrhu programu rokovania dal starosta hlasovať.   
 
UZN č. 35/2021 

OZ schvaľuje:  

program zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22. októbra 2021 v nasledovnom 
znení s doplneným  bodom rôzne  
 
 
 



Program zasadnutia: 
1) Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2) Schválenie programu OZ 
3) Kontrola uznesení 
4)  Návrh VZN č.3/2021 Zásady hospodárenie s majetkom obce Suchohrad 
5)  Rôzne 

6) Záver 
 

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 1 Ing. Peter Višváder 

zdržal sa  0  

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení 
UZN č. 29/2021 – Voľba hlavného kontrolóra – zvolená Ing. Anna Ševerová – informácia 
v bode rôznom 
UZN č. 30/2021 – Neúspešná OVS na predaj pozemkov parc. č. 64/9 a parc. č. 64/10  
UZN č. 31/2021 – VZN č. 2/2021, ktorým sa mení VZN č. 4/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov materskej školy a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Suchohrad s účinnosťou 15-dňom zverejnenia - splnené 
UZN č. 32/2021 – Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv bytové domy bytový dom 295 
byty č. 1,3 a bytový dom 296 byty č. 1,2,3,4 – trvá 
UZN č. 33/2021 – Poverenie pre Ing. Petra Višvádera zorganizovať pracovné stretnutie so 
starostami obcí Suchohrad a Záhorská Ves, s ekonómami oboch obcí, s ekonómom  Združenia, 
s hlavnými kontrolórmi oboch obcí, s členmi obecnej rady obce Záhorská Ves a s členmi 
kontrolnej skupiny obce Suchohrad na kontrolu ekonomickej agendy Združenia - splnené   
UZN č. 34/2021 – Návrh poslanca Radoslava Tomáška zapracovať do pripravovaných Zásad 
hospodárenia s majetkom obce text v znení „Schváleniu OZ podlieha nadobúdanie hnuteľných 
vecí, jednotlivej veci, súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok v obstarávacej cene nad  300 
Eur. V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce.“ – samostatný bod rokovania 
 
K bodu č. 4 – Zásady hospodárenia s majetkom obce 
O slovo sa prihlásila poslankyňa Andrea Grujbárová, ktorá navrhla, aby zásady v takej forme, 
v akej boli predložené, neboli schválené. Nakoľko si myslí, že obe strany (starosta a poslanci 
OZ) by vedeli pripraviť taký dokument, s ktorým by vedeli pracovať obe strany, bol by kvalitný 
a boli by s ním spokojné obe strany. Navrhuje, aby Zásady, ktoré sú doteraz platné platili aj 
naďalej v takom znení v akom sú. Zároveň navrhuje prijať uznesenie, ktorým by si starosta 
a poslanci rozdelili kompetencie pri rozpočtových opatreniach. K diskusii sa pridala poslankyňa 
Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., ktorá k Návrhu VZN č. 3/2021 doručila pripomienky v riadnej 
lehote na pripomienkovanie. Niektoré pripomienky jej boli vysvetlené, avšak stále tam má 
závažné výhrady k navrhovanému dokumentu a nemôže preto zaň zahlasovať. Starosta 
hlasovať o Návrhu VZN č. 3/2021 Zásady hospodárenia s majetkom.    
  
 
 



UZN č. 36/2021 

OZ schvaľuje  

Návrh VZN č. 3/2021 Zásady hospodárenie s majetkom obce Suchohrad 

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 1 Ing. Peter Višváder 

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

zdržal sa  0  

 

Uznesenie č. 36/2021 nebolo schválené 

 

Poslankyňa Andrea Grujbárová sa opäť prihlásila o slovo, nakoľko mala ešte jeden návrh 
týkajúci sa  uznesenia ohľadom stanovenia kompetencií starostu a OZ pri rozpočtových 
opatrenia. P. Vaseková informovala, že nakladanie s finančnými prostriedkami je určené v 
Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami, ktoré bolo schválené ako VZN. Nastala 
diskusia k nakladaniu s finančnými prostriedkami. Poslankyňa Mgr. Zuzana Grujbárová PhD. 
navrhla, aby sa postupne skontrolovali dokumenty týkajúce sa hospodárenia obce, počnúc 
Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. Môže sa tým zaoberať aj komisia, 
pokiaľ sa dohodne na jej zriadení. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami budú 
taktiež predmetom ďalšieho rokovania. 
    
K bodu č. 5 – Rôzne 

Cenové ponuky oprava strechy rodinný dom - Starosta predložil cenové ponuky na opravu 
strechy rodinného domu súp. č. 288, ktorý je vo vlastníctve obce. V súčasnosti obec uvedený 
dom prenajíma a strecha je v havarijnom stave. Predložené cenové ponuky slúžia na 
stanovenie ceny na opravu a výmenu strešnej krytiny. Následne bude v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní vybraný dodávateľ na opravu a výmenu strešnej krytiny. Nastala 
diskusia, v ktorej poslanec Ing. Peter Višváder navrhol uvedený rodinný dom predať ako 
prebytočný majetok. Nehnuteľnosť môže byť predaná aj s nájomcom. Poslanci sa uvedeným 
návrhom nezaoberali, riešili len havarijný stav strechy. Ďalej poslanci začali diskutovať o výške 
nákladov na opravu na základe predložených cenových ponúk. Následne dal starosta hlasovať  
o použití rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu a o úprave rozpočtu s tým 
súvisiacu. 
 
UZN č. 37/2021 

OZ schvaľuje  

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 9 300 Eur na odstránenie 
havarijného stavu majetku obce, strechy rodinného domu súp. č. 288 v zmysle ustanovenia 
§10 odsek 9 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 
 

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 1 Ing. Peter Višváder 

zdržal sa  0  

 

UZN č. 38/2021 

OZ schvaľuje  

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením U/3/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. d) 
zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva 
č. 37/2021  zo dňa 22. októbra 2021.   
 

 
 

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 1 Ing. Peter Višváder 

zdržal sa  0  

 

Neprijatie funkcie hlavného kontrolóra – starosta informoval, že dňa 22.9.2021 bol do 

podateľne obecného úradu doručený list, v ktorom Ing. Anna Ševerová oznámila, že neprijíma 

funkciu hlavného kontrolóra obce Suchohrad z osobných dôvodov. Do ďalšieho rokovania 

obecného zastupiteľstva bude do programu zaradený návrh voľby hlavného kontrolóra. 

 

Rozpočet schválený 1. zmena 2. zmena

Návrh 3. 

zmeny 3. zmena

Bežné príjmy obce 358 293,00 365 340,52 395 001,52 0,00 395 001,52

Bežné výdavky obce 348 615,00 358 456,92 396 627,92 9 300,00 405 927,92

Hospodárenie BR 9 678,00 6 883,60 -1 626,40 -9 300,00 -10 926,40

Kapitálové príjmy obce 0,00 38 319,00 74 432,00 0,00 74 432,00

Kapitálové výdavky obce 0,00 6 122,00 44 122,00 0,00 44 122,00

Hospodárenie KR 0,00 32 197,00 30 310,00 0,00 30 310,00

Finančné príjmy obce 0,00 2 034,29 2 034,29 9 300,00 11 334,29

Finančné výdavky obce 8 941,00 8 941,00 8 941,00 0,00 8 941,00

Hospodárenie FO -8 941,00 -6 906,71 -6 906,71 9 300,00 2 393,29

Hospodárenie celkom 737,00 32 173,89 21 776,89 21 776,89



 UZN č. 39/2021 

 OZ berie na vedomie  

 neprijatie funkcie hlavného kontrolóra obce Suchohrad Ing. Annou Ševerovou 

 

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  

 

Voltemarová Petra vybudovanie vodovodná šachta – Starosta informoval o žiadosti p. 
Voltemarovej o umiestnenie vodomernej šachty na obecnom pozemku parc. č. 52 (v zelenom 
páse sprava na vedľajšej ceste, ktorá smeruje na detské ihrisko) pre stavbu „Maštaľ pre tri 
kone“ vybudovanú na pozemku par. č. 1533/7 na základe stavebného povolenia. V žiadosti 
uvádza, že voda zo studne na pozemku nie je vhodná pre kone. Vodovodná prípojky by bola 
vedená priamo z hlavného vodovodu a následne pretlakom cez zvyšnú časť cesty až po 
vodomernú šachtu a následne by sa kopala zvyšná časť prípojky až po jej pozemok. Nastala 
diskusia, následne sa  dohodlo, že obec sa k vybudovaniu vodovodnej šachty vyjadrí až po 
získaní súhlasných stanovísk od dotknutých orgánov a od vlastníkov pozemkov, ktorých sa 
stavba týka.  
     
Zriadenie komisií – o slovo sa prihlásila poslankyňa. A. Grujbárová, ktorá navrhla zriadiť dve 
komisie. 
1) Komisia pre financie, regionálny rozvoj a životné prostredie, ktorá by plnila poradnú, 
iniciatívnu a kontrolnú funkciu. Komisia by sa vyjadrovala k rozpočtu, k finančným otázkam, 
spracovávala by stanoviská k rôznym dôležitým dokumentom, k aktivitám, predkladala by 
stanoviská a podnety k návrhom koncepcií rozvoja, k problémom vo svojej pôsobnosti. 
Zároveň navrhla aj členov komisie Andrea Grujbárová, Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav 
Tomášek, Peter Marcin, Zuzana Mrkávková, Eva Šimková. 
2) Komisia pracovne nazvaná „Výberová komisia“ by uskutočňovala záležitosti okolo 
obstarávania tovarov, služieb a prác, predaj pozemkov, personálny výber. Navrhla členov Ing. 
Peter Višváder, Ján Vallo, Radoslav Tomášek a Martinu Vaseková. P. Vaseková a Ing. Peter 
Višváder členstvo v navrhovanej komisii neprijali. K zriadeniu navrhovaných komisií nastala 
diskusia. Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o zriadení a o členoch Komisie pre financie, 
regionálny rozvoj a životné prostredie. Zriadenie druhej navrhovanej komisie bude ešte 
predmetom ďalších rokovaní.   
 

UZN č. 40/2021 

a) OZ zriaďuje 

Komisiu pre financie, regionálny rozvoj a životné prostredie 

b) OZ volí 

Predseda komisie – Andrea Grujbárová 

Členovia komisie – Mgr. Zuzana Grujbárová PhD., Radoslav Tomášek, Peter Marcin, Zuzana 

Mrkávková, Eva Šimková 



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 
   

 

Návrh nových stanov Združenia obcí ČOV -  poslankyňa Andrea Grujbárová informovala, že 

v najbližších dňoch bude zaslaný starostovi a ostatným poslancom návrh nových stanov 

Združenia obcí  s pripomienkami (pracovná skupina oslovila Mgr. Vladimíra Pirošíka, ktorý sa 

zaoberá konzultačnými službami pre obce), na ktorom sa dohodli zástupcovia oboch obcí 

(Obec Záhorská Ves – obecná rada, Obec Suchohrad – pracovná skupina schválená OZ) 

Detské ihrisko – o slovo sa prihlásil poslanec Peter Mráz, ktorý navrhol, že by sa mohla spraviť 

brigáda na údržbu detského ihriska. Starosta dodal, že obecný úrad zabezpečí technické 

prostriedky potrebné k tejto brigáde.    

Prístrešok na stanovišti na uloženie odpadu – o slovo sa prihlásil poslanec Radoslav Tomášek, 

ktorý sa informoval, čo s prístreškom, ktorý sa nachádza na stanovišti na uloženie odpadu, 

nakoľko doň zateká. Nastala diskusia, či zaobstarať nový prístrešok alebo ten súčasný opraviť. 

Po krátkej diskusii starosta navrhol, že sa pozrie v akom stave je súčasný prístrešok 

a pracovníci obce by ho opravili, aby doň nezatekalo.  

 

K bodu č. 6 – Záver 

O 20.51 hod. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
V Suchohrade, dňa 29.10.2021 
 
Zapísala:  Martina Vaseková                                             Overovatelia:  
 
 
 
                                                                                               Mgr. Zuzana Grujbárová PhD.  
 
 
 
 
                                                                                               Peter Mráz 
S uzneseniami súhlasí 
 
 
 
Jozef Temer  
starosta obce                                                          


