
 

Zápisnica z Obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 20.06.2018 o 17:30 v kancelárii OcÚ Čremošné 

 

 

PROGRAM:  

1.  Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Interpelácie 

5. Rôzne 

A) Odmeny poslancom za I. polrok 2018  

B)        Rozpočet na predĺženie verejného osvetlenia 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

 

Bod 1: Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Mgr. Zuzana Chorváthová , ktorá privítala 

prítomných poslancov, hostí a oboznámila ich s programom. Program bol jednohlasne 

schválený prítomnými poslancami.  

Z prítomných: 4 

Za: 4    zdržal sa: 0   proti: 0 

Elena Gregorová – za 

Viera Jariabková – za 

Mgr. Katarína Harkabuzová – neprítomná 

Bc. Gabriela Sviteková – za 

Ing. Tomáš Svitek - za 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

 

Bod 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa a overovateľov zápisnice boli určení: 

Zapisovateľ zápisnice:  Viera Jariabková 



Overovatelia zápisnice:          Ing. Tomáš Svitek 

       Bc. Gabriela Sviteková  

 

Bod 3:  Kontrola plnenia uznesení    

Uznesenie č. 5/2018 – splnené 

 

 

Bod 4: Interpelácie 

Do interpelácie sa neprihlásil žiadny poslanec ani občan  

 

Bod 5: Rôzne 
 

A) Odmeny poslancom za I. polrok 2018  

Starostka – požiadala poslancov OZ o schválenie odmien za I. polrok 
 
Uznesenie č. 6/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancom za I. polrok na základe prezenčnej listiny 
z jednotlivých zasadnutí.   
Elena Gregorová – 4 x 15,00 € = € 60,00 
Viera Jariabková – 4 x 15,00 € = € 60,00 
Mgr. Katarína Harkabuzová – 3 x 15,00 € = € 45,00 
Bc. Gabriela Sviteková – 3 x 15,00 € = € 45,00 
Ing. Tomáš Svitek – 3 x 15,00 € = € 45,00 
 
 
Z prítomných: 4 

Za: 4    zdržal sa: 0   proti: 0 

 

Elena Gregorová – za 

Viera Jariabková – za 

Mgr. Katarína Harkabuzová – neprítomná 

Bc. Gabriela Sviteková – za 

Ing. Tomáš Svitek - za 

 
 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

 

 



B) Rozpočet na predĺženie verejného osvetlenia  

Starostka – predložila  poslancom OZ navrhnutý rozpočet na predĺženie verejného osvetlenia , 

kde suma je vypočítaná na € 6.996,86.  

p. Libič – strašne drahé, treba osloviť ďalších dvoch aby bola možnosť vyberať z troch 

cenových ponúk. 

 

Bod 6: Diskusia 

Starostka obce – chcela by som opätovne zmeniť termín brigády v KD – sála, nakoľko termín 

stanovený na poslednom OZ  23.06.2018  o 9:00 h. nevyhovuje všetkým. Týmto by som 

chcela požiadať pani poslankyňu Gregorovú o vyčistenie skalky vo dvore Obecného úradu.  

Nový termín je na 29.6.2018 – piatok.  

p. Libič – blíži sa koniec volebného obdobia, tak vám predkladám pripomienky. V roku 2015 

sa predložili rôzne návrhy, boli tam aj návrhy a námety občanov, ktorí sa pri nás pristavili. Na 

tieto pripomienky je krátka bilancia.  

Predkladám vám krátku bilanciu, čo sa podarilo za volebné obdobie urobiť: 

Pozitívne: 

Schody – urobili sa po smrti starostu, čo oceňujem 

Smetný kôš na lúke lásky, bol urobený 

Vývoz smetí sa nám podarilo vybaviť  

Práč je vynovený je veľmi pekný 

Skalka pri obecnom úrade veľmi pekná 

Cesta cez zimu – neviem to adekvátne posúdiť, nechodím tu tak často, ale rodina 

Fajčákovcov, Hruškovcov a Jariabkovcov by vedeli o tom povedať. Pán Ursíny je veľmi 

šikovný chlap, ktorý sa vie otočiť pri rodinnom dome.  

Ja bývam v slepej ulici a chodia tam prehŕňať a sa tam aj otočia. 

Opravila sa polovica necelých 300 m, sú osadené zvodidlá pri pánovi Bírovi, robí sa oslava 

MDŽ Deň matiek ale nie pozitíva, ale môžeme hľadať aj negatíva, čo ma mrzí.  

Schody sú veľmi popraskané, neviem, či je tam ešte záruka. Vo vlastnej réžii by sme ušetrili € 

4.000,00. Komisie vznikli na veľký tlak, ale je úplná ignorácia.  Pani Harkabuzová, neviem 

v akej je komisii ale predniesla návrh ekonomickej komisie. Komisia sa zišla jeden krát. 

V decembri bolo zas všetko zmetené a zas predniesla pani Harkabuzová. Stavebná komisia 

bola len raz, ale pripomienky sa neprijali.  

Cesta za Petránkom, lobovala za ňu pani Harkabuzová, schvaľujem, ja keby som tam  mal 

chatu tak to by som bol hneď tlačil na starostu, aby tam bola prístupová cesta a nie aby sa 



chodilo naokolo celej dediny. Eurofondy sa dali čerpať na celú cestu, výzva bola ako vyšitá. 

Máme projekt stačilo dať rozpočet a mohli sme to mať všetko zadarmo.  

Starostka: Tomáš, ty nemáš nič k tomu čo povedať, veď si bol za pánom Petránkom 

a Gregussom, čo tipovedali. 

Svitek: ticho 

Advokátska kancelária: Čo to znamená vo vlastnej réžii? Musím si vybrať človeka, čo to bude 

robiť? 

Starostka: Na to nepotrebujeme tri cenové ponuky? 

Libič: Krajčírovci – večný problém, majú to vo vlastníckom práve, pozeral som to na 

internete. 

Starostka: Žiadosť o delimitačný protokol nebola vybavená zo strany SPF, nakoľko všetky 

žiadosti vybavujú v Bratislave.  

p. Libič -  kto povedal Krajčírovcom, že Libič chce ísť ku nim robiť poriadky? Všetko len 

dohodou. 

Obchod nefunguje 

Starostka – dala som si zavolať pani Šmalovú a dala som kolovať aj zápisnicu zo stretnutia, 

nikto sa k nej nevyjadril. Navrhla som jej dve alternatívy – prihlásiť sa na UPSVaR 

a poskytnúť priestory na OÚ zadarmo. Odpovedala mi, že sa ona to robiť nebude, že sa jej to 

neoplatí. Gabika jej sľúbila odmenu. 

Sviteková -  ja som jej nič nesľúbila, len som zbierala po dedine návrhy. 

Gregorová -  nepáči sa mi, že je tu dvojkoľajnosť. Mohla sa dohodnúť, že ráno dovezie chleba 

o 7:00 h a nie o 19:00 h večer a nemohla som doma nič robiť. Potom sa všetci len ohovárajú. 

Starostka: pýtala som sa pani Fillovej, povedala, že sa jej to neoplatí. Košíkovci, ani tí nie, 

lebo kvôli trom chlebom neprídu.  

p. Libič – ÚP – príprava infraštruktúry, vďaka tomu je obec schopná prežiť. Treba osloviť 

chatárov, investorov. Cesty slúžia pre širší prospekt ľudí. Vodáreň p. Svitek volal pani 

riaditeľke, ktorá je vo funkcii od roku 2009 a o ničom nevie. Boli sme tam v roku 2007. Treba 

hľadať možnosti, vždy len komunikácie. Pozemky u vás sú za € 20,00 €  30,00.  

My tam makáme a vy sa nám do očí nepozriete. Krahule sú na skok, treba sa ísť poradiť 

popýtať, ako to funguje. Elektrina budú robiť zadarmo stačí napísať len žiadosť a obec to nič 

nebude stáť. Nebola dodržaná zákonnosť postupu. Uzavretie zmluvy s advokátskou 

kanceláriou. Nemali sme na obchod, máme však na advokátku.  

Starostka: máme ju na ochranu 

p. Libič – mohli sme mať na cestu k pani Harkabuzovej.  



Starostka – nemôže byť napájaná štrková cesta na hlavnú, musí byť asfaltová.  

p. Libič – dá sa všetko, začiatok cesty, ktorá sa má napojiť na hlavnú sa vybetonuje 25 m2

Všetko je len o dôvere, treba sa pozrieť do zrkadla. Ideme na úrad, starostka vypíše doklad, 

žena vezme sadne do auta a potom po čase prečíta, že vyjadrenie bolo záporné. Navrhli sme 

verejné zhromaždenie, nič sa nekonalo. Už ste boli zástupkyňou Hruškovi.  

 

a dá sa to legitimizovať. Cena odvodňovacích rúr, spraviť svojpomocne. Treba to zamerať, 

neviem koľko by účtovali za 600 m, treba to riešiť – za týždeň bude hotová.  

Cesta bude súkromná alebo obecná. Ak súkromná, dobre, spravíme bránu a k pozemkom sa 

nedostanete.  

Vy nemôžete rozhodnúť o ceste sami treba treba zvolať občanov, čo sa stane, keď sa cesta 

stane súkromnou? Cesta je SPF, obec ju môže získať zadarmo. Obec nevyužila eurofondy, 

bola výzva pre obce do 1000 obyvateľov – prepadla aj napriek tomu, že by obec nemusela 

spolufinancovať.  Projekt bol, stačilo to už  len roztočiť. Žiadosť, projekt schvália podpíšete 

zmluvy doložíte stavebné povolenie do jedného roku je všetko hotové.  

Na záver, si dám námahu, aby občania zakandidovali. Myslím že sa tu nájde 8 ľudí. Nech idú 

budem ich vyzývať, aby to boli voľby, nie jeden kandidát. Treba ísť medzi ľudí, diskutovať, 

komunikovať ak nám záleží aby obec fungovala. Mal som problémy aj s Hruškom, nadávali 

sme , kričali na celú dedinu. Spolupráca bola chodili sme vybavovali, šľapalo to ale nebolo to 

ideálne. 

Starostka – Tomáš ty nemáš čo povedať, vidím, že nemáš záujem do toho vstúpiť. Cesta – 

začali ste okolo toho chodiť, dali ste si ju zamerať bez súhlasu. Namiesto toho, aby ste si 

zavolali vlastníka SPF zvolali ste výbor urbárskeho spoločenstva na základe čoho, keď 

nemáte povolenie? 

p. Libič – dal som si žiadosť na SPF – mám územné  rozhodnutie, dal som doklady. Pani 

Makovníková – keď som jej volal, povedala mi, že o to nemáte záujem. Bol som za vami na 

obecnom úrade – povedali ste mi, že si to môžem riešiť ja. Od 15.6.2016 – máme cestu 

v prenájme. Bola zápisnica, ten pozemok mal p. Necpál a ten súhlasil a boli splnené všetky 

náležitosti.  

Starostka – na spoločnom stretnutí so SPF, obcou a Pozemkovým a lesným úradom pani 

Šišítková vám povedala že ste zrušili krásny TTP porast a musí vám dať pokutu!!! 

p. Libič – nie je to pravda, pani Šišítková povedala že keby mali takého investora, tak ho 

nosia na rukách. Ja hovorím pravdu nikdy,nikdy neklamem a tak učím aj deti.  Vy ste 

klamárka, ktorú rodičia zle vychovali. Verím, že ľudia nájdu odvahu a pôjdu kandidovať.  



Gregorová – p. Libič, čo ste vyslovili sú tvrdé slová. Ja si myslí, že mňa aj iných vychovali 

rodičia veľmi dobre. Tá cesta boli súkromné pozemky a tie pozemky sme to zdedili. Tu hore 

orali, prečo váš švagor p. Kráľ urobil studňu, keď sa cesta zameriavala prišli ku nám, choď 

tam poslal ma muž. Spravila sa nová cesta keď družstvo zvážalo. Prečo mal pán Hanko všetko 

urobené? Nemám to rada, nám povedia iné vám iné. Pokiaľ bude existovať takéto klamstvo, 

tak nikdy nebude v obci dobre. Museli sa dohodnúť všetci vlastníci – že cez studničky išli 

pozemky tak, že jeden druhému vypustili z pozemku aby sa vytvorila cesta. Tam sa sadilo, 

neviem prečo vám povedia iné a nám iné. Mne ide o to, že nás tu stále obviňujete – to sú tvrdé 

slová.  

p. Libič – nechcem to komentovať, prečo sa to takto vytvrdilo. 

Starostka – viete čo bol kameň úrazu – prišli ste o dva mesiace po mojom nástupe do funkcie 

a vzali ste do ruky papier a škrtali splnené, splnené,  čiastočne splnené nesplnené a to bol 

spúšťač všetkého.  

p. Libič – vždy je priestor sa zastaviť a vrátiť sa späť. 

Gregorová – na úkor komisií – myslím že na začiatku roka sa mal  vypracovať plán a podľa 

toho mali komisie pracovať a otvorene si povedať, či takto alebo takto. Dali sa urobiť 

smerovníky, fotomapa – pomôže tom nohým cudzím vedia sa zorientovať.  

p. Libič – chatári, ktorí prenajímajú – zvolať doteraz sa nezavolali – 50% dáme na náučné 

chodníky, mapy kde sa čo nachádza.  

Svitek – neviem kde začať. Keď si chcela Zuzana aby som sa ťa zastal, je to ťažké. Sú aj 

pozitíva, o tom som hovoril, prečo sa to nevyhlási. S mimoriadnym zasadnutím mam problém 

si zapamätať, ale sestra no neviem ona si pamätá.  

Sviteková – ja keď niečo poviem, ale krstná ma vždy okríkne. Potom mi ľudia niečo povedia 

a ja to tu riešim. Pripadám si, ako keby sme tu my boli nepriatelia. Priznávam, že mám takú 

skúsenosť, keď majú niečo občania, mne to povedia a ja keď to tu prezentujem a potom sa 

stretnú s inými poslancami tak to už vyvrátia, že to tak nemysleli . 

Svitek – ja by som bol rád, o ďalšej dobrej spolupráci a s čistým svedomím sa ti môžem 

pozrieť do očí aj tú cestu som chcel riešiť svojpomocne  - bager + pracovník, najať ho na 

hodinu sadzby a objednať štrk. Cestu sme preplatili pretože som sa rozprával s Michalom 

Balážom a ten mi povedal, že taký istý úsek cesty robiť svojpomocne a dokázal  ho urobiť za 

€ 1500,00. Prečo sme to neurobili aj my tak? Bol by som rád keby sme s čistým štítom 

pracovali naďalej. 

Sviteková – ja len do budúcnosti, aby sa hovorili veci do očí. Som si vedomá, že mám škáry 

vo vedomostiach a pripadám si, ako by som sem ani nepatrila a mrzí ma, že som sklamala 



ľudí, ktorí mi dali hlas. Ale myšlienky p.Libiča sa mi páčia. Chcem aby sme v takejto dobrej 

atmosfére ako sme teraz pracovali aj naďalej.  

 

Bod 7:  Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 

Zápisnicu napísala:  Viera Jariabková  .......................................... 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Tomáš Svitek  ........................................... 

    

Bc. Gabriela Sviteková  ........................................... 

 
 
 
V Čremošnom, dňa: 20.06.2018 
 
 


