Prepis nahrávky o 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Malý Lapáš zo dňa 11. 11. 2021
1. Otvorenie a schválenie programu
Starosta: Vážení poslanci, otváram 17. zasadnutie OZ, v pozvánke sme mali preklep, že tam zostalo 16.,
ale je to 17. zasadnute. Zo zasadnutia sa ospravedlnila pani kontrolórka pre chorobu, ospravedlnil sa
Martin Moravčík pre chorobu, Marek Kostoláni písal že príde, takže asi sa k nám pridá, Katka písala že
príde, tak neviem.
Filipčíková: No, asi príde každú chvíľu.
Starosta: Takže ste tu prítomní štyria, čo znamená že sme uznášaniaschopný a môžeme začať. Na úvod
pripomínam, že v zmysle paragrafu 44 rokovacieho poriadku je vyhotovovaný audiozáznam za účelom
vypracovania zápisnice.
Filipčíková: Môžem k tomu?
Starosta: Teraz nie. Program rokovania bol zverejnený, dávam hlasovať o programe rokovania tak ako
bol zverejnený. Kto je zato, aby sa rokovalo podľa tohto programu?
Nemcová: Ja žiadam doplnenie.
Starosta: Najskôr sa musí odhlasovať program. Potom sa môže dopĺňať. Takže, kto je za znenie tohto
programu? Neviem, traja?
Filipčíková: Štyria.
Starosta: Štyria. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Má niekto z poslancov návrh na doplnenie
a zmenu programu?
Nemcová: Áno mám, aby sme posunuli body, pod druhý bod, tak ako som uviedla, teda napísala, aby
tam bolo hlavne uverejňovanie nahrávky a kontrola plnenia uznesení.
Starosta: Za bod dva?
Nemcová: Áno, pod bod dva a tým pádom sa budú body posúvať.
Starosta: Nový bod tri bude?
Nemcová: Nový bod tri bude kontrola plnenia uznesení.
Starosta: Áno.
Nemcová: Bod 4, schválenie nahrávania a uverejňovania nahrávky.
Starosta: Bod 4.
Blaško: Už to bude potom tak. Zvyšok sa bude pokračovať.
Nemcová: Ďalej to pôjde, päťka bude spolufinancovanie projektu. Čiže body sa posunú.
Starosta: Jasné. Dobre. Kto je za túto zmenu programu? Štyria. Kto je proti? Kto sa zdržal? V tomto
bode rokovania poslankyňa Filipčíková opustila miestnosť. Čiže neprítomná 1. To nevadí, sú štyri.
Filipčíková: Pardon.
2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
Starosta: Ďalšie uznesenie, schválenie členov návrhovej a mandátnej komisie. Má niekto z poslancov
návrh na predsedu návrhovej a mandátnej komisie?
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Macai: Marek.
Blaško: Ja mám návrh?
Macai: Nie, ja narhujem teba.
Blaško: Navrhujeme za predsedu Mareka Kostolániho
Filipčíková: Nie, on nechodí, jeho treba dať. Ty nechodíš tak pekne... predseda, a vy dvaja s ním.
Blaško: Dušan Macau je predseda, a ja som s Marekom členmi.
Kostoláni: My sme členmi?
Macai: Kto ma prehlasoval?
Blaško: Dneska ta dievčence prehlasovali.
Starosta: Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje členov návrhovej a mandátnej komisie
v zložení predseda Dučan Macai, člen Marek Kostoláni a Marek Blaško. Kto je za? Jednohlasne. Tak,
prejdeme k doplnenému bodu programu, kontrola plnenia uznesení. Poprosím pani poslankyňu
Nemcovú, nech predstaví tento návrh programu, ktorý navrhla doplniť.
3. Kontrola plnenia uznesení
Nemcová: K tomu by som chcela povedať, že máme strašne veľa úloh, ešte skôr sa opýtam, kto robí
zápisnicu a je overovateľ zápisnice.
Starosta: Momentálne nikto, ale môžeme určiť.
Nemcová: A za overovateľov zápisnice?
Starosta: Overovateľov zápisnice nemáme. Nie sú potrební.
Nemcová: Dôvod? Robíme zápisnicu alebo robíme potom prepis nahrávky?
Starosta: Mám určiť zapisovateľa?
Nemcová: Ja sa pýtam, či robíme zápisnicu alebo prepis nahrávky?
Starosta: Prepis nahrávky.
Nemcová: Toto nebolo povedané, toto bolo zamlčané, a dnes som bola prekvapená, že takáto forma
je.
Starosta: Je to v rokovacom poriadku.
Nemcová: Nie sme o tom informovaní.
Starosta: Je to v rokovacom poriadku, títo poslanci rokovací poriadok schvaľovali s týmto znením.
Takže určujem zapisovateľa zápisnice, poslankyňu Nemcovú. Nech sa páči môžete zapisovať.
Nemcová: Zoberiem si prepis nahrávky a podľa toho budem zapisovať.
Starosta: Bez problémov. Overovateľ zápisnice nie je potrebný pri rokovaniach obecného
zastupiteľstva. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a podpisujem ju ja. Tak to máme v rokovacom
poriadku. Takže poprosím kontrola plnenia uznesení.
Nemcová: Mali sme aj body, ktoré boli prerokované na predchádzajúcich obecných zastupiteľstvách,
a napríklad nevieme v akom stave bolo vyriešenie určitých požiadavok alebo podmienok, ktoré boli.
Mali sme napríklad prerokovať aj požiadavky, čo sa týkalo ešte v letných mesiacoch tlaku vody. Z toho
dôvodu, kontrola plnenia uznesení, a tam bola daná úloha, boli poznatky od občanov, ktorí žiadali, teda
aj členku obecného zastupiteľstva, aby na obecnom zastupiteľstve predniesla problém, ktorý je
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pretrvávajúci. Predniesla to, no zhodou okolností aj teda býva na tej istej ulici, teda hovoríme. Dodnes
nevieme teda jakým spôsobom to bolo vyriešené. Teda ja osobne neviem, neviem ako vy, bolo
stanovené...
Starosta: Môžem sa spýtať na číslo uznesenia, ktoré ideme kontrolovať?
Nemcová: Ja len hovorím, že nemám číslo uznesenia, len sa teda pýtam.
Starosta: Keď ideme robiť kontrolu uznesení, musíme vedieť, ktoré uznesenie kontrolujeme. Takže
poprosím číslo uznesenia, ktoré ideme kontrolovať. Aby sme si ho mohli pohľadať. Uznesenia sú
zverejnené. Môžme ich otvoriť, ktoré to bolo? Ktoré to bolo zastupiteľstvo?
Filipčíková: Popozeraj to.
Nemcová: Bolo povedané, starostom, že má zavolať vodárne.
Starosta: Kontrola uznesení. Uznesenia kontrolujeme. Dobre? Z ktorého dňa?
Ballová: Nebolo na tejto ale na tej predtým.
Starosta: 26. august, 27. júl, 24. jún, 29. apríl, 2. február.
Ballová: V júni to bolo.
Starosta: 24. jún, áno?
Ballová: Tam to bolo.
Starosta: Schválenie programu, Doplnenie programu o plán kontrolnej činnosti, mandátna návrhová
komisia, hlavný kontrolór, hospodárenie, zostatok financovania, rezervný fond, rozpočet.
Nemcová: Tak to zmeníme na kontrolu plnenia teda, pod, tým by som to nazvala, kontrola plnenia nie
uznesení, ale kontrola plnenia úloh alebo požiadaviek.
Starosta: Program už bol schválený v tomto znení. Kontrola plnenia uznesení znamená, že
kontrolujeme uznesenia. Ak má poslanec požiadavku na interpeláciu, kde sa chce spýtať niečo
konkrétne, je na to špeciálny bod programu 11 – interpelácia.
Filipčíková: Dajme to na tú interpeláciu poslancov, toto nehaj tak.
Starosta: Dodatok k zmluve o kontrolnej činnosti, Plnenie úloh, Komunitný plán, Štatút obce, Dotácia,
Obstaranie dokumentácie, Zámena nehnuteľností.
Ballová: Dobre.
Starosta: Mám pozrieť niečo ďalšie?
Filipčíková: Nie, vrátili by sme sa k programu rokovania.
Starosta: Takže kontrola plnenia uznesení, máte otázku k niektorému uzneseniu, ktoré bolo schválené
na predchádzajúcich zastupiteľstvách? Ak nie sú žiadne otázky, prechádzame k bodu číslo 4, Schválenie
nahrávania a uverejňovania nahrávok zo zastupiteľstva. Poprosím pani poslankyňu Nemcovú, aby
predstavila tento bod programu, ktorý navrhla doplniť.
4. Schválenie nahrávania a uverejňovania nahrávok zo zastupiteľstva
Nemcová: Tuto, by som žiadala teda aj uverejniť nahrávku na webovej stránke, pre napríklad
obyvateľov, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne a teda by si mohli aj vypočuť, sú teda aj nahrávanie, čo
sa týka, teda tohoto obecného zastupiteľstva. Nech by si to mohli aj vypočuť.
Starosta: Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.
Filipčíková: Dobre, keď je táto diskusia.
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Starosta: K tomuto bodu.
Filipčíková: K tomuto bodu, sorry, možnože sme to schválili, ale ospravedlňujem sa za to, že ani ja som
nevedela, že je to nahrávané. Vtedy keď sme mali tie potýčky, no potýčky, jak by som to nazvala, keď
si mi povedal, že sa môžem odsťahovať do Golianova, keď sa mi tu nepáči, hovorím Katke, sorry. Kurva,
ten má ale rozum, počkaj aby som nezabudla, ten ja aký múdry, všetko tam dal, len to, že mi povedal,
že sa mám odsťahovať, to nie. Katka mi hovorí, šak to asi nahrával. Reku, šak jak to môže nahrávať,
dobre možnože sme to schválili, ale poviem, budeme od dnešného zastupiteľstva nahrávať. Sorry. Fakt,
tu je Katka, my sme sa o tom bavili, hovorím, vtedy keď sme mali tú výmenu názorov. Hovorím ten má
jaký rozum, no šak je študovaný, ešte som, že? Ale mi vôbec neťuklo, sorry, že je to nahrávané. Ale to
nenapísal do toho, že poslankyňu som odporučil, že môže sa odsťahovať do Golianova. Ale, sorry, sorry,
ja som vtedy povedala, ja som vtedy povedala, že ja sa tu pýtam za ľudí, tí čo ma volili. Takisto tu mám
nejaké body, tí čo ma volili. A oni mi poveďá, na kerú onú si tam? Takisto jak teraz sme boli pozrieť ten
Priehoň.
Starosta: Nerozvíjame diskusiu mimo tému.
Filipčíková: Jasne, jasne. Ten Priehon čo sme boli pozrieť, teraz ten chodník, takisto, bude hento, bude
toto, a prečo?
Ballová: Dobre, Dada.
Filipčíková: Ja len toto.
Ballová: Toto, ide o tú nahrávku.
Filipčíková: Že neboli sme... ja som to nevedela.
Starosta: Ja si uznávam svoju chybu, že som vás na to dôsledne neupozornil
Macai: Ja som to tiež nevedel.
Starosta: Je to v rokovacom poriadku, to je prvá vec, je to v rokovacom poriadku, ja si uznávam svoju
chybu, že som vás na to mal upozorniť. Otázka je, chcete zverejniť spätne všetky zastupiteľstvá, ktoré
sa nahrali? Nahrávajú sa odkedy máme mimoriadnu situáciu, to znamená, že nemohli sem chodiť ľudia.
Tie nahrávky, ktoré sú, všetky spätne zverejniť, či od tejto?
Nemcová: Nahrávky majú byť také, že majú byť do záznamu a mimo záznam. Tam má byť povedané.
Starosta: Neexistuje, nie, nie. To nie je pravda.
Nemcová: Tak sa to robí na okresných úradoch.
Starosta: To je možné, ale zasadnutia obecného zastupiteľstva ide podľa iného režimu, nahrávka
zachytáva autenticky všetko čo sa tu povie, spraví. Nezostrihaná, tak ako je.
Macai: Je to stále verejné.
Starosta: Je to verejné.
Macai: Keď tu nie sú ľudia, mali by o všetkom vedieť.
Starosta: Nahrávku by si mohol robiť...
Filipčíková: Tak ja nemám s tým problém.
Macai: Všetkým to môže byť všetko zverejnené.
Starosta: Keby sme prišiel niekto, ktokoľvek, a spraví si nahrávku a nič nepovie, tak môže. Môže ju
zverejniť, môže ju šíriť a nemusí sa nikoho pýtať, nemusí nikomu povedať, nemusí nič.
Ballová: Ja je to potom, že voľakdo ťa odfotí, musí sa na teba pýtať..
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Starosta: Ty si verejný funckionár, ty musíš strpieť výkon kontroly verejnej funkcie, tá sa vykonáva, tá
sa môže vykonávať účasťou na ...
Filipčíková: Dobre, ja hovorím, nemám s tým problém, ale malo sa nám to povedať.
Starosta: Ja som to povedal, že som vám to mal povedať. A teraz otázka je že, spätne všetky? Alebo od
tohto?
Filipčíková: Odtiaľto.
Macai: Spätne koľko ich je? Desať?
Blaško: Čo ich môže byť, päť, šesť?
Macai: Keď ich je šesť, tak ich tam daj všetky. To je úplne jedno.
Starosta: Odkedy sú také podrobné zápisnice.
Macai: Dáme ich všetky?
Ballová: Mne to je jedno.
Macai: Keď ich je šesť, tak keď ich neni 20, že to tam bude nejak zahltené.
Filipčíková: Bolo to písomnou formou, ano to bolo.
Starosta: Mesto Nitra zverejňuje záznam z každého rokovania, odvždy.
Filipčíková: Kto chcel bol tu, kto nechcel, má písomnú formu. Tak dáme to odteraz?
Blaško: Dajme to odteraz.
Filipčíková: Dajme to odteraz a hotovo. Kto chcel si to prečítal alebo tu bol.
Ballová: A odteraz ako sa to dá, tak už v písomnej forme nebude?
Starosta: Bude. Bude stále. Písomná forma musí byť tak ako doteraz, tá sa odkladá. Do spisu. Takže
poprosím návrh na uznesenie. Návrhová komisia poprosím návrh na uznesenie. Navrhovateľ programu
vám ho povie.
Macai: Ja mám povedať uznesenie?
Starosta: Nie, navrhovateľ bodu programu vám povie návrh na uznesenie. O niečom musíme hlasovať,
keď to máme v návrhu programu. Takže návrh na uznesenie, obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš,
....
Nemcová: Ja som neni navrhovateľ.
Starosta: Ty si navrhla bod programu. Bod programu sa zaraďuje aj s návrhom na uznesenie, tak
poprosíme návrh na uznesenie, k bodu programu, ktorý poslankyňa navrhla.
Nemcová: Navrhla som teda, aby ta bolo aj to schvaľovanie uverejnenia nahrávky a aby tá nahrávka
mohla byť prístupná, pre obyvateľov, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne.
Starosta: Poprosíme, návrh uznesenie musí byť písomný.
Nemcová: Navrhujem.
Ballová: Písomný?
Starosta: No teraz napísať, aby sme to, ako to prepíšeme.
Macai: No dobre, tak to napíšeme a potom to schválime pri ďalšom.
Starosta: Ale veď to neni problém, treba to dvoma troma vetami zapísať. Ja to môžem zapísať sem, len
mi to nadiktujte.
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Nemcová: Dala som to písomne mailom.
Starosta: Návrh uznesenia?
Nemcová: Návrh. Dobre.
Starosta: Tak poprosím návrh uznesenia, aby sme to mohli schváliť.
Filipčíková: Musí tam byť len ona?
Starosta: Ktokoľvek môže navrhnúť uznesenie. Ten, kto zaraďuje bod programu, navrhuje uznesenie.
Nemcová: Navrhujem, teda, uverejňovanie nahrávky, pre obyvateľov, aby to bolo prístupné pre
obyvateľov, ktorí sa nemohli zúčastniť.
Starosta: Nahrávanie si schvaľovať nemusíme, to máme v rokovacom poriadku, vyplýva to zo zákona
o obecnom zriadení.
Macai: Navrhujeme to, že to bude od dnes vrátene dneška zverejnené na webovej stránke.
Starosta: Aby som vám to uľahčil, uznesenie môže mať koštatuje, berie na vedomie, súhlasí, schvaľuje,
odporúča, zriaďuje, volí, vyhlasuje, vydáva, ustanovuje.
Filipčíková: Tak odporúčame?
Starosta: Môže byť, že odporúča starostovi zverejňovať nahrávku zo zasadnutia.
Filipčíková: Alebo čo? Povedzte. Navhrujeme?
Macai: Veď navrhujeme to schváliť. Bude návrh a potom to budeme schvaľovať.
Filipčíková: Dobre.
Starosta: Takže sa ti to zapíšem. Schvaľuje zverejňovanie
Macai: Zverejňovanie nahrávky počnúc dnešným...
Starosta: Na webovom sídle obce, počnúc dňom 11. 11. Dávam hlasovať, obecné zastupiteľstvo v obci
Malý Lapáš schvaľuje zverejňovanie nahrávok zo zasadnutia obecného zastupiteľstva na webovom
sídle obce počnúc dňom 11. 11. 2021. Kto je za znenie takéhoto uznesenia? Jednohlasne. Zdržal sa
niekto? Bol niekto proti? 6 za. Ďakujem, môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu.
5. Spolufinancovanie projektu vo výzve Spolufinancovanie projektu vo výzve IROP-PO2-SC2212021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Starosta: V augustovom zastupiteľstve sme si schvaľovali, že podáme žiadosť na rozšírenie materskej
školy, schvaľovali sme spolufinancovanie. Po administratívnej kontrole sme boli vyzvaný na
odstránenie nedostatkov, odstránili sme nedostatky. Riadiaci orgán pretože nedostatky nepovažoval
za dostatočne odstránené. Riadiaci orgán mal iný názor na to čo sú neoprávnené výdavky ako my. My
sme za neoprávnené výdavky dali všetko čo bolo nad 400 000, čo bola maximálna suma čo sme mohli
žiadať. Oni sú toho názoru, že nič navyše tam nemalo byť, že sme to mali upratať do 400 000, a to čo
chceme financovať z vlastných ani nemalo byť v žiadosti. Príručka hovorí jedno, oni hovoria druhé, ale
toto nie je priestor, na ktorom sa budeme vadiť, tak to podáme do druhého kola. Druhé kolo malo byť
pôvodne 15tho pokiaľ vieme, termín sa posunul na ôsmeho, čo bolo v pondelok, čo sme zároveň aj
zistili v pondelok. Žiadosť sme stihli podať. Celú žiadosť tak ako bola podaná som vám posielal, to
znamená, že vidíte tam všetky tie textové časti, kompletne rozpísané vrátane kompletného celého
rozpočtu, všetko to čo dostal aj riadiaci orgán. Výdavky sú nastavené tak aby sme sa mestili do
benchmarku, ktorý je vypočítaný podľa počtu detí, no a vyšlo, že spolufinancovanie bude 20 135,93
a celková výška nákladov, ktoré sú ... 402 718,64 sú celkové oprávnené výdavky, 402 800 môžeme
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žiadať. Čiže sme o 80 eur pod maximom, ktoré môžeme žiadať. Z toho sú vypočítané percentuálne,
koľko môžme žiadať, to je 382 582,71 zvyšok je spoluúčasť obce.
Macai: To je tých 20 tisíc, 800 volačo.
Starosta: To je tých 20 135, 93 čo je v uznesení. Tie ďalšie veci, ktoré sú, v tom rozpočte toho projektu,
to znamená kotoľňa, interiérové vybavenie kuchyne, detské ihrisko, stromy, tráva, to všetko sú veci,
ktoré...
Macai: Môžeme spraviť, ale nemusíme.
Starosta: V žiadosti teda dávame kontajnerovú nadstavbu, prístupovú bezbariérovú rampu, imobilné
vécka a tú jedáleň bez kotlov vnútorných vecí, bez zariadenia. Lebo to proste do tých 402 tisíc nevojde.
Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.
Macai: Čo to pre nás znamená? Ako záväzok, keby sme to dostali, lebo 20 tisíc nie je pre obec nejaký
extra záväzok, nie?
Starosta: Toto čo máme v žiadosti máme záväzok, že toto zrealizujeme.
Macai: Skôr či nám z toho nevyplýva, že toto urobíme pre jednu triedu, dostaneme 400 tisíc, a potom
budeme mať ďalších 350 na sebe, ako koľko to bolo?
Ballová: 170.
Macai: 170, 150 tak si to nejak pamätám, že či tých 150 potom, keď toto urobíme a všetko, či je to tak
naviazané, že to tam budeme musieť v každom prípade to tam dať.
Starosta: To tam nie je taká podmienka.
Macai: Ja viem, ale pre nás, či to z tohto celého, keby sme to začali realizovať, či to bude celé z tohto
kontextu vyplývať, že sa dostaneme do štádia, že budeme tu zamrznutý a budeme to musieť spraviť
a obec kvôli jednej triede dáme 150 tisíc.
Starosta: My sme sa zaviazali v žiadosti, že zvýšime kapacitu triedy, to je tá kontajnerová nadstavba,
tým pádom máme jednu triedu a zaviazali sme sa, že skvalitníme to pre tie existujúce deti, to je tá
jedáleň s tou kuchyňou. Veľká položka sú tam výmena kotlov, riadenie kotlov, to tam je 56 tisíc len na
kúrenie. Ono tie kotle sú funkčné, to znamená, že v tej jedálni sa bude kúriť ďalej. My budeme musieť
nakúpiť potom drez, zariadenie kuchyne, ale keď nebudú v tom momente peniaze, aby sme spravili
kotolňu,....
Macai: Možem, nie je to naviazané tak, že okamžite budeme musieť robiť ale môžeme to rozdeliť, čo
ja viem, do dvoch rokov, alebo takto postupne to rekonštruovať. Nemusíme tam teraz zaťať 150.
Ballová: Mne sa to až tak nezdá, lebo keď je ten projekt, aj ten kotol. Keď teraz je kotol, a vykuruje ja
neviem, teraz dve triedy a ešte tam vzadu. Vzadu je nový kotol? Sú dva kotle?
Starosta: Nie, dva kotle sú pre celú škôlku. Ide o to že, podmienka hygieny bola, keď rozšírime triedu,
musíme rozšíriť aj kuchyňu, teda kapacitu kuchyne. Ale my keď nebudeme mať na to, aby sme rozšírili
kapacitu kuchyne, tak mi povieme Veľkému Lapášu, že bohužial, my nemôžeme pre vás zabezpečovať
výrobu stravy, pretože...
Ballová: Našim to bude kapacitne vyhovovať.
Starosta: Ak nám povedia, že ak chceš 20 detí navyše, tak musíš zväčšiť a my povieme, my nemáme na
vybavenie. My vybudujeme steny a nábytok, to si kúpime. Ale keď nebudeme mať na vybavenie tých
priestorov hneď peniaze, a bude to podmienka, že bez toho nám nepustia ďalšiu triedu, no tak
ušetríme, tak nie je to minieme. Na stravníkoch na prvom stupni...
Macai: Veľký Lapáš zásobujeme stravou, to znamená, že koľko tam je, nejakých 120 detí?
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Starosta: To je celý prvý stupeň a materská škola.
Ballová: Peťo, a v tomto projekte, ty si vravel, že žiada aj Veľký Lapáš aj Malý Lapáš, to sedí vec, ale
napríklad jak, asi sa dostaneme do toho problému s tou kuchyňou, oni nám nemôžu tiež pomôcť s tým?
Či to tam, na spolufinancovanie.
Macai: Keď im varíme pre celú školu, podľa mňa by sa to malo dať.
Starosta: Veľmi teoreticky áno. Zákon o majetku obcí hovorí, že môžeš investovať iba do svojho
vlastného majetku. Neviem si predstaviť u nich
Macai: Majetok môže byť ich. Iné je asi spolufinancovali alebo zafinancovali, nie?
Starosta: Ja vám teraz neviem odpovedať na tú otázku, že aký mechanizmus by sa musel zvoliť, aby
sme vedeli preniesť peniaze od nich sem. Investícia, priama investícia do budovy to nemôže byť, lebo
môžu iba do svojej vlastnej.
Macai: Do budovy jasné.
Starosta: Oni môžu, je neviem, výzvu a naše rodičovské združenie sa o ňu môže prihlásiť, že skvalitní
priestory a oni tak môžu legálne zafinancovať, ja neviem, vybavenie nejaké. Tam ide potom len
o hľadanie tej formy. Ale to tiež musia ich poslanci chcieť.
Ballová: Tam ide o to vyriešiť ten problém, lebo je to záujem obidvoch obcí.
Starosta: Napríklad teraz máme veľký počet stravníkov, lebo strava je zadarmo a je dotovaná. Teraz
skončila tá dotácia, teraz je daňový bonus... ja neviem akým spôsobom sa bude postupne vyvíjať táto
podpora štátu na tú stravu. Akonáhle sa to bude platiť, je dosť reálna možnosť, že tých stravníkov na
prvom stupni ubudne. Čo ja viem, že tí štvrtáci nebudú chodiť. Možnože keď mi sa dostaneme vôbec
k tomuto, bude ten počet vydaných jedál taký, ako máme už teraz schválený. Možno nebude treba
vôbec nad tým rozmýšľať, že ich budeme musieť odstrihnúť. Už druhý stupeň sme im museli
odstrihnúť, pretože pre druhý stupeň sme neboli schopný variť, kvôli tomu, že boli obedy zadarmo
a toľko sa zvýšil počet jedál na prvom stupni, že sme neboli schopný zabezpečiť druhý, tak im vozia
stravu. Keď si my zvýšime vlastných stravníkov, tak potom znova tam bude musieť niečo prísť, že čo ja
viem? Budú musieť nosiť stravu aj pre tých štvrtákov, napríklad. Že budeme variť len pre jedna – tri.
Ja neviem ako to bude. S počtom vydaných jedál si mi vieme nejako.
Macai: Som vysvetľoval, že teraz momentálne máme to, že tá efektivita vynaložených týchto je super.
Keď 20 tisíc, nič sa nám nestane, kebyže máme dať 150, kvôli 20 deťom, kvôli jednej triede.
Ballová: Ono to je ako dlhodobá investícia.
Macai: Ono to treba nejak postupne.
Filipčíková: No veď každý rok budú tie deti.
Blaško: Šak budú, len aby to nedopadlo tak, že toto sa nám podarí, že sa to vystavá a zrazu sa príde na
to, že 150 bude treba vytiahnuť.
Starosta: Nepredpokladám, že to bude treba.
Macai: Bavíme sa o tom budovaní, takže to je super.
Blaško: Keď to neni tak naviazané na to, to znamená, že hneď sa asi nemusí investovať do tej kotolne.
Starosta: Preto som vám poslal komplet celú žiadosť, s komplet celým rozpočtom, aby ste videli, ktoré
položky tam sú. Ja som chcel od projektanta, nech to vyčlení tie stavebné objekty tak že sa budú dať
realizovať. Bude to tak natesno, ale budú sa dať realizovať. Bude to na etapy. Tiež sa musíme do
budúcnosti pripraviť na to, že ten projekt neprejde a my s tou škôlkou, s tou jedálňou budeme musieť
robiť. Tú murovanú časť možnože spravíme. Kontajner nie. Nerozšírime kapacitu, ale spravíme
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normálnu serióznu jedáleň a normálnu serióznu kuchyňu a skvalitní sa to pre tých 70 detí čo tam
máme.
Kostoláni: Budeme v podstate čakať na nejakú ďalšiu výzvu.
Starosta: Keď bude ďalšia výzva spravíme kontajner alebo niečo iné sa vymyslí. Možnože sa zistí, že
bude pre nás lacnejšie kúpiť pozemok a na ňom postaviť škôlku nanovo. Ja neviem. Teraz ide o túto.
Macai: Toto je jasné, toto je bez debaty.
Starosta: Šanca získať takéto dotácie je nízka, ale skúsiť to musíme. Ešte nejaké otázky? Obecné
zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu Rozšírenie materskej školy, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 20 135,93 EUR a zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. Kto je za? Šesť, jednohlasne. Ďakujem.
6. Komunitný plán sociálnych služieb
Starosta: Komunitný plán sociálnych služieb. My sme si schvaľovali komunitný plán sociálnych služieb
už dávnejšie, na ostatnom zastupiteľstve sme schvaľovali správu o plnení komunitného plánu
sociálnych služieb, v priebehu tohto roka sa novelizoval zákon a nanovo si schvaľujeme komunitný plán
sociálnych služieb. Komunitný plán sociálnych služieb vypracovala oprávnená osoba, mali ste možnosť,
ako aj všetci obyvatelia obce si ho preštudovať, bol zverejnený dostatočne dlho tak otváram diskusiu
k tomuto bodu programu. Ak nie sú žiadne otázku, prečítam uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v obci
Malý Lapáš schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb Obce Malý Lapáš na roky 2021 – 2030. Kto je
za? Šesť, jednohlasne.
Filipčíková: My sme, prakticky my sme poskytli len tomu Jankovi za tú sociálnu výpomoc?
Starosta: Áno, iba jemu poskytujeme. Ten komunitný plán je v podstate taký istý ako bol, len sa tam
upravili tie nové veci, ktoré boli z legislatívy. Sú všetky tie vízie.
Kostoláni: V podstate o obedy a tieto veci a potom, že o to nie je záujem, to je druhá vec.
Starosta: To stále platí. Ďalší bod programu.
Blaško: Sa čudujeme, že to nikto nevyužíva.
Filipčíková: Jedine Gabinko to využil nie?
Starosta: Nemám prehľad. Myslím, že ani to nie. Neviem o tom, že by sme.. nepreplácame nikomu.
Lebo to je tak, že oni zaplatia. Zmluvu máme s Bosorkou, oni zaplatia tam a my potom tú čiastku máme
preplatiť, ale nič sme doteraz nepreplácali. Ako sa bude postupne starnúť, obce, tam už to bude
prichádzať tieto možnosti podpory. Teraz o to nie je nejaký záujem.
Blaško: A neni to aj tým, že sú slabo informovaný?
Ballová: Ani nie, lebo každý tu má takého žijúceho príbuzného ale tak. Vieš aj napríklad ja som hovorila
Cupákovim a oni povedali, že osobne im tie obedy od Táni nevyhovujú, tým že sú ťažšie, mastné, jedno
z druhým. Tie obedy zo škôlky, keď oni brali, pre nich to bolo dietnejšie ale aj lepšie, aj hmotne im to
stačilo. No takže, ono druhý im vozí, ale prečo si nepožiadali o nejakú dotáciu, to neviem toto.
7. Rozpočtové opatrenie
Starosta: Rozpočtové opatrenie. Poslal som vám rozpočtové opatrenie, jedná sa o úpravu rozpočtu.
Tam kde sa navyšujú položky, to sú tie položky ktoré.... kde sme podhodnotili odhad pre rozpočet, teda
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prehodnotili, tam kde sa znižujú tam sme to nadhodnotili. To znamená, vidíte tam ako sa nám vyvíjajú
niektoré položky, kde potrebujeme popridávať, pridávame najmä pri kapitálových výdavkoch, čo sme
ale predpokladali. V konečnom dôsledku zostáva rozpočet vyrovnaný. Nenavyšujú sa príjmy, príjmy
zostávajú na tej hodnote ako to bolo naposledy. Tak otváram diskusiu k tomuto bodu programu.
Kostoláni: Daň za VP, je čo? Verejné priestranstvá?
Starosta: Verejné priestranstvá.
Kostoláni: Tam to išlo dosť hore.
Starosta: Cieľom je, že keď chceme mať výdavky, musíme mať aj príjmy. Tak tam na tie verejné
priestranstvá sa nám celkom darí.
Ballová: A kde máme my verejné priestranstvá?
Starosta: Verejné priestranstvá sú všetko, cesty, chodníky, verejne prístupné. Daň za verejné
priestranstvo je napríklad uloženie skládky materiálu a strojov.
Filipčíková: Aj autá?
Starosta: Autá nie.
Macai: Keď ideš stavať a dáš si tam materiál, ktorý tam je viac ako týždeň, musíš za to platiť.
Filipčíková: Aj to tak robíme?
Blaško: Aj to tak robíme.
Kostoláni: Predtým sa to nerobilo, potom sme to prijali.
Macai: Lenže či to platia.
Starosta: Nestíham naháňať každého kto si zloží. Máme tam, že do troch dní keď to zmizne, tak je to
za nula, ale mal by to dopredu nahlásiť. Toto ja nestíham. Neviem, či členovia komisie evidujú, že zrazu
má niekto pred sebou nejakú skládku stavebného materiálu a spýtajú sa ho, či to nahlásil. Vy povedzte,
že či ich upozorňujete na to, že majú to nahlásiť, no ale, Marek koľko to bolo? Navýšili sme to o 6 500
eur. Predpoklad bol 450. Momentálne sme na 6 920 v odhade rozpočtu.
Blaško: Tak boli tam nahlásené skládkovania stavebného materiálu, čo sa týka tam tej mojej strany
a asi bolo toho viacej tým pádom.
Starosta: Áno, je to vidno. Nech sa páči ďalšie nejaké otázku?
Blaško: Tá daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, to je ten drobný stavebný, nie? Čo sa
týka zberného dvoru.
Starosta: Tak sa volá ten poplatok spoločne, komunálne a drobné stavebné odpady.
Blaško: Ale tých 3000 nabral hlavne ten drobný stavebný odpad, nie?
Starosta: Plus sa prisťahovali ľudia a drobný stavebný odpad. Momentálne máme na trvalom pobyte
okolo 1 300 ľudí a v skutočnosti tu máme 1 500. Cez tie smeti vidíme koľko ľudí tu je, lebo tí sa prihlásia
na smeti.
Blaško: Tie príjmy z dobropisov? Tam je 2 000 euro?
Starosta: To sú preplatky na energiách. To je ktorá položka?
Kostoláni: 292012
Starosta: Na tej prvej strane?
Filipčíková: Na prvej. Bežný rozpočet.
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Starosta: Teraz nám dosť povracali za elektriku. Oni teraz menili elektrinu skoro všade, a vždy keď prišla
výmena, prišlo vyúčtovanie a hneď sa to vracalo, lebo tam boli veľké zálohové platby.
Filipčíková: Koľko mi platíme, sa vyberá za psa?
Ballová: päť
Starosta: Má ešte niekto nejakú otázku?
Filipčíková: Ešte rozmýšľame.
Starosta: Dobre.
Macai: Peťo a tie kapitálové výdavky, ten chodník Na priehon plus rigol. Rigol to je tam hore čo sa
robilo?
Starosta: Nie to je to isté, lenže keďže to dopadlo tak ako to dopadlo tak ta druhá najnižšia ponuka
bola táto suma. Preto sa tam na navyšuje rozpočet na sumu, čo mali druhý v poradí vo verejnom
obstarávaní. To je to navýšenie, aby to bolo to čo bolo vysúťažené.
Macai: 35 tisíc, to bola druhá najlepšia ponuka, tak?
Ballová: Áno.
Starosta: Áno.
Macai: To je aj s daňou cena tuším.
Starosta: To je cena s daňou, hej.
Macai: A to podtým, tá rekonštrukcia?
Starosta: Rekonštukcia miestnych komunikácií a odvodňovacích kanálov? To je vjazd Zoborská,
Chodník na Jágeri. To je ten asfaltovaný recyklát ktorý je na tých všetkých cestách čo sa robili v lete
a to je zaasfaltovanie tohto pásu čo je tu pri úrade. Jeden pás robilo Zyry, druhý pás sme robili my.
Všetko keď sa spočíta, tak to je taká suma.
Macai: 34 236 to je riadna suma.
Starota: Ale to máš spolu, to sú dva kilometre asfaltových ciest, to je ten chodník, čiže zatrávňovače,
kameň geotextília, to je betón, asfalt na tú Zoborskú, obrubníky, to je prečistenie tých rigolov, ktoré
boli pod tou cestou, to je navozenie materiálu, to je odvezenie materiálu.
Macai: To kto robil. To sme si to robili vo vlastnej?
Starosta: Ktoré teraz?
Macai: Tam hore, ten Marek to robil? Tú Zoborskú.
Starosta: Zemné práce podľa zmluvy robil Petrík, obrubníky Marek Dian, betón asfalatovanie to sme
našli firmu, ktorá to robí. Materiál, betón a asfalt si platíme my. Máme zmluvu so Strabagom a s ABStavom.
Macai: A tá križovatka to koľko vyšlo, však chvalabohu, že sa to robilo. Viac jak desinu?
Starosta: Viac ako desinu.
Macai: Ktoré to je? Z tých faktúr je to tam volakde?
Starosta: Tu vidíš tú položku na všetko. Keď pojdeš za Kačenou, že chceš vidieť fakrúry, ale je to, dočkaj,
osem, desať a pol, jedenásť a pol, trinásť a pol, nejakých štrnásť. Okolo štrnásť tisíc. Najviac z toho boli
tie zemné a výkopové práce a dovoz tých materiálov. Asfalt stojí 58 bez dane za tonu, betón stojí cestný
70 eur bez dane za kubík.
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Ballová: Peťo tuto je, rekonštrukcia budovy obchodu. To 12 tisíc to je už čo sme tam zainvestovali
a teraz ešte 6 tisíc?
Macai: 12 bolo schválené, ale reálne teraz až 18 tisíc by to bolo teraz. Tam sa navyšovalo.
Ballová: Ale on ešte stále neni spravený.
Starosta: No toto je odhad na to aby to bolo dokončené.
Ballová: A za tých 18 by to už malo byť?
Starosta: Lenže tam už nevíde nič. Budeme mať potom bod programu, že zrealizované akcie, tak tam
si povieme podrobnejšie čo sa všetko robilo.
Filipčíková: Aj parkovisko a brána na cintoríne, to sa tiež navýšilo o tri tisíc.
Starosta: No.
Blaško: Ale tam sú tie.
Starosta: Zatrávňovače, obrubníky, kameňa tam išlo strašne veľa. Mysleli sme si, že to spravíme za tri
tisíc.
Macai: A to už je tá suma, alebo toto je predpoklad do konca roka.
Starosta: To je odhad, že takto by sme to mali dať, pretože už máme na to nakúpené všetko. Už by tam
nemalo byť...
Ballová: Prakticky len práca? Za prácu by tam mali byť financie?
Starosta: Ukladať to chceme pomocou brigády. Tie zatrávňovače. Obrubníky tam sú uložené. Ešte tam
pôjde betón, lebo tam treba taký múrik spraviť a zabetónovať obrubníky. Takže ešte betón, uvidíme
koľko toho betónu bude a potom by tam už nič nemalo byť.
Ballová: A na tú bránu na tie stĺpy to sa bude ako?
Starosta: Sú vykopané jamy, sú nachystané stĺpy, bude sa to betónovať naraz s viacerými vecami.
Betónujeme na štyroch miestach. Keď už sem príde domiešavač, tak sa zabetónujú štyri veci naraz.
Filipčíková: Tá brána? Už keď sme pri tom cintoríne, tam vedľa tejto prvej brány a toho plotu, tam sa
nedá dať nejaká tyčka vsadiť?
Starosta: To si pozrime, môžeme sa tam stretnúť, teraz nemám predstavu, že kde čo. Dobre. K úprave
rozpočtu. Keď nie sú žiadne ďalšie otázky, obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje úpravu
rozpočtu č. 20/2021, ktorým sa mení rozpočet obce Malý Lapáš nasledovne, máte zobrazenú tabuľku.
Kto je za? Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť. Ďakujem.
8. Správa nezávislého audítora Obce Malý Lapáš za rok 2020
Starosta: Správa nezávislého auditora. Správa nezávislého auditora tiež bola zverejnená, my sme
povinný dať vykonať nezávislému auditorovi audit účtovnej uzávierky, správu beriem len na vedomie.
To znamená, že on si zobral účtovnú závierku, poznámky, všetky tie podklady ktoré k tomu sú no
a správa bola zverejnená, je na webe pre všetkých. Čo je pre nás spoločne dôležité je, že skonštatoval,
že je to reálne so skutočnosťou a že sme neporušili zákon o rozpočtových pravidlách. Čiže pre nás
dobre.
Nemcová: To je tak všeobecne napísané, on tam hovorí, áno, o svojom právnom názore, pretože je to
postupované v súlade, sú to jeho právne názory.
Starosta: My sme povinný dať spraviť audit, audit sa vykonal, toto je správa, pre nás je dôležité, že je
to v poriadku.
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Nemcová: V písomnej podobe, je to správne napísané, vlastne on sa za nič nezaručuje, za nič
nezodpovedá, len teda si splnil povinnosť a právnu povinnosť, teda že napísal. Ale nezodpovedá.
Starosta: Takže, berieme len na vedomie. Dávam hlasovať o uznesení. Obecné zastupiteľstvo v obci
Malý Lapáš berie na vedomie správu nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky Obce Malý Lapáš
k 31. 12. 2020. Kto je za? Jednohlasne? Jednohlasne.

9. Výročná správa Obce Malý Lapáš za rok 2020
Starosta: Ďalší bod programu je výročná správa. Výročná správa bola zverejnená niekedy v októbri,
máte k nej nejaké pripomienky? Tu nie je vytlačená.
Blaško: Ja osobne si to už nepamätám. Máš to tu?
Starosta: Výročná správa sumarizuje.
Blaško: Jaj už viem čo to je.
Starosta: Výročná správa sumarizuje charakteristiku, obyvateľstvo, sú tam informácie o záverečnom
účte obce, ktorý sme si schvaľovali, symboly obce, organizačná štruktúra obecného úradu, plnenie
rozpočtu. To bol záverečný účet, ktorý sme robil v júni, ten je súčasťou.
Nemcová: Veľmi pekne je napísaná a ozaj tak podrobne.
Starosta: Štruktúra je definovaná zo zákona. Toto, toto tam musí byť, ale odkážem.
Nemcová: By som povedala, že ukážkovo.
Starosta: Odkážem, odkážem Katke.
Nemcová: Veľmi pekne, ozaj veľmi pekne. Podrobne, precízne a nezabudla na nič.
Starosta: Tiež výročnú správu berieme na vedomie. Výročná správa sumarizuje veci, ktoré sme si
schvaľovali priebežne. Má niekto nejakú otázku? Dávam hlasovať o uznesení, obecné zastupiteľstvo v
obci Malý Lapáš berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2020. Šesť, jednohlasne. Ďakujem.
10. Vyhodnotenie investícií v roku 2021
Starosta: Ďalší bod programu sú aktivity, ktoré sme zrealizovali počas tohto roka. Stretávame sa
s názorom v podstate nič nerobíme. Tak toto je rekapitulácia z toho rozpočtového opatrenia ktoré sme
si povedali, čiže koľko sa investovalo, na ktoré činnosti, ktoré sme robili. Ja chcem aby sme si navzájom
povedali, čo všetko sa nám za tento rok podarilo spraviť. Nám spoločne. Začali sme rok povodňou
v máji, po povodni v máji sme mali blato a vodu všade, kde sa človek pozrel. Vynaložilo sa na to
množstvo financií aby sme to dali do poriadku, čo znamená čistenie, navážanie kameňa, odvážania
blata, čistenie jarkov, zaplavená pivnica materskej školy, proste bolo toho dosť čo robiť, a to sú tie
priebežné údržby verejných priestranstiev. Bodocká bola vyplavená, Zoborská bola vyplavená, proste
tá voda absolútne všade. Takto to vyzeralo. Následky sme odstraňovali, jak hasičmi, firmy ktoré tu
máme, stroje, všetko možné čo mohlo pomáhať sa to dalo do poriadku. Bolo čo robiť. Išlo tam dosť
veľa peňazí. Ale keďže sme mali vyhlásenú mimoriadnu situáciu a tretí stupeň povodňovej aktivity, tak
sme si dali žiadosť o preplatenie týchto nákladov. Takže je ešte reálna šanca, že sa nám veľká časť tých
položiek vráti naspäť. To sa prepláca dva krát do roka, do júna a do decembra. A následne to krízové
riadenie. Takže tým sme začali, ešte sme nič nestihli a už sme riešili povodeň. Potom sme v priebehu
roka investovali do materskej školy. Dali sa spraviť kryty na radiátory. Možno o tom viete, možno nie,
čo bola jedna z námietok hygieny, lebo tam sú liatinové radiátory. Dali sme do kuchyne klimatizáciu,
čo môžeme považovať za luxus ale v tej kuchyni počas toho ako sa varí, naozaj v lete tam je
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neznesiteľne. Presunuli sme tú, čo bola voľakedy v obchode. Čiže náklady na to neboli žiadne. Len sme
presťahovali, lebo je funkčná. V dezolátnom stave bola tá pivnica, ktorú pri každom aj menšom daždi
vytápalo. Tam stála voda zakaždým. Sme si povedali, že tam voda musí ísť niekde pod tým chodníkom
čo tam je. Zároveň vidíte ako tie steny vyzerali, tie steny a vstup do pivnice. To bola opadávajúca farba,
omietka. Keď sme začali rozbíjať ten chodník, tak bola taká diera pod tým vrchným krytom betónu, že
by ste tam kľudne vošli aj vy sami. To znamená, že to bolo treba nakompletku všetko vybrať a tu sú
teraz tie peniaze, ktoré nevieme. My sme chceli, že odkopeme, dáme izoláciu a prisypeme. Pod tým
bol betónový tepelný kanál, betónový kváder a v ňom boli teplovodné potrubia z kotolne do tej
budovy. To muselo isť komplet všetko preč a nanovo vybetónovať. Dnes tam je vybetónovaný nový
chodník, a sú tam také plechy na prejazd, je to vystierkované, je to vymaľované. Rýna je odvedená
odtiaľ preč, aby to tam nezatekalo. My sme ti to vlastne vytápali sami, tým, že zo strechy to tam rovno
stekalo. Ďalšia aktivita, ktorú sme realizovali bola oprava pieskoviska na detskom ihrisku. Bola to
brigáda, Marek so susedmi, znova nejaké stroje. Nanovo sa spravilo ihrisko, ktoré tam odhnívalo. My
sme voľakedy dávno to ihrisko robili svojpomocne, už zase tam bolo potreba nejakú údržbu, takže toto
pieskovisko, je nanovo. Momentálne je v pohode stále.
Ballová: Aj sa zakrýva? Aby tam zvieratá..
Blaško: Nezakrýva sa. To je veľká plocha.
Starosta: Je to veľké, nevieme akým spôsobom by sme to zakrývali. Je to na zodpovednosti tých ľudí.
Ja som to ani nezaregistroval, že by tam niekto chodil so psami, samozrejme keď tam chodia v noci
mačky, tak to my nevidíme, neovplyvníme. Začal sa ten zberný dvor, ktorý sme si schvaľovali,
zabetónovala sa tam základ, momentálne sú tam zložené DTčka, je vyhotovená brána. Keď odtiaľ
zmizne tá kopa bioodpadu, tak sa dokončí to oplotenie, aby to bolo konečne zatvorené. Aby nám tam
nechodil ktokoľvek nosiť odpad. Ďalšia vec, ktorú sme spravili, je že sme znížili tú kanalizačnú šachtu
medzi ulicou Na pažiti a Kollárovou ulicou, ktorá tam bola roky. Momentálne je to v úrovni cesty.
Znova to boli nie zanedbateľné finančné prostriedky. V spolupráci s obyvateľmi ulíc Agátová Jaseňová
sa vyrobil chodník medzi týmito dvoma ulicami so zatrávňovačov. Vidíte, že tam bol kopec ľudí, čo sa
tam zúčastnili. Obec dodala materiál a stroje, a ľudia dodali prácu. Ja som tam bol s nimi, som sa im
snažil nejakým spôsobom pomôcť. Pustili sme sa do opravy, alebo zlepšenie toho stavu tých ciest, ktoré
tu máme. Ulica Na pažiti sa celá zbargovala, pretože tam bolo nasypané už toľko materiálu, že už to
bolo strašne vysoko, tak nakompletku celá sa stiahla preč. Všetok ten materiál, čo tam bol sme
presunuli na zberný dvor. Rovnako sa vykopala aj Zoborská ulica aby to podložie ktoré tam je bolo na
plnej šírke. Zároveň sa rozšírila, keďže sme zamenili tam ten trojuholník s pánom Bellom, tak sa to
rovno odkopalo. Naviezlo sa tam podložie aby tá križovatka bola normálne v plnej šírke. No a potom
v lete sa naviezol ten recyklát a spravilo sa viac ako dva kilometre ciest. Zoborská, Tribečeská, Jaseňová,
Pod vinohradmi a Slnečná. Všade tam , kde sa to stihlo, tam sa to spravilo. Zostala nám už len Bodocká
a Inovecká. To sú ulice na ktorých nie je vodovod, takže otázka je, kedy sa do toho pustiť. Časť peňazí
sme investovali my, časť peňazí investovali developeri, ktorý v tých častiach stavali domy. Podarilo sa
konečne skultúrniť aj túto cestu, ktorá je pred obecným úradom smerom do škôlky. To znamená, že je
zaasfaltovaná aj druhá strana. Nie je to diaľnica, ale aspoň nám odtiaľ nebude vyplavovať ten recyklát
na ulicu. Lebo to sme zbierali zakaždým. Ďalej sme začali parkovisko za cintorínom. Začalo to tým, že
bolo treba odstrániť tie výhonky čo tam boli, vybagrovať to odtiaľ preč. Navozilo sa tam množstvo
podkladového materiálu, monentálne čakáme na zatrávňovače. Ono sa to nerobí kvôli tomu, že proste,
nie je.. Máme objednané a čakáme už štyri týždne na dodávku. Proste taká je situácia v stavebníctve,
že sa dlho čaká. Tie čo sme neminuli na tom chodníku na Jageri sa presťahovali a doobjednali sa ďalšie
a čakáme len na to aby to prišlo a mohlo sa to zrealizovať. Jednou z takých viditeľných investícií je aj
oprava, skrášlenie domu smútku. Neviem aký máte na to názor vy, väčšinou počúvame pozitívne
reakcie, že to vyzerá dobre. Teraz ten dom smútku.
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Ballová: Jedine čo som, z tej jednej strany tam im hovorili, že mohli z tej jednej strany potiahnuť trošku,
lebo keď pôjdu z truhlou, je to tam také. Ja som sa na to pýtala Mareka. On hovoril, že to potom
v budúcnosti, keď by sa robil ten chodník, že to sa dorovná.
Starosta: To sme sa bavili, že by sme chceli spraviť krížom chodník k zadnej bráne, širší, aby tade vedelo
aj auto prejsť a tým pádom toto čo tam je teraz prudké tak to sa dorovná. Ono to je prudké kvôli tomu,
že proste už.. no nebudeme doobjednávať pol kubíka betónu, aby to bolo miernejšie.
Ballová: Ešte som sa chcela spýtať, tak jak sa to upravovalo, nie z tejto pravej ale z ľavej kde sú
pochovaní, tam je to trošku také hrbolaté, že by sa to potom nedalo z niečim dorovnať. Vieš tá zem,
jak sa to.
Starosta: Rozmýšľam, že kto vravel, že to chce spraviť, že to chce rozhrabať, zasadiť tam trávu. Neviem
teraz presne, že kto to bol. Ale teraz momentálne máme problém s tým, že niektorí vlastníci hrobových
miest potrebujú upraviť si okolie toho hrobu, niekde majú ...
Ballová: Vyvážajú zem.
Starosta: Zemina z cintorína sa nesmie nikam vyviesť preč. Tým pádom sme sa s nimi dohodli, že keď
budú upravovať, lebo neviem, máme dvojhrob, ale on je nový, čiže je len na jednej strane ale je to
v svahu. Keď bol pohreb, tak jedna strana sa vykopala, odkopalo sa z toho svahu, hore do toho kopca,
ale keď chce niekto spraviť obrubu toho hrobu, tak musí odkopať aj druhú stranu. Ja som sa nimi
dohodol, oni sa pýtajú, že kam s tou zeminou, no tak okolo toho domu smútku, tak sa tá zemina môže
roztiahnuť a tam sa použije v rámci toho. Takže keď to budú realizovať, tak sa to tam vyrovná a potom
uvidíme a na jar sa to môže zatrávniť, alebo uvidíme.
Filipčíková: Ja sa ešte spýtam. Sme sa o tom bavili, keď sme boli na cintoríne, práveže ten svah jak je
napríklad Enrik, náš pochovaný, tak je strašne veľký svah. Ty si hovoril, že tam sa to bude vyberať, aby
sa aj tam mohli, lebo tam sú rady, ne?
Starosta: No veď práve s Enerikovim dedkom som sa bavil o tom, že on to chce odkopať, takže on to
tam bude.
Filipčíková: Ale ja som myslela ešte nad. Ty si hovoril, že celý ten pás sa bude vyberať.
Ballová: Ale to sa bude asi postupne.
Starosta: Postupne.
Filipčíková: Každý, kto si pôjde dať pochovať, ten si to tak spraví.
Starosta: Neviem či to teraz vyrovnať. Chceme to, ale či teraz bol akurát na to priestor, pome to tam
celé zrovnať, až k tomu plotu.
Filipčíková: No to som myslela. A ešte sa vrátim k tým zatrávňovačom, tam som pozerala, že či by sa
nemali upraviť aj té, teda tie stĺpy sú celkom ako solídne.
Ballová: Ten plot aby sa akože aby sa vyrovnal.
Filipčíková: Vyrovnať alebo volačo.
Starosta: Ten plot pôjde preč a pôjde tam zvárané pletivo. Zabetónuje sa, strhne sa hento, brána sa
osadí, jamy sú vykopané, spraví sa už v rámci toho.
Filipčíková: Lebo stĺpy sú tam hentie betónové dobré.
Starosta: Tie sa nechajú. Ale nedá sa nato dať toto pletivo, ktoré tam momentálne je, to sú tie štvorce,
ale pôjde tam zvárané. Nie panely, ale v rolke, ale zvárané. To sa toľko nedeformuje.
Filipčíková: Tak už to vyzerá lepšie. Ešte sa vrátim, keď už sme na tom cintoríne. Si hovoril, že dávno,
dávno, dávno, že Petrík tam spraví nejaké dve svetlá.
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Ballová: To potom s chodníkom sme sa bavili.
Starosta: To potom s chodníkom sme sa bavili. Máme nachystanú odbočku.
Filipčíková: Lenže kedy bude ten chodník.
Starosta: Máme ďalší bod programu plánovanie investícií na ďalší rok.
Filipčíková: Keď sú neni peniaze.
Starosta: Keď sa robilo verejné osvetlene na Slnečnej, tak sa nachystala odbočka. Takže je to
nachystané, aby sa dalo ťahať verejné osvetlenie aj do cintorína. Ale neťahali sme ho, pretože teraz
sme tam kopali, odkopávali. Takže je to zatiaľ nachystané. V ďalšom bode programu sa o tom môžeme
pobaviť.
Kostoláni: Ešte mám otázku, čo sa týka cintorína. Plánuje sa tam, povedzme tie stromy, ktoré sú
v cintoríne, v priestoroch cintorínu, plánujú sa vyrubovať?
Starosta: Pokiaľ by boli choré tak sa môžu.
Kostoláni: Ale nie je plán, že, ja neviem
Filipčíková: Možno to hovoríš, kvôli tomu, že tam zdvíhajú tie korene tie hroby, asi kvôli tomu, nie?
Kostoláni: V podstate tam, kde je, zrovna jak je svokor pochovaný, tak je veľký strom a hore... Tam nie
je problém s tým, že by tie korene, lebo to máš starý strom on sa tlačí už len dolu.
Ballová: Tie čo boli choré to sa povypilovalo.
Kostoláni: Áno
Starosta: Sú tu ľudia, ktorí chcú aby sme tie stromy odtiaľ vyrúbali, potom sú tu ľudia, ktorí chcú aby
sme tie stromy zachovali. Tak momentálne sa k tomu staviame tak, že pokiaľ to netreba tak.. robili sme
prerezávanie tých stromov, pred dvoma rokmi. To znamená, že opílili sa. Tohto roku sa tam so
stromami nerobilo nič. Ale vidíme, že niektoré stromy bude treba zase buď orezať alebo skrátiť alebo
niečo s nimi robiť. Ale pokiaľ niekto príde, že tento strom vyzerá nebezpečne, je chorý, je starý, keď sa
v tom niekto vyzná a povie, že to treba vyriešiť, tak mi si tú žiadosť o ten výrub dáme. Keď to treba tak
sa to spraví.
Starosta: Obchod, toto sú fotky, už je to vymaľované, to znamená že... Máme tam novú elektrinu
nakompletku, máme tam nové vykurovanie, v tom obchode. To boli najväčšie položky z toho rozpočtu,
ktoré išli, a keďže všetky tie materiály išli hore, preto máme takú vysokú položku za ten obchod. Počas
toho ako sa robila elektrina sa zistilo, že ten strom, ktorý tam je, je zo sypkého materiálu a nie je možné
tam ukotviť sadrokartón. Nič ťažké tam nevydrží. Takže je tam kazetový strop. Pôjdu tam zapustené
svietidlá. Za bránu do toho plechového skladu, tú plechovú sme zamenili, mali sme tu odložené
plastové dvere, tak tie sa tam osadili. Podlaha, ktorá tam bola, dlažba, ktorá tam bola, keď sa po nej
chodilo tak ona chodila. Tak sme ju dali preč a zistili sme tam bol použitý sadrový nivelák, ktorý sa
nepoužíva pod dlažby, to sa používa pod plávajúcu podlahu. To znamená že, rukami išli, oni držali len
na špárovke tie obklady. Dlažbu máme nakúpenú, takže ide tam nová dlažba. Museli sme sa
vysporiadať s tým sadrovým nivelákom, takže ten muselo treba vysekať a je preč. To sú všetko náklady
navyše o ktorých nikto nevedel, že tam budú. Tá spodná miestnosť, ktorá je v tom obchode, tak tá nám
vlhla, roky. Tam bola vyzrážaná pleseň. Sme si povedali, že odkopeme z druhej strany ten svah, tuto od
Joža a zaizolujeme a vybavené. Keď sme odkopali ten svah, tak sme zistili, že celá ta strana budovy je
sadnutá a bola tam približne päť centrimetrová fuga medzi jednou a druhou časťou budovy. To
znamená, že do budovy sa navŕtali tyče, je tam spravená armatúra, a celé to je znova zabetónované.
Znova nikto nevedel, že tá budova je v takom zlom stave, ten základ aký tam je, niekde základ možnože
ani nebol. To sú tie odpovede na to, že prečo to zrazu stojí toľko, lebo nikto nevedel, že budeme musieť
betónovať a stabilizovať celú tú budovu. Robí sa chodník Na priehon, konečne sme sa dopracovali
k tomu, že sa to začalo robiť. Zatiaľ môj názor je taký, že vyzerá to solídne. Snáď budú s tým ľudia aj
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spokojný. Katka s Dadou si to boli pozrieť, rozprávali sa s tým majstrom, ktorý tam je, na všetky otázky
im poodpovedal. Ja dúfam, že vám odpovedal tak, aby ste boli spokojné, takže ja som rád, že tam
akurát vtedy prišiel. Vyčistili sme hore ten járok, ten priepust metrový pod cesto, ten bol zaplnený
takmer povrch, takmer do trištvrte, po celej dĺžke 10 metrovej to bolo plné blata, takže momentálne
je úplne čistý. Ten priepust, ktorý bol pod vjazdom na Zoborskú to sa čistilo, to sa muselo prevŕtať.
Lebo do 400ky vám človek nevojde. To boli nemalé náklady. Vy čo ste tade chodili okolo, ste videli, že
ten járok bol riadne hlboký pôvodne voľakedy dávno. Momentálne tá rekonštrukcia toho vjazdu
pokračuje celkom dobre, zajtra by sa mala doasfaltovať tá druhá polovička a po víkende to bude
v plnom profile prejazdné. Zároveň sme sa rozhodli, že sa spravia vjazdy na tie ulice Bernolákova,
Chalupkova, Hurbanova a Brezová. Tie boli v strašnom stave, niektoré už sú, niektoré sa ešte spravia.
Takže momentálne je spravený na Bernolákovej, čiže normálne sú vyasfaltované tie oblúky, čiže aj
v zime to tam už bude normálne pohýňanie sa na tú hlavnú cestu.
Nemcová: Môžem sa opýtať na tú Chalúpkovu, čo som ešte voľakedy hovorila sa pýtala ešte keď to
bolo s ulicou Pod vinohradmi tam ten vjazd tiež bol strašný.
Starosta: No teraz tá firma čo ho robila to spravili v takom stave, že sa to môže vybúrať a spraviť
nanovo.
Nemcová: Presne. A druhá vec je celá tá ulica dole, to je samá jama. Jak sa vchádza na začiatku, že
urobili len časť, zaplátali nejaký kúsok jamy, ostatné tam ostalo taký rigol alebo taká jama, tam sa úplne
zapadá, a keď pozerám táto cesta onoho lepšia než tá čo je Chalupkova. Dobre hovorím, Chalupkova.
Tá dole tá je úplne vymolená. A tam čo aj kopali robili tú optiku, tak urobili len také záplaty, len také
kocky.
Starosta: Oni robili len okná a robili pretlaky, preto sú tam tie záplaty. Oni nekopali v kuse.
Nemcová: No ale vyzerá to strašne. Cesta rozrytá, tam je kúsok.
Starosta: Toto robila tá firma, ktorá nám robí aj tú Zoborskú.
Nemcová: Tá cesta sa tam nedá dať tiež trošku doporiadku?
Starosta: V tomto ročnom období, s tým neviem momentálne nič spraviť, my sme tam ten recyklát..
nabudúci rok, keď si na to vyčleníme peniaze, tak sa zase môžme povenovať tým cestám, ktoré sa takto
povymielali. My, keď sme robili v lete tie zvyšné, tak na tú Chalupkovu sme ani nešli, pretože tá sa mala
ešte rozkopávať. Takže teraz ešte a po zime, to bude vyzerať ešte horšie, všetky tie rozkopávky, ktoré
sa teraz robili pre tú optiku, po zime sa ukáže a po zime sa to bude musieť všetko dávať znova
doporiadku. Ale nie my, ale tá spoločnosť, ktorá to kládla, tú optiku.
Nemcová: Ešte jednu otázočku mám, čo sa ma pýtali aj občania... pardon.
Starosta: Dám potom diskusiu, už tu nemám toho veľa. Jedna z posledných investícií bola
rekonštrukcia prečerpávačky, konečne, minulý rok sme to odložli, tento rok sme to spravili, to znamená
že, nakompletku vyčistená, nakompletku nová technológia s riadením, nový výtlak. Keď sa poškodí
čerpadlo, keď nebude elektrina, je tam možnosť že to pošle SMSku, vieme že tam je problém a treba
tam ísť, centrálu pripojiť. Čiže teraz je to tak, že je to bezúdržbové a dúfam, že to tak dlho vydrží.
Ballová: Takže za tieto dva mesiace, či koľko je to spravené, nebol tam Pišta, že, možno že skontrolovať
ale nebol tam nič že robiť.
Starosta: Nie, mali sme tu už aj pravidelnú revíziu čerpadiel, a keď už robili revíziu čerpadiel prišli
pozrieť aj toto. Je to v takom stave, že momentálne to je bez problémov.
Ballová: Tie utierky a všetko, zatiaľ to stíha.
Starosta: Bez problémov. Problém je teraz na tej prečeprávačke na čističke, ale už je to len jedno
miesto, na ktorom to treba čistiť a tam tie čerpadlá trpia tým, že sa zasekávajú tie vlhčené utierky do
toho. Ale už sa to robí len na jednom mieste. Už sa to nerobí tu a tam.
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Ballová: Ale to nejde z tejto strany, ale to ide z iných strán.
Starosta: To je ťažké povedať, že odkiaľ to ide.
Ballová: Keď tuto to rozseká.
Starosta: Tuto to neseká, tieto čerpadlá nepresekávajú, tieto čerpadlá to čo nasajú, pretláčajú na druhú
stranu. Preto sa nezapchávajú, lebo oni to nepresekávajú. To je iná technológia. Preto to je také
bezporuchové, že ono aj keď sa zapchá, ono má vlastnú elektroniku, ono si spustí spätný chod a pokúsi
sa znova zase.
Kostoláni: A sú vlastne dve čerpadlá ako tandem.
Starosta: Sú dve a oni sa striedajú. Ono ide, stiahne hladinu, potom ide druhé a takto sa striedajú.
Ballová: Peťo, ešte k tomu obchodu sa vrátim, tam boli fotky, to je stále len tá jedna predná miestnosť
to čo sme videli, kde bol voľakedy obchod? Alebo to je aj s tou garážou. Lebo sa mi to zdalo byť voľáke
veľké.
Starosta: To bola len tá jedna miestnosť. Toto je sklad, v sklade sa vymenili staré drevené okná s tými
mrežami, sú tam takéto plastové okná, a v týchto miestnostiach všade sú nové radiátory. Takto
momentálne vyzerá tá miestnosť kde bola voľakedy predajňa. Čiže je to napenetrované.
Ballová: Takže napriek tomu, že sme hovorili, že tam nebude až toľko, že tam nebude treba podlahu
meniť, že to je všetko hotové, tak sme zistili, že musíme nahradiť. To čo bola voľakedy investícia do
toho nebola...
Starosta: Ťažko teraz hľadať vinníka. Keď sa to dokončí si myslím, že budeme mať solídnu miestnosť,
kde sa bude môcť robiť tie oslavy.
Kostoláni: Aj zastupiteľstvá.
Starosta: Aj zastupiteľstvá. Počas bežných dní, keď tam nebude nič z týchto vecí, tak sa tam plánujú
stretávať dôchodci.
Filipčíková: Takže tam bude aj wc a taká mini kuchynka aj všetko?
Starosta: Áno, wc tam je, mini kuchynka, to znamená chladnička, umývačka, drez a nejaká varná doska.
Je to malá miestnosť, ale takého základné veci sa tam zmestia.
Ballová: Ty si vtedy spomínal niečo, že by sme to mohli projektovať ako knižnicu, že aby sme mohli na
to dostavať aj nejaké dotácie, či už sa to nedá.
Starosta: Neviem si celkom predstaviť, či by nám to naozaj niekto zožral.
Ballová: Či by sme na to nemohli dostať nejakú dotáciu, alebo niečo.
Starosta: Len by sme tú knižnicu museli aj vyrobiť a toho priestoru tam naozaj nie je toľko veľa, aby
sme tam vedeli dať aj nejaký knižničný fond, nejaký solídny, a riešiť aj výpožičky, čitáreň a tieto ďalšie
veci. Ja viem, že by to bolo asi dobré, ale tým, že máme krajskú knižnicu kúsok.
Ballová: Tam išlo skôr o tie financie.
Starosta: Nemôžeme je konkurovať a keď to sprístupnime verejnosti počas pracovných dní, tam sa
nejaké knihy nanosia určite.
Filipčíková: Aj zamestnanec tam by musel nejaký byť.
Starosta: Keby to bola knižnica tak vtedy hej.
Filipčíková: A to čo sme tu mali tú knižnicu, to sa kde dalo?
Starosta: Knihy sú stále hore v škôlke odložené.
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Kostoláni: Ja sa vrátim k chodníku, videl som, že asi jediný taký problém bude pri Pistlových, oni tam
majú schody spravené. Tam sa to bude ako riešiť. Lebo ostatní všetci majú dobre, nejakú tú šikminku,
ale oni majú také dosť veľké schody.
Starosta: Pán Pistl má schody do bránky aj z bránky. Keď som tam bol prvýkrát aj s tou firmou, tak sa
dohodli, že tie schody sa zbúrajú a bude to potom v jednej rovine. Tento týždeň mi ten majster
povedal, že pán Pistl si tam tie schody chce nechať, že nech mu odpília len jeden stupeň. Že on si to
potom dorieši sám. Že nechce aby mu to robili oni. Takže mi pôjdeme s našim chodníkom v rovine
s obrubníkom a on sa potom dopasuje.
Kostoláni: Tam sa potom zúži ten chodník.
Starosta: On súhlasil, že sa ten schod môže odpíliť, ale ten zvyšok, že on si.... Oni mu dali ponuku, že
oni mu dajú zámkovú až k bránke. Aj tú jeho časť. To som neriešil ako sa dohodli, možnože sa dohodli
tak, že on si povedal, že si to radšej spraví iným spôsobom. Oni ukončia svoju časť a on si svoju časť
potom dorieši.
Ballová: Vidím, že už Mira Valoviča prešli, takže sa tá spolupráca s tým odpadom, všetko sa doriešilo,
áno?
Filipčíková: S tou vodou.
Starosta: On sa rozhodol, že si ich odpojí.
Filipčíková: Že si odpojí?
Ballová: Tak potom prečo je tam tá ...
Starosta: Každých 50 metrov je čistiaci kus.
Filipčíková: To nám hovorili, že to musí byť.
Starosta: Máš uličné vpuste naboku a potom máš aj každých 50 metrov musí byť na tom potrubí.
Ballová: Ja som myslela, že on sa tam napojil, že to je ten kus pre neho. Takže on sa rozhodol, že on si
ich odpojí.
Starosta: Nesmie sa pripojiť tá rýna do toho.
Ballová: Ako vieme skontrolovať, že on sa odpojil, že nám nebude podmývať chodník.
Starosta: Oni zapenili všetky tie, to ste sa bavili, že oni to zapenia a zabetónujú. Takže to nemá kde
podmývať.
Ballová: Áno, ja viem, že sa spomínalo, že sa to bude zapeňovať, len, no dobre.
Kostoláni: Potom ešte tá Zoborská, čo sme sa bavili, dávnejšie, že keď sa to bude riešiť, či tam
nespravíme nejaký, ja neviem, rigol alebo nejaké účka.
Starosta: Je tam. Je tam železné účko.
Macai: Je tam hore. Na začiatku ako začína, nejaký meter je tam asfaltu, a potom je tam.
Filipčíková: Ten, jak je vo vinohrade, vieš.
Starosta: Keď pôjdeš vyššie. 20tka účko tam je. A potom popri obrubníku sa dajú ešte žľabovky, aby to
stekalo dole, len sa to musí dokončiť.
Nemcová: Keď sme tam hore na tej Zoborskej, ráta sa aj do budúcna aj s financiami, keď sa to
vysporiada, bolo to naposledy spomenuté, aj ten chodník na tej Pohranickej? Aspoň z tej jednej strany?
Po tej hlavnej ulici? Pre tie matky s deťmi.
Starosta: Momentálne máme premyslený aj s projektantom prejdený chodník na Nitrianskej, smerom
na Veľký Lapáš. V územnom pláne máme naplánovaný chodník aj na Pohranickej, takže, ale spravíme.
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Asi nespravíme obidva, ale mohli by sme si povedať, že aspoň ten jeden, by sme mohli spraviť. Čiže
spravíme na Nitrianskej, predsa len tam smerom, aj kvôli autobusom, tam by bol teraz skôr. Tí ľudia
z Jágera ešte vedia prejsť cez dedinu. Cez tú lávku čo je na konci Agátovej, spravil sa tam chodník, teda
dá sa. Ja viem, treba chodník aj tam, ale treba chodník aj tu a nedáme takú dĺžku naraz. Teda nemyslím
si, že to dáme.
Nemcová: Ešte nejaké dotazy boli smerom na mňa. Urobilo sa pekne, nemáme blatové, teda neni už
blato, je tá drť urobená na tých cestách, len prebehli tí majstri aj hlavné uzávery vody. A nie každý si
vedel pred svojim barákom nájsť ten hlavný uzáver vodu, napríklad ako my, že sme si ho vykopali. Dali
sme tam len štrk, že keď sa niečo udeje, tak tých 20 cm, či koľko to je vieme to dohliadnuť. Či sa ešte
aj tieto budú robiť dodatočne, alebo nejako pohľadať, alebo aspoň poznačiť, že kde sú na tých cestách
tie hlavné uzávery.
Starosta: Áno bude, na Zoborskej sme už niektoré uzávery, ale už to robíme takým spôsobom, že sa to
odkopalo, pohľadám keď tak potom fotku a išiel tam normálny asfalt, normálny liaty asfalt. Tak ako je
to spravené tu pri ihrisku, tak sme to spravili na Oravská, Zoborská. Že sa to odkopalo a dal sa tam
normálny asfalt.
Ballová: To by nemali robiť vodári?
Starosta: Nie, je to náš vodovod. Ja som bol dohodnutý s tými, čo nám to robili na Zoborskej, že sa
spraví aj tá vaša ulica, ale nestihlo sa to. Takže viem o tom, tlačíme na to. Myslel som, že to už bude
hotové. Ale je to náš, hlavne naša záležitosť aby sme to dali do poriadku. Takže bude to. Ale už to asi
zostane na budúci rok. Ale sa to bude asfaltovať, nebude sa to robiť tak ako doteraz. Keď sa to
zaasfaltuje, vidíme že to proste. My keď si dáme požiadavky nech nám to vytýčia, tak oni to spravia.
Potom to už len odkopať, dvihnúť a zaasfaltovať. Už sme niektoré zaasfaltovali, takže vidíme ako to
vyzerá, ako sa to bude správať, ale je to úplne o inom, keď sú zaasfaltované tie uzávery okolo, ako keď
sú takto ako sú.
11. Plán investícií na rok 2022
Starosta: Takže to boli veci, ktoré sa nám podarilo zrealizovať a otázka je čo na budúci rok. Ja som dal
ten bod programu, že plán investícií na rok 2022 otvorený. To znamená, že ja by som chcel počuť aj od
vás, že čo by sme mali spraviť. Ide o to, že ideme pripravovať návrh rozpočtu na budúci rok. V návrhu
rozpočtu potrebujeme rátať s nejakými kapitálovými výdavkami. Takže ja by som chcel do vás námety,
že čo do toho kapitálového rozpočtu zaradiť, čo sú také veci čo potrebujeme spraviť, ideálne s nejakým
hrubým odhadom, že koľko by to malo stáť. Dneska mi môžeme povedať iba nápady, ceny si
nepovieme.
Starosta: Ešte som zabudol na uznesenie, Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie
Informáciu o realizovaných investíciách v roku 2021. Kto je za? Jednohlasne.
Starosta: Aj mám nachystané uznesenie, že odporúča zaradiť nasledovné akcie do budúceho roku.
A vedeli by ste mi povedať?
Ballová: Tak určite ten chodník, dokončenie toho chodníka v cintoríne, aby to už bolo skompletizované.
Brána a ten plot to by malo byť to, čo sme už mali schválené. Takže prakticky len ten chodník a to
osvetlenie nám tam zostalo. Ja by som určite chcela či by sme vedeli vyriešiť tú ulicu Jágerskú nejako,
lebo je to prakticky slepá ulica, takže aby sme ju. Ak tam dôjdeme na ten problém s vodou, aby sa to
nevymývalo, tak nejako to skultúrniť, vyriešiť a dať tam niečo také aby to aj vydržalo. Myslím si, že aj
tá Na pažiti tento úsek, od zástavky po tú križovatky, za toho Pišta, aj keď viem, že tam je problém
s majiteľmi, ktorým patria tie pozemky, ale snáď sa budeme vedieť s nimi dohodnúť, a hlavne si ich
vyzvať najprv k diskusii a tak s nimi debatovať. A nie ich postaviť pred hotovú vec. Takže to je asi také
moje čo ja vidím, že ešte čo by sme mohli spraviť.
Strana 20 z 38

Prepis nahrávky o 17. zasadnutia OZ obce Malý Lapáš zo dňa 11. 11. 2021

Blaško: Ja by som teda čo sa týka Športovej ulice, z toho dôvodu, že to považujem za takú druhú
najfrekventovanejšiu cestu v obci. Je to v podstate až po zberný dvor. Tam tiež treba vyriešiť jednak tú
vodu, čo tam stále je problém, teda vodu na samotnej tej ceste, na a potom tým pádom tú cestu.
Potom by som mal, myslím si že zase by bolo vhodné sa pozrieť na miesto okolo zástavky, tuto,
centrum, lebo tam po všetkých týchto stavebných činnostiach, ktoré tu robíme momentálne, tak si
myslím, že na jar to tam bude úplne že v dezolátnom stave. Na to by sme sa mali pozrieť, tak že nech
to nejako vyzerá. Bolo by to teda v nadväznosti asi aj smerom k čističke. A toto bude v podstate
problém aj s tou Jágerskou, kde asi neprichádza do úvahu asi recyklát. Čiže jedine, jak si hovoril, vtedy
sme sa bavili, že pozrie sa na to odborne niekto, lebo to netuším momentálne, že jak. Lebo nejaké
návrhy boli do toho...
Starosta: Máme na to projektovú dokumentáciu, tak môžeme ísť presne podľa nej, tam sa s tým
vysporiadal ten projektant.
Blaško: Musíme to zabezpečiť a ja tam vidím riešenie jedine v tých asfaltových cestách. Z titulu, že sú
dosť frekventované. Teda hlavne čo sa týka zberného dvora, tam nefunguje, že to má byť len v sobotu,
tam tým že to máme otvorené, tam sa to musí tiež skultúrniť.
Filipčíková: Ono keď sa to už bude ten plot, tak sa to asi zamkne a bude už len v sobotu a Peťo nebude
mať problém, že voľakto mu tam prinesie 45 kýblov farby.
Starosta: Ja tam plánujem doplniť kamerový systém, na ten zberný dvor a osvetlenie, na ten zberný
dvor.
Macai: Keď tam budeme mať ploty, tak ani tam ten kamerový systém nebudeme potrebovať.
Starosta: Jednu kameru dať na tú búdku...
Macai: Keď je vysoký plot a vieme to uzavrieť.
Kostoláni: Tá jedna kamera nie je taká investícia.
Blaško: Tí ľudia to dajú normálne pri plot, ani to neskúšajú prehodiť.
Ballová: A hlavne by sme, ja neviem, my sme definovali, ale ja tiež keď idem na zberný dvor, tak ľudia
si tam už teraz začali nosiť úplne, že všetko. Či sa vieme aj k tomuto nejako.
Blaško: Ja si myslím, že tam Peťo Dian to má pod palcom.
Ballová: Má, ale niekedy je tam toho dreva viac, alebo či to vzniklo len z toho, že tu dlho nebol zberný
kontajner.
Blaško: Celkom to čo sa týka toho odpadového materiálu tak je to tam celkom slušne potriedené. Sú
tam niektoré veci, ktoré sú možnože navyše,
Macai: Ale to je málo, oproti tomu čo tam je, jak tam je.
Ballová: Kapacitne je dosť malý ten zberný dvor, aj to je tam, aj to je tam..
Kostoláni: V podstate buďme radi, že je to na tom zbernom dvore, vytriedené, ako keby to dávali
všetko do komunálu.
Ballová: Z tohto hľadiska ma to teší. Určite, že ma to teší, len ...
Blaško: Potom ešte budeme musieť porozmýšľať nad multifunkčným ihriskom, lebo však vlastne čo sa
týka pozemkov, tam sme už niečo riešili, ale pevne verím v nejakú dotáciu, v nejakú rekonštrukciu, lebo
to ihrisko nás tam tiež počká. Lebo tie mantinely a celkovo to oplotenie.
Filipčíková: Tam sme hovorili, že tá búda sa trošku zrekonštruuje. Aj to by sme chceli, lebo možnože
epidémia nebude 2025 a keď niečo budeme robiť, tak to tam vypadá strašne.
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Blaško: Celkovo, keby som to dal do jedného balíka, tak s tým ihriskom to nás tiež počká zase. A vždycky
sa tieto veci ukážu viacmenej po zime. Či je to voda, či je to blato, ťažko povedať, ako tam potom
dopadne. Riešenia sú tam nejaké, čo sa týka odvodnenia toho ihriska z minulosti už, čiže to tam
zaplavovanie asi už nebude nejaký problém. Problém bude výmena mantinelov a takýchto vecí. S tým
budeme musieť rátať tiež.
Nemcová: Ja by som ešte teda poprosila do toho plánu tú Chalupkovu ulicu, tá je v dezolátnom stave
a pokiaľ je do toho plánu ak sa bude dať aj ten chodník popri tej hlavnej ceste smerom ku Veľkému
Lapášu. Z tej jednej strany.
Starosta: Chodník na Nitrianskej pôjde po obidvoch stranách, po jednej strane pôjde od Veľkého
Lapáša približne po, niekde ako je Trnka, tam musí byť prechod na druhú stranu a odtiaľ pôjde po
druhej strane.
Blaško: To pôjde po jednej strane stále.
Starosta: Bude po jednej strane, najkôr začne po jednej, prechod pre chodcov, osvetelenie prechodu
pre chodcov ...
Kostoláni: Nadviazať na ten chodník, ktorý tam je a v podstate výhodnejšie to uložiť tam rúle do toho.
Starosta: No hlavne keď si pozreme ako to.. cesta je odvodnená smerom, teda pôvodný rigol na
odvodnenie tej cesty je z vrchnej strany. A my keď hodíme ten chodník na tú druhú stranu, tak tam
sme v pohode. Aj je to tam relatívne rovné. Hentam sú tie vstupy, bolo by to tam dosť komplikované,
aj tie predzáhradky sú tam porobené, bolo by to veľmi.. a zužuje sa to smerom k dedine.
Kostoláni: Plus ešte je tam aj, jak sa volá ten vyhorený?
Starosta: Projektant to pozrel, takže myšlienkovo to máme, teraz začneme výškopis, zameranie cesty,
krajov cesty, všetkého. Keď to bude zamerané, projektanta nájsť, projekt, môžeme začať riešiť
majetkovo a všetko ako to vlastne spraviť.
Kostoláni: V podstate ten chodník, to treba počítať, že bude 100 tisíc určite. Aj viacej, lebo je to asi
väčšia vzdialenosť ako mali Veľkolapášania, a ani za to dali tuším 100 litrov.
Filipčíková: No bohužiaľ.
Macai: Všeobecne si o tom myslím, že to je, podľa mňa úplne najdôležitejšia investícia, čo sa týka
bezpečnosti aj všetkého, pre túto dedinu.
Starosta: Áno, zároveň upozorňujem na to, že možnože nám bude len rok trvať kým sa dostaneme do
stavebného povolenia.
Macai: Ja viem, len čím neskôr to začneme, tým neskôr to bude.
Starosta: Veď sme si povedali, že tá nutná podmienka, veď sme si povedali, že potrebujeme mať
verejnoprospešné stavby v územnom pláne, tak, že povieme tuto bude chodník a nikto nám to
nezomietne zo stola. V starom územnom pláne to nebolo. Keď sú tam pozemky cudzích vlastníkov,
neprededených a podobne, to SPFko nám to nedá pokiaľ mu nedáme grafiku, že tu je...
Macai: To ja všetkému rozumiem. Len keď to nezačneme, tak to nikdy nebude.
Starosta: Začneme. Prvé nám to brzdili značky, presunuté, územný plán ale zároveň už to môžeme
robiť. Už tu bol projektant, pozrel si to, máme to premyslené kadiaľ, teraz sa to zameria geodeticky,
môže sa to kresliť, akonáhle sa to zakreslí, do stavebka.
Nemcová: A ešte posledné mám, bodok je vymyté, jak sa ide z viníc.
Filipčíková: Čerešňová cesta
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Nemcová: Tam ten kúsoček, voda prší, všetko, tam je to úplne vymleté. Takže ten ešte kúsok trošku
upraviť, aby to nebolo...
Filipčíková: Jak sa ide na cestu Pod vinohradmi, tak ten úsek.
Ballová: A, Peťo, ja som chcela, tuto tiež už tie jarky, ja viem že sa, ešte vy ste, asi štyri roky dozadu sa
prehlbovali pri Hlavnej ceste, ale tam niekde už znova sú také nánosy jak pred, kto títo narohu sú?
Filipčíková: Maždútoví?
Ballová: Mažgútoví, a tam že už znova je taký ten, že či ...
Kostoláni: Zober si, že koľko len tých kamienčekov počas zimnej údržby sa vlastne nasype...
Ballová: Ja viem že len, možno ešte rok, dva to počká ale aj tak som...
Starosta: Dobre, takže prečítam to hej? Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš odporúča zaradiť
nasledovné investície do návrhu rozpočtu na rok 2022. Chodník na cintoríne s osvetlením, realizácia
cesty na Jágerskej ulici, Športovej ulici, Ulici Na Pažiti, Zrevitalizovať priestor okolo autobusovej
zástavky, zrekonštruovať multifunkčné ihrisko, zrekonštruovať Chalúpkovu ulicu, Vystavať chodník na
Nitrianskej ulici, zrekonštuovať Čerešňovú ulicu.
Macai: Daj tam prosím ťa ešte, uvidíme koľko to bude stáť, ja viem že to je jedna strana, ale druhá
strana jak ideš smerom Pohranická, a tam doľava, šak tam je koľko ale 20 domov, aj dole tam kde je
Andrej tam bude ďalších 6, ako aspoň ten kúsok k tomu keby sa to dalo.
Starosta: Tak dopíšem sem ešte chodník Nitrianskej.
Macai: Aspoň po les. To není tak ďaleko.
Filipčíková: Dá sa tento plán investícií ďalej dopĺňať?
Starosta: Toto sme si povedali, aby sme mohli na tom začať robiť, že toto si dáme do návrhu rozpočtu
a budeme na to hľadať prostriedky. Keď to nevíde, tak proste si povieme, čo z toho bude priorita. Ale
teraz keď si narátame koľko to bude stáť, tak si povieme, no ale balík peňazí je len takýto a musíme si
vybrať, čo z toho bude. Ale proste máme niečo, čo chceme spraviť.
Macai: Áno, priorita je priorita. Oni tam hore chodia celý život tam chodia peši, veď sa to stalo každému
z nás aj s tými kočármi, že skôr auto prejde po takejto ceste, jak tie mamičky po tej hlavnej.
Starosta: Takže, kto je za? Ďakujem.
12. Rôzne
Starosta: Prechádzame do bodu rôzne. Ja mám iba jednu jedinú takú poznámku, alebo dve poznámky
v bode rôzne. Tá prvá je že, zaregistrovali ste, že začalo nám najskôr správne konanie o záchrannom
archeologickom výskume, od krajského pamiatkového ústavu, bolo to verejnou vyhláškou doručované.
My sme sa rozhodli, že zlegalizujeme kanalizáciu, ktorá je postavená bez stavebného povolenia,
v mnohých prípadoch bez územného rozhodnutia. Stálo to veľa mesiacov roboty na zameranie každej
jednej šachty, každej jednej trasy, projektová dokumentácia, vyjadrovačky. Posledná vyjadrovačka
nám chýbala od pamiatkárov a pamiatkári nám nariadili archeologický výskum. Pokuta za nevykonanie
archeologického výskumu sa pohybuje rádovo v miliónoch eur. Následne sa podarilo zdôvodniť, že ho
nie je možné vykonať nakoľko tá stavba je už zrealizovaná viac ako 10 rokov. Takže pamiatkári nakoniec
upustili od archeologického výskumu a je tam teraz nová verejná vyhláška, ktorá hovorí, že nebude
archeologický výskum. Takže tu nám hrozila pokuta milión eur, za to že sa nespravil archeologický
výskum, keď sa budovala kanalizácia v obci. Na žiadnej z ulíc sa nespravil.
Macai: Ani sa nemohol, keď sa to robilo bez povolenia.
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Starosta: Aj na tých, čo sa robilo s povolením. Ďalej tu máme, počas toho ako sa rieši územný plán,
odbor opravných prostriedkov na okresnom úrade nás upozornil na to, že máme postavené miestne
komunikácie na ornej pôde. Nie je zmenený druh pozemku z ornej pôdy na cesta alebo zastavaná
plocha, alebo ostatná plocha. Pokuta za neoprávnený záber ornej pôdy je minimálne 1650 eur za každý
hektár, maximálna 165 tisíc za každý jeden hektár. My nemáme takmer žiadnu cestu zmenenú. A to
sú cesty, ktoré sú tu postavené 12, 15 rokov.
Filipčíková: Čiže, aj na všetky strany?
Starosta: Len veľmi málo ciest je zmenených. Takže treba rátať do rozpočtu s tým, že môže sa nám
udiať aj takáto vec, že budeme bojovať za pokutu v spodnej sadzbe, ale 1 650 za každý hektár je dosť,
a nedostaneme pokutu v tej vyššej.
Filipčíková: A to sa nevedelo, povedzme keď to Peťo realizoval, ja neviem, pred 10, 15 rokmi?
Blaško: Nespravilo sa to.
Kostoláni: On na to jebal. Jemu to bolo jedno. Dal sa tam kameň, bum, bum.
Starosta: Naštastie, zákon hovorí o tom, že premlčacia doba je 5 rokov na neoprávnený záber
poľnohospodárskej pôdy. Naštastie do znamená, že ...
Blaško: To znamená, že si musíme prehlásiť, že tie cesty sú tam viac ako 5 rokov.
Starosta: Takže spravíme si audit a kedže chválabohu väčšina, alebo takmer všetky cesty sú tu dlhšie
ako 10 rokov postavené, tak sa vyhneme tej pokute. Ale môže sa stať, že sa jej nevyhnú niektorí ľudia,
ktorí spravili to isté. Máme tu aj súkromné cesty a že nespravili ten úkon. Takže len aby ste mali tú
informáciu, že do čohokoľvek sa pustíme, či je to vysporiadanie kanalizácie, vysporiadanie ciest,
vysporiadanie niečoho, všade na nás číha odniekaľ nejaké pokuta, ktorá pre právnické osoby vôbec nie
je zanedbateľná.
Ballová: A to sa týka aj tých čo sú, jak je Zoborská?
Filipčíková: To som sa aj ja chcela spýtať, lebo tam sú nové cesty tri, štyri, päť rokov.
Starosta: Ani jedna z tých ciest nemá vydané územné rozhodnutie.
Macai: A tí čo tam teraz robia hore, vyššie čo robia developeri. To si to už oni robia, nás sa to netýka.
Starosta: Na Štiavnickú bolo vydané stavebko, na Muránsku bolo vydané stavebko, tá u aj
skolaudovaná, Zoborská a Tribečská majú územko, to znamená tie už sú preklasifikované na ostatné
plochy, tam sú odňaté. To sú tie, ktoré mám v hlave. Tie ďalšie, viete si to pozrieť, ale máme tu akože
dosť veľký problém s týmto a budeme musieť veľmi rozmýšľať nad tým, kde nás čo ešte čaká. Tí
pamiatkári nás zaskočili, že to takto dopadlo, ale chvalabohu sa to dalo na správnu mieru. Len aby ste
teda rátali aj s týmto, že veľa vecí máme takýchto. A potom musíme ešte pamätať na tie peniaze na
ihrisko. Máme už znalecký posudok. Budeme musieť vyčleniť v rozpočte peniaze na to aby sme vedeli
odkúpiť niektoré podiely, pretože, my nevieme, napríklad na to multifunkčné ihrisko by sme možno
vedeli získať nejakú dotáciu, aj keď len čo ja viem 5 000, ale pokiaľ nie je pozemok náš, tak nám nikto
nedá. Čiže musíme si povedať....
Kostoláni: Dá sa povedať, že budúci rok nás čakajú veci, ktoré budú stáť veľa peňazí, ale nič bude vidieť.
Starota: Presne tak. Budeme odkupovať. Postupne musíme, ale proste tak sme nastavení.
Starosta: Potom ešte do rôzneho, ja som vám posielal tú informáciu o tom, že koľko sa nám bude
navyšovať poplatok za smeti. To čo platíme my zberovej spoločnosti, čo je o 42 percent za tonu odpadu
viacej. Nereagovali ste nikto, tak mi povedzte, že aký je váš názor na to.
Ballová: Toto asi my nevieme ovplyvniť, to oni si dali svoje stanovisko.
Starosta: To bola jednostranná informácia.
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Macai: Čo teraz spravíme s tým, že či budeme to navyšovať.
Ballová: Jasné jednoznačne.
Macai: Obec nemôže 42 percent dať, to nemáme z čoho zaplatiť.
Filipčíková: Ty si hovoril jedno zastupiteľstvo, že obecný úrad nemôže platiť za ľudí smeti. Oni to čo
vyprodukujú tak si to musia zaplatiť.
Starosta: Takto to je.
Filipčíková: Vlani, teda na tento rok, sme nezvyšovali žiadne poplatky čo sa týka smetí, hoci sme
hovorili, že aspoň to jedno euro, dve eurá zvýšiť. Ono je to, teraz ide plyn, elektrika, všetko, musíme
očakávať aj to, že ľudia budú mrmlať, lebo o jedno euro je nič. Lebo vidíte to, čo všetko je na tom
zbernom dvore. Veď to nám zadarmo neodvážajú, si myslím, a tam tí ľudia haldy, haldy, haldy, haldy
nosia.
Kostoláni: Ale stále lepšie ako by to dali...
Filipčíková: Áno to ja všetko beriem, ale to hovorím, že oni si myslia že, oni to tam vyvezú a jako
dovidenia, to sú od nás od všetkých peniaze, to sú moje, tvoje nie?
Starosta: Dal som vám tam aj, máte tam jednu, jeden list máte kanalizácia, jeden list máte odpady,
smetné. Máte prehľad koľko sme zaplatili zatiaľ za smetné dokopy. Dokopy to je 37 tisíc takmer.
Macai: Koľko máme z toho vyzbieraných? Ako na prijíme?
Starosta: To bolo v tom rozpočte.
Kostoláni: Daň za TKO a drobné stavebné odpady odhad, tam sa to navyšovalo, odhad je 38 000.
Starosta: V týchto výdavkoch, ešte príde teraz faktúra za tie veľké kontajnery čo boli Na pažiti. To
rátajme 5 000 hocijako a ešte máme ďalšie dva mesiace do konca roka a ešte bude drvenie a ešte
stavebný.
Macai: 38 000 je príjem, a výdaje...
Kostoláni: Zatiaľ je to 36 860 a keď hovoríš, že päťka bude za kontajnery.
Macai: Odvoz a zneškodnenie odpadov, 42 300?
Starosta: To je odhad.
Macai: Ešte príde teraz momentálne, koľko je to tam momentálne?
Starosta: 37 zaúčtované
Macai: 37, to bude päťka, to je 42. Už teraz vieme, ešte neni koniec roka, ešte dva mesiace budú a už
teraz tých 42 čo je odhad je málo.
Starosta: Už teraz vieme poplatok, ktorý máme nastavený nepokrýva náklady, takto.. Ale ešte týchto
37 tisíc čo tu vidíš, tak tam je napríklad aj škôlka. Tá sa platí z iného poplatku. To nejde z týchto peňazí,
to je iný účet. Potom je tam, je tu zarátaný aj drobný stavebný odpad, ktorý ale tí ľudia platia.
Macai: Peťo mne ide len o to, že chcem vidieť tú dieru, že koľko nám to, že aký je rozdiel medzi príjmom
...
Starosta: Čím sa bude blížiť viac koniec roka, tým to budeme vedieť presnejšie. Momentálne sme
rozposlali všetkým výzvy na úhradu nedoplatkov daňových a poplatkov. Uvidíme, že koľkí ľudia
zareagujú na tú výzvu.
Macai: Toto sú aj tak predpokladané príjmy, to znamená, že či to oni zaplatia, alebo čo to fyzicky
budeme mať v cache-flow alebo nebudeme, to je jedno.
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Ballová: Keď ešte v novembri zaplatíme 3 000, v decembri 3 000 za odpad, to je 6 000.
Macai: Ale oni sú už na začiatku roka plánované, toľko ľudí tu je, či oni natečú alebo nenatečú, tak
toľko by malo, to je jako odhad. To je či teraz ľudia sa chytíme a zaplatíme, tak je to absolútne jedno,
lebo už v januári bolo plánované, že zaplatia. Fyzicky to je jedno, či peniaze dostaneš, na papieri už to
je. My keď dostaneme 38, top sú príjmy zhruba do konca roka, ale výdavky sú už teraz takéto.
Kostoláni: 37
Macai: 37, päťka a ešte november, december. To znamená, že to bude ešte voľakých, do 50 000. To
znamená, že približne vyberieme, čiže 12 tisíc to dotujeme momentálne asi.
Starosta: Momentálne mi to vychádza, že nedotujeme.
Blaško: Ale do konca roka nám to nepokryje.
Starosta: Nepokryje.
Macai: Tak potom dotujeme, nie?
Starosta: Keď si túto sumu čo tu máš vydelíš 10 a vynásobíš 12timi, to máš odhad do konca roka
a vydelíš 1 500 obyvateľmi. Čiže sme veľmi tesne na tých 27 eurách.
Macai: Aj tak si myslím, že to dotujeme.
Starosta: No dotujeme
Macai: 100 percentne, to nemôže byť, ani približne. Lebo takto to nesedí. Keďže mi to už teraz
dotujeme s peňazí, my teraz dotujeme to čo tu ľudia vyprodukujú, na to čo by sme mi mohli dať peniaze
na zlepšenie obce, to znamená že to je vyhadzovanie peňazí, ako do záchodu. Ale že totálne. A keď to
momentálne robíme pri 27 eurách, a má to ísť o 42 percent, tak my môžeme na chodníky zabudnúť
rovno.
Starosta: Preto treba začať rozmýšľať.
Macai: My momentálne 27, my keď tam spravíme 35 eur, tak možnože ešte stále budeme dotovať.
A každému to zdviheme o osem eur. Môže sa stať.
Filipčíková: Jasne, ale čil som len povedala ten paradox, že vlani, keď sme chceli aby sa zdvihlo aspoň
o euro, dve tak sme, že netreba, lebo to pokryjeme. Lebo dve eurá, ľudia, nie každý zarába veľké
peniaze. Ale keď teraz tam dve, tam dve, tam osem.
Blaško: Ale minulý rok sme vlastne išli do toho s tým, že keď sa bude triediť odpad, dostávame sa
Macai: Že budeme za tonu menej platiť.
Blaško: Nikto nerátal s tým, že príde k takémuto veľkému navýšeniu.
Filipčíková: To máš Marek pravdu, ale ja nechápem, keď prídem na zberný dvor, vidím tam, dôjdem
tam, ja si všetko strihám, ja tam prídem a vidím, že tie kontajnery sú neskutočne plné, že ten kontajner
sa musí vyniesť, za ten kontajner sa musí zaplatiť. Nehovorme si, že ten kontajner sa vyváža len raz za
mesiac a že stojí len.
Blaško: Teraz hovoríš o ktorom kontajneri?
Filipčíková: Na zbernom dvore.
Blaško: Tam ich je viac.
Filipčíková: To je jedno, či je so zeleným, so stavebným, to je stále plné. Tak nehovor, že my na to
nedoplácame. Je lepšie, keď to ľudia tam donesú a je čisto v dedine, ako tak v úvodzovkách, jak keby
sa to tu malo povaľovať. Ale zase, to čo vyprodukuje ten jeden, tak my sa všetci na tom podieľame.
Blaško: A reálne ako to chceš zmeniť?
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Ballová: Ľudia musia pochopiť, že je jedno či býva v Nitre. Aj v Nitre keď niečo prerába, hádam to takto
pred barák nevykotí. Buď to zaplatí tomu čo prerába, buď to zaplatí do Nitry. Ale aj smeti. Mesto malo
28, teraz majú 35.
Blaško: Ja sa nebránim tomu, že budeme musieť zvýšiť. To je úplne jasné, len na margo toho hovorím,
že sme vôbec vlani nerátali s tým, že by sa tu niečo švihlo o 42 percent hore.
Ballová: To je pravda, ale oni už vlani vytipovali, že budú sa stále zvyšovať.
Blaško: Až na to, že sme stále boli nastavení tak, že keď budeme čím viac separovať, pre tých ľudí to
bude motivačné.
Macai: Motivačné malo byť hlavne to, že budeme platiť menej za tonu, a to znamená, že aj keď sa to
zvýši, tak to tak nebude.
Filipčíková: Marečku, ja som nič s tým nestela inšé povedať, len že musí sa zvýšiť a mali sme to spraviť
aj vlani aspoň o to jedno euro, lebo tí ľudia, ktorí jedno majú, to je jedno. Na hocičo sa ide zvyšovať, či
sme dobre na tom alebo zle. Pozri sa, ja si myslím že, nevedeli sme čo bude s elektrikou, s plynom,
s vodou a nevím s čím.
Blaško: S týmto vôbec nikto nerátal a druhá vec je taká, že bola pandémia a ja si myslím, že v tom čase
sme ani nenabrali odvahu na to že by sme ešte zvyšovali, lebo sme vôbec nevedeli čo sa bude diať.
Mohli sme to spraviť.
Filipčíková: Ja to hovorím za to, lebo teraz som už očula, hovorím, možnože ty nechodíš, vy necestujete
autobusom.
Blaško: Necestujem.
Filipčíková: Ale ja som už očula, očávaj ma už zachvílu čo? Budete aj zvyšuvať? Ja hovorím, no jasne,
šak teda sa musí zvýšiť to aj to. Že, no a koľko? Ja hovorím, ja neviem. No hádam nie je veľa, no lebo
mne skrátili plat... takže každý to už potom začne počítať.
Blaško: To mi je jasné, že to je tak bude.
Nemcová: Keby sa to robilo priebežne postupne.
Blaško: Vždy sme to tak robili. Každým rokom sa zvyšovalo. Jediný raz, vlani sme nezvýšili, kvôli tej
situácii aká bola. Mohli sme to spraviť, možno by sme mali...
Macai: Aby sme nazabudli, možno to budeme musieť spraviť vo všetkom. Ale bolo rozhodnutie také,
dneska s tým nič neurobíme, teraz to musíme vyriešiť.
Ballová: Určite budeme musieť zvýšiť, myslím si že, jak si to ty rátal, odhadom, OK, že o osem euro asi
nie, lebo ja sama 8 euro zaplatím, no ale keď sú piati v domácnosti, tak je to trošku iná. Toto bude
musieť byť aj pri kanalizácii si myslím.
Starosta: Kanalizácia je regulované, na to neviem zvýšiť. Momentálne to nevieme zvýšiť.
Ballová: Tam budú tiež naše náklady na elektrinu.
Starosta: Áno budú, lenže my máme kanalizáciu, ktorá je naprojektovaná na 400 ekvivalentných
obyvateľov. My tam máme pripojených 900. Ja neviem akým spôsobom mám zdôvodniť, že podľa tých
údajov ako funguje ČOVka, aké má mať náklady, že ich my máme dvojnásobné. Ja to neviem nijakým
spôsobom zatiaľ zdôvodniť. Čiže, preto my potrebujeme zlegalizovať kanalizáciu, pretože ja nemám
majetok v kanalizácii žiadny, ja poviem, že my máme na údržbu kanalizácie 5 kilometrov keď my
nemáme 5 kilometrov kanalizácie. Čiže ja nemôžem vyrobiť náklady, že o toto sa staráme, keď to
vlastne neexistuje. My teraz spravíme dodatočné stavebné povolenie, skolaudujeme to a potom
môžme ukazovať, že aha my máme majetok. My máme v majetku len ČOVku a nič iné. My by sme
potrebovali mať v majetku aj tú kanalizáciu.
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Kostoláni: A vôbec? Ani centimeter?
Starosta: Veď nie je skolaudovaná, nemôže byť v majetku. Aj ČOVka sa skolaudovala v 2017 roku, takže
ona sa ešte len štvrtý rok odpisuje.
Ballová: Takže kvôli tomu sa nemôže.
Starosta: Takže my máme zaregulovanú od úrsa cenu, tá vychádza na tých 28 eur a viac isť neviem,
lebo je to zaregulovaná cena. My môžme požiadať o zmenu ceny, lebo s nám zvýšili náklady, ale ja to
zvýšenie nákladov neviem zdôvodniť. Že prečo sa nám zvýšili náklady, keď sa nám nemali čo zvyšovať.
Ballová: A na základe toho, že sa zvyšujú, sadzba elektriny.
Starosta: To je málo, že elektrina, prevádzka servis, to si zdôvodnime. Nám tam chýba tá stoková sieť.
Kostoláni: To bude asi aj problém, prečo povedzme ťažko pretlačiť, prečo nedostaneme dotáciu na
rozšírenie kapacity čističky, nie?
Starosta: Tohto roku, ani tohto roku nie sme oprávnení žiadať o rozšírenie čističky, pretože máme
porušenie zákona o environmentálnom fonde, za to jedno okno. Takže v tej žiadosti, hneď po prvom
kroku mi napísalo, že, dovidenia. Nemôžte, ten systém nás ani nepustil ďalej. Minulý rok sme to vedeli
podať, ale nás vylúčili. Tento rok ten systém upravili, to znamená, že pokiaľ na to zozname sme,
dovtedy nie je oprávnený žiadať nič z Environmentálneho fondu. Treba začať rozmýšľať nad tým, že čo
s tým. Môžte využiť svoje kontakty, schopnosti, že, rozprávate sa s inými ľuďmi. Koho majú, aké
zberové spoločnosti. My môžme vymeniť zberovú spoločnosť, my nepotrebujeme byť viazaný na túto
spoločnosť. Trojmesačná výpovedná doba je.
Ballová: Ale tu Peťo asi všade budú tie ceny.
Starosta: Ja viem. Ja som si zisťoval Envigeos, pozeral som si Brantnera, ktorý je v Nových Zámkoch.
Tie ceny sú okolo 40 eur za tú tonu, niekde som našiel aj za 36, ale proste pokiaľ to. My sme spolu so
zlatomoraveckom, tie dediny, ktoré zabezpečuje Marius Pedersen, ktorý nám zbiera. Všetci tí
starostovia sú na tom rovnako, nikomu sa to nepáči, rieši sa to so ZMOSom, pretože nie je možné
motivovať ľudí takým spôsobom. Väčšina ľudí čo ja poznám, ledva vyhodí dve vrecia za dva týždne, že
majú do štvrtiny, polovičky plnú nádobu. Tak jasné, že tá, že ten prevádzkovateľ skládky, ten
prevádzkovateľ zberovej spoločnosti. On potrebuje mať stabilný príjem. On nepotrebuje, aby mu
príjem teraz klesol o tretinu, lebo ľudia budú o tretinu lepšie triediť. On potrebuje stále mať svoj zisk,
potrebuje vyplácať tých ľudí, prevádzkovať autá, všetko. Čiže jemu keď bude klesať množstvo odpadu,
ktoré my nosíme na skládku, tak on automaticky bude dvíhať cenu.
Ballová: Lenže toto je problém vlády.
Starosta: Keby máme nula odpadu, tak ich nepotrebujeme, nemusia nám zbierať, ale to sa nedá. To je
utopistické riešenie. Takže, možno sa dostaneme k tomu, že spravíme nové verejné obstarávanie na
dodávateľa zberu odpadu, ale musíme si dobre premyslieť, aby sme neskončili ešte horšie ako sme. Že
niekde sa nám to bude zdať, že to je lepšie, a preplatíme to na
Blaško: Na kilometroch.
Starosta: Na kilometroch alebo na nejakom ďalšom poplatku, ktorý si neustriehneme. Momentálne
máme ten zber zabezpečený dobre, chodia zberajú, nie sú problémy. Teda sú problémy, máme ľudí,
ktorý nám do plastov hodili motorový olej, kanister z motorového oleja, hodilo nám do plastov plnú
PET fľašu, od cocacoly, tú jede a pol literku oleja, plnú. Máme na zbernom dvore olej, ale je tam. Takže
im to znehodnotilo celé auto. Akonáhle to presiakne, je to pomiešané s olejom, tie plasty. Nevedia nám
dokázať, že to bolo od nás, ale bolo to od nás. My budeme teraz znova vyzývať ľudí, fľaša plná oleja
nepatrí do vreca s plastami. A takisto kanister od 5W40tky nepatrí do separované, to je nebezpečný
odpad.
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Filipčíková: Bohužiaľ, to je v nás ľuďoch.
Starosta: Ale budeme pravdepodobne musieť zvýšiť poplatok za tie odpady. Minulý rok sme ho
nezvýšili. Hlavne sme ho nezvyšovali kvôli tomu, že bola tá pandémia. Nikto nevedel, aké to bude, tak
sme ho nezvýšili. Ale vedeli sme, že to bude buď tesne, alebo že budeme doplácať. Vedeli sme, že to
nevydá. Ale sme chceli byť takí, že
Blaško: Solidárny.
Starosta: Tohto roku máme ten istý problém. Či to zvyšovať a o koľko to zvyšovať a či zvýšia aj ostatní,
alebo už hráme na predvolebnú kampaň a nebudeme zvyšovať.
Macai: Však sa opýtaj kolegov, čo robia v Golianove, šiesti siedmy, že čo idú robiť, jak dvíhajú ceny a na
koľko idú dvihnúť.
Starosta: Práveže oni dvíhať nemusia, oni dvíhať veľmi nemusia, pretože oni v rámci PZO si zakúpili
kapacitu na skládke, keď vznikli. Čiže oni majú definovanú kapacitu na skládke, majú svoju vlastnú
skládku ako keby, čiže ich netrápi, že koľko, lebo oni už zaplatili. Zaplatili pred tými siedmymi rokmi,
vyplatili ja neviem koľko peňazí. Povedzme, že 100 tisíc, príklad. Oni cvakli 100 tisíc a toto je naše. A ich
netrápi koľko tam navozia, pokiaľ to nenaplnia. Ich to bude trápiť potom keď to naplnia. Čiže oni sa
nejako nemusia báť toho trhu na skládkach.
Macai: A my teraz máme koľko?
Starosta: My teraz máme 27 a Nitra mala 35.
Ballová: Mala 30 a minulý rok zvyšovala na tento rok na 35.
Starosta: Ono to pôjde vyššie keď sa pozrieme do zahraničia, tak poplatky za smeti sú niekoľkonásobne
ale aj príjmy sú niekoľkonásobne. U nás tie príjmy nejako nerastú.
Blaško: Tak sú tu aj obce, kde sa aj robí váženie. Už aj k tomuto to potom speje.
Starosta: Táto spoločnosť nám poslala ponuku, že či máme záujem o váženie každej jednej nádobu, ja
som odpísal, že áno chceme váženie každej jednej nádoby, lebo to je spravodlivé.
Kostoláni: Áno.
Starosta: To je úplne spravodlivé a odvtedy sa nič nehovorí. V zákone dokonca bolo, že sa bude musieť
vážiť a medzičasom to so zákona vypadlo. Tá povinnosť váženia. Lebo to sú náklady pre tú zberovú
spoločnosť, aby vybavila tie autá váhami, a pre nich sú to náklady.
Fiipčíková: Pre nich peniaze, ktoré musia zainvestovať, ale pre nás lepšie.
Starosta: Ale ich cieľom je zarobiť u seba, nie aby sme mi platili čo najmenej. Čiže možnože spravíme
nakoniec, to že nájdeme zberovú spoločnosť ktorý vie vážiť, bude mať lacnejšie skládkovanie a bude
nám to zbierať. Najlepšie riešenie je energetické zhodnocovanie odpadu. To znamená spaľovňa. Keď si
pozriete koľko sa platí v Košiciach a okolí, tak to sú úplne iné sumy. Tam sa platí za to, že to odnesú
a za to zhodnotenie sa neplatí poplatok za skládkovanie, ktorý ide štátu. Toto všetko tam odpadá.
Lenže v tomto región spaľovňa nie je. Takže to je riešenie na to.
Ballová: Vláda to ani nechce vyriešiť.
Kostoláni: Bude sa to musieť určite riešiť, kvôli tomu, že aj elektrika.
Macai: Tak ale to my nevyriešime.
Starosta: Väčšinou ľudia z tej obce, v ktorej má byť spaľovňa sú proti tomu. Ale tu už boli takí, čo
povedali, že veď kľudne nech je u mňa spaľovňa. To je príjem obrovský pre tú dedinu. To bolo v mojej
strany. Takže porozmýšľajte nad tým, že čo. Máte tu vstupné údaje, aktuálne a skúste prepočítať.
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13. Interpelácia
Starosta: Nech sa páči diskusia. Alebo takto. Najskôr interpelácia....
14. Diskusia poslancov
Starosta: Tak diskusia.
Blaško: Z mojej strany tá interpelácia, celkovo diskusia bola spojená s tým návrhom a plánov investícií
viacmenej, no a nič. Teraz je podľa mňa také obdobie, čo sa týka zimu, že nejak veľký priestor nevidím
na to aby sa nejaké veci po dedine stihli spraviť.
Macai: To asi nie.
Blaško: To už si myslím, že treba skôr rozmýšľať čo sa spraví na jar. Celkovo to vidím tak, že do konca
roka už asi..
Macai: Podokončovať to čo je.
Filipčíková: Môžem sa ja niečo spýtať, niečo povedať?
Starosta: Nech sa páči.
Filipčíková: Tuto jak chodím ja cez škôlku, tak Katka Valovičová, pani, hovorila, že ona nemá na to síl,
ani muž už duplom, že keď sa prejdeš, tak tam je to už nad nich, ten strom, ten smrek alebo ja nevím
čo je to?
Starosta: Zo škôlky?
Filipčíková: Tu hneď ako ideme cez chodník, že či by sa to nedalo nejak spíliť a tam je potom taká
plazivá tuja, a že tam bývajú mačky, a takého proste že, hej? A či by sa nedal ten kompostér, dať na
druhú stranu medzi ten výklenok ako je... čo je to tam... kotolňa a garáž alebo čo je to. Tam kde mávajú
zber papiera. Že za to. Lebo, že nevie čo tam oni hádžu, či len tá tráva alebo proste čo, ale že oni hneď
sa plotom majú sedenie, a že keď oni niečo, že aj v nedeľu, že tam obedujú alebo čo, a keď zatiahne,
ja to poznám od susedových psov, ale ona hovorila, že proste, či ten kontajner, či kompostér by bolo
za také ťažké dať na tú druhú stranu, tam nikto nechodí, je to tam v rohu, proste, či už tá školníčka má
trávu a ide ju vykotiť tu, alebo hentam, že by to bolo možno zajedno.
Starosta: Tráva tam nie je. On sa už nepoužíva, lebo oni tam nahádzali veľa šišiek a všetkého možného
a to stoplo to kompostovanie, on je na to aby sme ho zrušili, vysypali a dali niekde inde.
Filipčíková: Ona mi to povedala a ja hovorím to čo mi ona hovorila.
Starosta: Tam mali ísť šupy so zemiakov, so zeleniny a podobne. Ale oni tam potom začali hádzať ihličie
a šišky.
Kostoláni: To je na dlhú dobu.
Starosta: To je na dlhú doby, takže musíme ho vysypať.
Filipčíková: Ona hovorila, že proste keď boli teplá, že oni to tam cítili.
Starosta: A prečo neprišla povedať, keď boli tie teplá? Už mohol byť preč.
Filipčíková: Ja to neriešim. Teraz mi to hovorila, že poprosila by aj tie tuje zrezať, či by to nemohlo byť,
že vyčistiť. Proste, že, ja neviem či tam aj potkanov videla alebo potkana, to je jedno. Proste, ja som
povedala, ja sa spýtam, poviem.
Starosta: Tuju pozrieme, kompostér sme aj plánovali zrušiť.
Filipčíková: Ďalej by som sa chcela spýtať, keď sa prejdete po cestách, je normálne, keď prejdete po
cestách, aby na ceste stálo 48 áut?
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Starosta: Hovoríš o vašej ceste?
Filipčíková: Áno. 48 áut? Je to normálne? V každom dome dve, tri autá. Ja som bola prekvapená, tí čo
sa do Pagáčovho domu nasťahovali, tri autá a tri autá na ceste. Veď to je ako zúfalé. Ja hovorím. Ja
nechcem privolávať niečo. Keby sa niečo stalo a potom, dôjde zima. Vôbec sa nečudujem, že ten
Šimončík odhrabuje cestu tak jako odhrabuje. Že tu odhrabe, tam neodhrabe. Potom čo sa čudujeme,
že jak sú odhrabané cesty, alebo budeme nadávať.
Starosta: Poďte si pozrieť. (púšťa sa video)
Filipčíková: To neviem kde je.
Starosta: To je vaša ulica.
Filipčíková: Naša ulica?
Starosta: Večer.
Filipčíková: Ktorý deň?
Starosta: Dva týždne dozadu?
Filipčíková: No, škoda, že som si to aj ja neodfotila, našu ulicu.
Starosta: No počkaj
Kostoláni: Teraz to začne.
Filipčíková: A ten bordel ešte chcem povedať. No jako neskutočné veci. Tuto bývajú tri autá, Kolářoví,
títo mávajú dve, títo mávajú toto, tuto chýbajú dve autá. Gabinkovi nemjú tri autá na ceste. A títo
jehovisti tam mávajú štyri autá, jakože dovidenia. Ja som úplne zhrozená, že na takom kúsku, toľko
auťákov. Neskutočné. A potom ...
Starosta: A máš aj nejaký návrh na riešenie?
Filipčíková: Šak ale odkedy sem chodím kvôli tým autám? Ja im hovorím.
Ballová: My sme debatovali, že nemôžme ich ...
Filipčíková: Ja hovorím Aďe Šrankovej. Aďa prosím ťa, schovaj si to auto do dvora. Dobre už teraz si
tam vybudovala to, že nestojí, stojí jakože na tej zelenej zóne, my som povedala. Nestojí na ceste, áno?
Ona mi, vtedy mi zahlásila. Keď budú všetci stáť vo dvoroch tak budem aj ja. Hovorte to tým, nie mne.
Keď to poviem im, aj tým čo sú tu starousadlíci, tak mi povedia, že.. no nebudem sa k tomu vyjadrovať.
Hovorím, ja ešte za Peťovej éry, to si dobre pamätáte, že ja som sem,
Ballová: No nedá sa to vyriešiť.
Starosta: Vieme to vyriešiť, už sme sa bavili naposledy, že dáme spraviť tie dopravné značky, ktoré tam
sú. Vieme ako to je komplikované s dopravnými projektantmi. Konečne sa mi podarilo prinútiť toho
projektanta aby sem prišiel. Bol tu minulý týždeň,
pán Gontko tu bol, ale on každý deň chodí
k lekárovi na celé doobedie, takže má toho času ešte oveľa menej. Išla mu objednávka na dopravné
značenie, zákaz státia na tej vašej ulici a na ulici Na priehon. Zatiaľ na týchto dvoch. Dáme si to schváliť
krajskému dopravnému inšpektorátu, uvidíme čo nám dajú aké stanovisko a podľa toho stanoviska
buď dáme dopravné značenie alebo uvidíme čo nám odpíšu.
Filipčíková: Lebo ja som vtedy, som sa len pýtala, neviem kto povedal, že by to nebolo dobré riešenie,
ale ja som to očula, ale nebudem tvrdiť, že je to určite v iných dedinách, alebo že ten starosta si to
môže dovoliť, alebo čo, to netvrdím. Ale viem že, proste jednoducho chceš stáť vonku, na dvore si
lenivý, ja pes aby si išiel do dvora, nech sa ti páči, zaplať, budeme mať aj chodníky.
Kostoláni: Ale to nie je riešenie.
Blaško: Lebo sa stane to, že tam bude 60 áut a všetci zaplatia. Ja neviem, 50, 100 euro? Koľko?
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Filipčíková: Ja teda neviem čo s tým. A potom druhá časť keď by si sa vrátil s tým obrazom naspäť, ako
je škôlka.
Starosta: Myslíš to lístie?
Filipčíková: Toto je štátne pri škôlke? Alebo čo je to, tam kde je tá výsadba spravená. Jak by som to
mala definovať. Tam sú aj súkromníci. To je súkromné, hej?
Starosta: Tá medza? Medza je súkromná.
Filipčíková: Ale ja to poviem nahlas. Kolář, tí ďalší, neviem jak sa volá, Petrovič. Jako dovidenia. Sťú
mať orechy, hej, orechy sú choré, tri roky z nich nemajú nič. Ja som ho vyhodila. A teraz ja jak sprostá
krava, ja tam každý týždeň musím hrabať. Pred všemi svätými keď som nechela aby tam bordel bol,
teraz na hody som to hrabala jak sprostá, vyhrabuvala a jakože čo. Čo som ja debil? A oni idú a pozerajú
na mňa, že vystúpa z auta.. Dobrý suseda.. a ide donútra. Ale šak to neni môj strom. Neni moje lístie.
Tak buď ich upozorniť, nech si to orežú, nech si to vyhrabú, nech si to spravá. Dneska onému Stanovi
som hovorila, Stanko nehnevaj sa, ty si starý chlap, tuto to čo si starousadlík, si sa tu narodil si tu býval.
Dneska pekne zhraboval listy. Veď v tých járkoch. Keby došla nejaká búrka alebo čo, kde nám to odteče,
keď je to celé zachňápané tyma listami. Jak to odteče. Ja neviem či, prosím vás, upratujte si pred týma
bránami, ja neviem.
Blaško: Pozri sa, keď tam má strom, je to ich.
Filipčíková: Voľakedy môj sused hovoril, že on ho vysadil, keď boli dobré orechy nemohol si brať, lebo
je to v ich dvore. Teraz to zas nemá kto upratovať, lebo už, proste. Ja hovorím, ja nemám s tým problém
ale jako toto nech konečná, jakože to neni moje a ja... Že to musím hrabať v celej mojej záhrade, to je
už iné. Ale jakože dovidenia.
Ballová: Marek, my sme sa vtedy predtým bavili, že nafotíme tuto tú cestu.
Kostoláni: Už to skoro mám nafotené, len ešte bude treba pripraviť tú reklamáciu. Len to je v podstate,
na základe zmluvy. Je to zmluvný vzťah dvoch právnických osôb a z čoho to vychádza. Či to je nejaký
obchodný zákonník...
Starosta: Od budúceho roka, to vám budem dávať návrh do rozpočtu, chcem aby sme uzatvorili zmluvu
s advokátskou kanceláriou, aby sme mali poskytovanie právnych služieb.
Ballová: O tom sme sa už bavili.
Starosta: O tom sme sa už bavili. Mám už aj dohodnutého advokáta, skúseného, dobrého a on by bol
schopný nastúpiť aj hneď, ale sme sa dohodli, že najskôr zastupiteľstvo si to prejedná, vyčleníme na to
peniaze v rozpočte a keď tak od nového roka. Tá forma spolupráce s advokátom by mala byť taká, že
sa mu bude platiť paušálna suma bez ohľadu na to či nejaké úkony robí alebo nie. Ale bude k dispozícii
stále, akákoľvek zmluva, akýkoľvek právny problém, aj účasť na zastupiteľstvách, aj riešenie odpovedí
ľudom. Lebo momentálne tých sťažností a všetkého možného, sa to nejako začalo množiť. Už sa nám
sťažuje na čokoľvek, ktokoľvek. Takže vyzerá, že budeme potrebovať, relevantnú právnu pomoc. No
a tam by sme potom mohli rovno s ním riešiť túto vec. Pretože to sa mu zadá, že toto je vec, ktorú
potrebujeme riešiť, tak to nachystá.
Kostoláni: Lebo dobre, spraviť fotky, fotodokumentáciu to je jedna vec. Ale jednoducho reklamáciu
postaviť na základe niečoho, že zmluvu, a musíš sa oprieť o nejaký zákon.
Starosta: No vidíme to, že či sú to zmluvy o diela, na nejaké činnosti. Chceme toho robiť veľa. Chceme
ihrisko dať do poriadku, chceme odkupovať, prenajímať, to už je..
Filipčíková: Neni to že tento alebo nabudúci rok nám to končí?
Starosta: 2023. Takže asi by som toto, túto agendu si pripravil a potom to prediskutoval asi s ním.
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Kostoláni: Ďalšia vec, že ti do toho skočím, ďalšia vec je tá, že na dvoch miestach je to také kritické.
Tam predomnou, kde sa vlastne pripájali susedi oproti.
Ballová: Oni sa nepripájali. Oni nie sú pripojený.
Kostoláni: Čo, a vodu? A potom máš hore pred Rasťom, pri Marošovi to bolo hneď od začiatku také
dodrbané, ale hentam u tých Imreových, ale tí čo to kúpili, tak tam sa to prevalilo, ako podkopali tú
cestu.
Starosta: Tam riešime priestupkové konanie.
Kostoláni: Čiže, darmo, keď jednoducho máš, ideš nejaké dva tri metre do hĺbky, odpkopeš to a urobíš
tam nejaké pripojovacie práce.
Starosta: Tam už je to odkopané vyše roka. Tam nie je nič pripojené, tam je len jama. Tú podmýva
nonstop a tá cesta padá. Tam už sme vykonali štátny stavebný dohľad, tam sa to už len musí dokončiť.
Tam je odstránenie stavby bez povolenia, a tam je zrealizovanie prípojky bez povolenia. A tým pádom
tá cesta tam je zničená.
Filipčíková: Ešte sa ja chcem spýtať, ako to vyzerá s tým územným plánom? Keď sme tu boli, keď sme
tu boli, boli nejaké dotazy, viem že, som počula, že ste si postupne volali tých čo mali nejaké námietky,
ste si ich volali na obecný úrad. Keď aj neboli niektorí spokojní s týma odpoveďami.
Ballová: Oni ani nedostali odpoveď prakticky, ta protistrana si ich vypočula.
Filipčíková: Čo sa teraz bude diať?
Starosta: Každý, kto posielal nejakú pripomienku, námietku alebo niečo k územnému plánu, tak naša
oprávnená osoba to zozbierala, my sme jej to takto odovzdali, tuto sú všetky pripomienky, ona každú
jednu vyhodnotila
Filipčíková: Kto je to, tá pani?
Starosta: Tá pani Čuboňová, to je oprávnená osoba, ktorá pre nás toto má robiť. Tých oprávnených
osôb zase nie je tak, že si môžeš veľmi vyberať. Námietkam, ktorým sa vyhovelo, tak tí ľudia sa potom
nevolali.
Blaško: Tie boli akceptované.
Starosta: Tie boli akceptované. Tie, ktoré neboli akceptované, tí sa zavolali. Zároveň platí, že my
musíme nájsť zhodu so štátnymi inštitúciami. To znemená, že keď nám okresný úrad povie že toto nie,
dokiaľ nepovie áno, dovtedy s nimi musíme jednať, rokovať a hľadať riešenie. Kdežto s ľuďmi to
nemusíme. My s nimi musíme prerokovať, povieme im že, áno akceptujeme, alebo nie neakceptujeme,
alebo nejaký kompromis, a keď sa nedá dosiahnuť, tak to zostane tak, že sme sa nedohodli. To
znamená, že dali sme také termíny, také pripomienky, čo boli podobné alebo rovnaké, ja neviem, celá
Gaštanová ulica prišla naraz aj s Vŕbovou lebo oni všetci mali spoločnú pripomienku na jednej strane.
Tak sa zavolali a diskutovalo sa s nimi, že čo. Našlo sa tam nejaké riešenie, oni všetci odišli s tým, že sa
spravilo riešenie, súhlasili s tým a momentálne pani Čuboňová má nachystať tie odpovede pre tých
ľudí. Aby sme tie listy odposlali. Zatiaľ to nenachystala. Momentálne sme vo fáze, že tí ľudia ešte
nedostali.. ona každému povedala, toto čo sme sa tu dohodli, dostanete písomne. Ona si robila
poznámky, zatiaľ sa to nestalo. Čiže každý dostane z tých ľudí odpoveď, ale tie odpovede pripravuje
ona.
Filipčíková: Gaštanová a Vŕbová to je tam za hájom?
Starosta: Áno. Oni tam nechceli mať tú cestu, ktorá prepája Gaštanovú a Vŕbovú. Dzuriloví tam majú
pozemok, nakoniec sa tam našlo riešenie, tá cesta tam nebude. Na spodku Vajanského sa namietala,
tam bola pôvodne, nakreslila z nejakého dôvodu trojmetrová cesta, tá sa zrušila, namietal sa tam
chodník. Jano Petrík tam bol, namietal chodník, tak chodník sa vypustil napríklad úplne odtiaľ. Hej, čiže,
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vyriešili sa, cieľom bolo aby sa, aby sa vyhovelo tým ľudom ak sa to dá. Ja neviem napríklad Benkoví,
ktorí chcú v strede Čerešňovej jak sa ide do vinohradov zastavať jednu ulicu v strede tej role. Čiže ulica
Pod vinohradmi, posledné domy, roľa, ulica a roľa. Tak tým sa nevyhovelo. Bohužiaľ toto je v rozpore
s koncepciou, zámerom, zadaním a povedalo sa im nie. Nie každému sa povedalo, že áno, samozrejme
nájdeme riešenie. Niekedy sa to riešenie nájsť nedalo.
Fiipčíková: Benko Jano myslíš?
Starosta: Myslím si, že áno. Hej, čiže s každým sa hovorilo a s každým sa snažilo nájsť nejaké riešenie.
Ja neviem, na konci Muránskej boli ľudia, ktorí povedali, že oni tam nechcú mať cestu. To čo máme
teraz to územné na Ždiarsku. Sme im vysvetlili, že ale oni keď kupovali ten pozemok, tak tá cesta tam
bola nakreslená v územnom pláne, už v starom územnom pláne tam bola nakreslená. To, že si oni vtedy
nepozreli, ja že veď 13 rokov to je nakreslené, vy ste si kúpili pozemok neviem, pred piatimi, tá cesta
tam bola, to nebolo tajné, nič ona tam vždy tam bola. A my ju tam chcem a potrebujeme.
Blaško: To je tá zadná, čo by spájala všetky tie ulice.
Starosta: Všetky tie uličky takto priečne.
Blaško: Ona fyzicky nie je vybudovaná. Tí čo si mysleli, že kúpili dom posledný.
Starosta: Ale keď pani Čuboňová navrhla, nech tam spravíme líniovú zeleň, ktorá bude oddeľovať, ten
ich dom od tej cesty, či s tým budú súhlasiť. Tak sa našlo takého riešenie. V podstate, že cesta tam je
potrebná, sa im vysvetlilo prečo, no ale by tam nemali rovno cestu, tak sa tam môžu spraviť nejaké
stromy, ktoré ich budú oddeľovať od tej cesty. Vždy sa snažila nájsť nejaké kompromisné riešenie aby
bolo výhodné aj pre nás aj pre nich. Ale nie vždy s to podarilo. Kde sa to dalo, tam sa to podarilo. Takže
momentálne beží posudzovanie vplyvov na životné prostredie SEA. Spracováva nám docentka Dubcová
odborný posudok na SEU, to ide jedným svojim životom. Bežia vyjadrovačky, pripomienky od
jednotlivých odborov okresného úradu. Tam sa to troška poplietlo, od niektorých odborov prišlo, od
niektorých ešte čakáme. Najväčší problém máme s opravnými prostriedkami, kde nám momentálne
nedali súhlas na všetky lokality tak ako sme ich chceli. Nedali nám súhlas na tú lokalitu tej benzínky,
nedali nám súhlas na lokalitu obchodu a novej križovatky. Čo je pre nás dôležité. My potrebujeme ten
obchod, my potrebujeme tú novú križovatku, nemá to žiadny význam robiť ten územný plán, keď toto
nebudeme mať. Jednak to bude zamestnanosť pre tých ľudí, budeme tu mať normálne služby
a budeme tam mať pasívny príjem z dane z nehnuteľnosti.
Macai: Keď to tam nebudeme, tak všetko ide zase do dediny.
Starosta: Tam boli autobusové zastávky, tam bolo všetko. Celú tú lokality výstavby schválili. Všetky tie
domy, čo sa tam majú postaviť, to prešlo. Ale ten obchod nie.
Filipčíková: Na tých farských.
Starosta: Všetka výstavba áno, všetky tie domy čo tam sú sa postavia, ale už napríklad ten obchod,
ktorý by tam mohol byť, ta križovatka, tak to nie. Ale tam je otvorené rokovanie ešte stále. Ale
momentálne je rokovanie prerušené, pretože tam majú chorobnosť, takže to posunuli. Čakáme kým
budú normálne fungovať, takže tam ešte budeme bojovať za to, aby sa to prehodnotilo. Lebo tam už
schválené odňatie pôdy bolo v starom územnom pláne, oni to už raz odňali. Teraz sa rozhodli, že to
neodnímu. A musíme si len vydiskutovať, že prečo zmenili oni názor.
Filipčíková: A ešte chcem sa spýtať, že, čiže platí to, že keď už toto všetko bude, tak my sa budeme
k tomu vyjadrovať. Naše slovo bude také, že posledné?
Starosta: Posledné.
Filipčíková: Čiže, toto áno, toto nie, môžem s k tomu vyjadriť?
Starota: Nie, buď všetko áno, alebo všetko nie.
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Macai: Už nebudeš môcť dopĺňať. Buď chceš alebo nechceš.
Ballová: Toto je to, čo..
Macai: Na to bolo tých 30 dní, čo sa všetci môžu vyjadriť vrátane nás.
Blaško: To boli pripomienky.
Starosta: Tie sa terz zapracovali alebo nezapracovali.
Filipčíková: A jak sa doriešilo to s tým Zmekom? Tam je povolená tá výstavba tých 30 domov?
Starosta: Zatiaľ nie.
Filipčíková: Zatiaľ nie? A ešte sa spýtam, keď sa mu to nepovolí, viem že on tam mal mať nejaké, že
nám to zafinancuje, máme na to, aby sme zaplatili ten územný plán?
Starosta: Tak my sme získali dotáciu na spracovanie územného plánu, ktorá nám pokryje časť nákladov
na spracovanie územného plánu, nie všetky. My sme do toho keď sme išili, dotoho s tým, že vyčlenili
sme si na to plnú sumu, to znamená, že platíme to zo svojich, ale zároveň, že budeme sa snažiť získať
nejaké peniaze naspäť. Ale je tu viacero investorov, ktorí tu majú záujem tu stavať, tak keď jeden sa
nebude podielať, tak to nebude pre nás také bolestivé.
Fiipčíková: A ešte sa chcem spýtať, tie panie čo tu boli.
Starosta: Ktoré panie?
Filipčíková: Nepoznám, tie panie, čo tu boli vtedy, keď sme tu boli aj my, keď sa ten územný plán.
Starosta: Tuto keď sme tu mali tie paravany?
Filipčíková: Áno, ony tam majú postavené domy.
Starosta: Tie záhrady, zo Štiavnickej ulice.
Ballová: Jak to dopadlo?
Starosta: Vyhovelo sa im.
Ballová: Vyhovelo sa im? A Marika Jančiová tam tiež má nejaký pozemok, a tam došlo k nejakému
nedorozumeniu? Že oni si budú nejako...Ten daný developer,
Starosta: Dohodli sa, aj oni sa dohodli.
Ballová: Peťo, to mi je jasné, že sa dohodli, ale dohodla sa ona napríklad s plačom, čo ja som počula.
Že nebola spokojná, alebo že ona prakticky. Ja poviem príklad, neviem koľko stojí ten daný pozemok,
ale so Zmekom mala dohodnuté, že ten daný pozemok je zoberie, ja hovorím príklad za 80 tisíc, a tento
druhý pán developer jej povedal, že už len za 60. Takže keď už robíme niečo pre občanov, nech sú tu tí
developeri. Ale ja si myslím, že mali by sme v prvom rade hľadieť na to, aby občan, nech bol Peťo Vavro
aký bol, ale vždy aspoň predal, ten človek, ten daný, zarobil na tom svojom pozemku.
Kostoláni: Ale jako to dopadlo. Teraz máme veľké náklady na cestu na všetky tieto veci spojené. To
všetko malo byť zaplatené.
Ballová: Marek, malo byť zaplatené, ale nie na úkor samotného predajcu, ale na úkor aj developera.
Macai: Ale keď voľakdo mal 10 pozemkov, hocikto tu odtiaľto, tak za to že sa mu umožnilo, že tam
bude cesta, že to bude takto, tak sa za to že si ... takúto sumu, s týmto prispeješ na to, aby sme tú
komunikáciu spravili. Aby si ty mohol predať.
Ballová: Jasné, ale tak fifty-fifty, a nie aby niekto bol ukrátený.
Starosta: Momentálne nie je ukrátený nikto, pretože tento prípad o ktorom hovoríš, tam sme sa ...
Celá tá lokalita zostala určená na výstavbu. Nezmenilo sa to. Oni tam môžu stavať rodinné domy. Tá
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diskusia bola iba o tom, kadiaľ povedie cesta krížom cez tú.. lebo musí tam byť cesta. Všetci vedia, že
tá cesta proste musí byť, je to veľmi široké. Musí ísť stredom cesta, po ktorej pôjdu inžinierske siete.
Oproti návrhu, ktorý nakreslil architekt, je tá cesta posunutá o jednu dĺžku, o osem metrov. S tým, že
počet pozemkov, ktorý bol v pôvodnom aj v novom návrhu, je rovnaký. To znamená, že našlo sa také
riešenie, že sa posunula kúsok cesta. Ale územný plán nehovorí o presných parcelách, presných kótach,
že tuto bude cesta, verejnoprospešná stavba. Ale on ju rieši s tým, že majú tam stále rovnaký počet
pozemkov, ako tam mali predtým. Keď prišli na to prerokovanie potom individuálne, tak prišli všetci,
aj väčšinový vlastníci, aj menšinový vlastníci a odchádzali s tým, že to akceptovali. Ale nikto tam naseba
ani nekričal.
Ballová: Ale už čo máš robiť, keď chceš predať a keď niekto na teba nástojí.
Starosta: A čo sme mali my? My sme nakreslili cestu. Musí tam byť cesta. Nakreslila sa cesta, povedalo
sa, že tá cesta by bola lepšia keby bola o jednu dĺžku vedľa, čiže nie týchto 8 metrov, ale vedľa osem
metrov a všetci čo tam majú pozemky povedali, že takto je to v poriadku. Všetci povedali, že takto je
to v poriadku, pretože videli, že nikto nie je o nič ukrátení, každý tam má prístup a či teraz oni to budú
predávať a za akú sumu to je čisto nanich. Tá cesta sa posunula len o tú jednu parcelu, ktorá sa
pričlenila potom k tej Štiavnickej k tým záhradám. Aj to len z toho dôvodu, že vysporiadať úzku 8
metrovú parcelu, 8 metrov širokú a 250 metrov dlhú, ktorá má 20 vlastníkov,
Blaško: A mŕtvy sú tam neviem čo.
Starosta: Vedľa toho je taká istá široká 8 metrová parcela, ktorá ma takýto istý problém, a povedať
týmto ľuďom, že vy si zo svojho vlastného pozemku, zoberte ja neviem 15 metrov alebo 10
a vysporiadajte si ďalšie dva pásiky, aby ste z toho mali solídny stavebný pozemok, alebo sme spravili
to, že tento nevysporiadaný napíšeme ako zeleň alebo záhrady. A hentí ľudia nech si aj 15 rokov
hľadajú tých vlastníkov, ale nikoho to nebude bolieť, lebo tam bude len záhrada. A vy čo máte stavebné
pozemky, tak sa to posunulo tak, aby to boli stavebné pozemky, ktoré môžu hneď použiť. Že nemusia
nič vysporiadavať. Tak sa našlo riešenie, že máte z toho stavebné pozemky. Je tam nejaké dedičské, sú
tam zároveň aj nejaký dedičia, a dokonca sú tam aj vlastníci, ktorí to chcú predať, oni si ich našli. Čiže
momentálne tam tá situácia bola taká, že vedia, spokojní odišli, že takto to môže byť a môžu to ďalej
realizovať.
Filipčíková: Ešte sa spýtam, ten pán čo nám bol dlžný za obchod, ešte nič sme od neho nedostail.
Starosta: Nie, ani s tam neviem, ani nedvíhajú telefón tá vymáhačská spoločnosť, ani sa tam nedá ani
dovolať, ani neodpisujú.
Filipčíková: A tuto nájomca? Jak stojíme?
Starosta: Máte to tam vytlačené.
Filipčíková: Áno? Som nepozerala.
Starosta: Máte to tam vytlačené, to je tam kde je toho najmenej. Celkom fajn. Treba si ale uvedomiť,
že sme odpustili strašne veľa nájomného počas pandémie. 690 eur je zostatok. Takže je tam ešte jedna
splátka za plyn za minulý rok a dve nájomné.
Ballová: Ja sa ešte vrátim k tomu územnému plánu. Ja som posielala, teda pripomienkovala, ale tým
že som bola chorá som sa nemohla zúčastniť. Lebo ja som tam dala to, že nesúhlasím s výstavbou tam
tých pozemkov, dokedy nebudeme mať povolenie na túto cestu, na tú križovatku. Že jak to teraz my
spravíme, keď oni nám to neodsúhlasili, čo spravíme. Lebo vieme, že nemôžme si dovoliť.
Starosta: No my musíme vyrokovať, aby nám to dovolili, my nemáme inú možnosť. Pre nás je to
principiálne, aby to tam bolo. Bez toho nemôžme pustiť výstavbu čo ja viem 300 domov, cez túto jednu
križovatku. To neexist. To sa proste nedá.
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Ballová: A bude to tam tak, že keď nám to uvoľnia, spraví sa najprv tá križovatka a potom sa bude robiť
výstavba, alebo sa bude robiť výstavba a potom donehľadne sa bude..
Starosta: Aby sa vybudovala tá križovatka, to stojí nemalé peniaze vybudovať križovatku z hlavnej,
z cesty prvej triedy. To sú obrovské peniaze. Investor, ktorý tam má tie domy, tak jemu sa to neoplatí
robiť kvôli domov, Ale oplatí sa mu to robiť, keď tam bude mať ten supermarket, prípadne tú benzínku.
Vtedy sa mu to oplatí. Čiže my keď chceme aby nám tam niekto vybudoval, to odbočenie a toto celé,
pre neho to musí byť návratná investícia. A tá návratnosť tam nebude, keď predá parcely na rodinné
domy. Pre neho to bude návratná investícia, pokiaľ tam bude mať trvalý príjem. Bude tam mať
vybudovaný supermarket, ktorý bude mať v prenájme nejakému reťazcu a služby. Vtedy sa mu oplatí
zainvestovať do toho odbočenia. My to za svoje peniaze tiež nikdy nespravíme.
Macai: Jediní, kto to hento zafinancuje sú developeri, ktorí tam prídu.
Starosta: Toto je najväčší developer na svete, ktorí to tam chce postaviť. Aj tú jednu časť, aj tú druhú
aj tú tretiu časť.
Ballová: Sedí vec. Moja otázka je taká, že mám istotu v tom, že .. .on tie farské pozemky, čo tam sú tam
by mala byť aj tá pumpa aj obchod, keď by nám toto nie, tak on nebude stavať tie pozemky, lebo jemu
sa to neoplatí, teda kvôli tým pozemkom tú cestu robiť. Ale odrežme tú časť, ale vráťme sa odtiaľto
vyššie, ani tam už nemôžme dovoliť neviem aké rozširovanie, keď.
Starosta: Ale my proste nechceme ísť do toho proste, pokiaľ sa nám nepodarí spraviť to odbočenie,
tak dovtedy budeme rokovať pokiaľ sa nám to nepodarí.
Macai: Máte pravdu, môžme spraviť jednu vec, že tam dať na tieto pozemky stavebnú uzáveru, kým
nebude hento hotové?
Starosta: My tam máme stavebnú uzáveru.
Macai: Ale keď bude schválený územný, ale hento nebudue vyrokované, vieš čo.
Blaško: Počkaj vyrokované to musí vyť, keď bude schválený územný plán.
Macai: Katka teraz inšé hovorila. Katka si myslí to, že v územku to bude schválené, hentí tam začnú
stavať
Ballová: A za 15 rokov vybuduje cestu. A my budeme mať 500 domov a cesta ešte stále nebude.
Macai: Že to pôjde skôr než sa hento zrealizuje.
Ballová: A potom, čo tu skolabujeme? Lebo papier všetko znese.
Starosta: Aj teraz to bolo tak, že keď dával pozemkový lesný odbor, teda opravné prostriedky súhlas
na odňantie pôdy, tak ten súhlas vyzeral tak, že táto lokalita sa môže stavať až vtedy keď sa táto zaplní
čo ja viem na 80 percent, alebo 70 ale to je jedno. Nie že 100. Toto sa nedodržiavalo. Ale tak ako sa
vyvíjajú procesy a ľudia a menia sa, tak aj tie opravné prostriedky robia to, začínajú si kontrolovať, že
keď ja napíšem, že tu sa môže stavať, tak oni si to skontrolujú, či to naozaj tak je. Akurát, že spravili to
takým spôsobom, že nemôžu nájsť svoje súhlasy, tak požiadali 60 obcí v nitrianskom okrese, aby sme
im mi poslali súhlasy, ktoré vydali. A oni si to chcú kontrolovať, či to je naozaj pravda. Takže oni keď
nám dajú do územného plánu podmienku, že lokalita číslo neviem aké má, ale dajme tomu že 15, tie
rodinné domy sa môže začať stavať až vtedy keď bude vybudovaná lokalita napríklad 16, čo je obchod
a križovatka, tak potom my im nesmieme dať nikomu stavebné povolenie, ani len možnosť o to
požiadať.
Macai: A keď to tam nedajú?
Starosta: Pri tom rokovaní musí byť niečo za niečo.
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Macai: Keď povedia, že schválime aj toto, a schválime aj toto. Ale sa to nevyníma, keď tam nebude
napísané, že toto je podmienka tohto?
Starosta: Tak to druhé riešenie je, že my si povieme, my spravíme stavebnú uzáveru. Tak ako sme ju
spravili teraz, tak ju môžeme spraviť aj potom.
Ballová: To ja chcem. A nie že tu sa zastavajú a cesta bude stále v nedohľadne.
Macai: Veď to vidíme teraz, keď ideme do roboty, to sa nedá ísť cez tú križovatku.
Starosta: Všetci to vidíme, takže toto je v našich rukách, my keď si schválime teraz stavebnú uzáveru,
do tej doby ... a necháme stavebnú uzáveru iba pre budovanie inžinierskych sietí, jediné čo sa tam bude
môcť stavať budú cesty, vodovody, kanalizácie, príprava na kanalizáciu, verejné osvetlenie, všetko, a že
len toto sa tam bude môcť stavať, že nebude možné. Ale stačí do bodky dodržiavať stavebný zákon
a ten hovorí, že pokiaľ nebude skolaudovaná prístupová cesta, dovtedy sa nevydá stavebné povolenie.
A stačí mať takúto podmienky.
Filipčíková: Len aby to tak bolo.
Starosta: Vieš ale pokiaľ boli pozemky v obci tak nemôžeš ľudom povedať, že pokiaľ neskolaudujete
cestu, ale my tú cestu musíme postaviť a vieme, že nikdy nič...
Macai: Vždy je jedna základná pri tomto vec. Vždy tí developeri, tí veľkí, má armádu právnikov, ktorí ja
ti hovorím to tak prelúskajú ten stavebný zákon aj tie všetky veci, že, nájdu kde sme všade spravili
chybu. A čo sme mohli odhlasovať a čo sme nemohli odhlasovať. A keď to raz tam dáme, dáš tam
povolenie na cesty a na všetky veci, on tam odinvestoval a potom, keď my tam budeme mať stále tú
stavebnú uzáveru on ju môže právne napadnúť obec, že on tam zainvestoval toto a my mu to tam
nechceme dovoliť a bude sa s nami súdiť o 5 miliónov eur. Preto hovorím, že to sa môže stať a podľa
mňa ja bežne stáva. Najlepšie keď tam spravíme, že žiadna, absolútne. Lebo keď mu tam už raz pustíš
peniaze, že tam investuje, to je už nezastaviteľná vec.
Blaško: To je pravda.
Macai: On tam nebude chcieť ani korunu otočiť. On na tom potrebuje zarábať, on tam nedá z banky
peniaze, ani svoje peniaze. Čiže buď to bude aj s tým robené, alebo môžu to naraz robiť, keď tam už sú
oni ochotní zainvestovať do ciest, do chodníkov a do sietí a do všetkého možného, milión eur alebo
koľko, tak potom nech to začnú aj spolu s hentým robiť a môžu prerábať do aleluja.
Starosta: Ešte sa môže stať to, že my si to tu takto pekne vykreslíme, povieme si podmienky, a všetko,
schválime si územný plán, a takto o rok, tu bude sedieť developer a povie, a ideme na to inak.
Ballová: Ja viem, práve o toto mi išlo, lebo to dávali v správach. A pred rokom, alebo dvoma?
Starosta: Toto je štandardný spôsob, keď máš prostriedky, tak si to vieš zabezpečiť aj legislatívne.
Ballová: Kvôli tomu so nechcela vôbec aby sa tam stavalo. Kvôli tomuto. On má potom väčšie právo
ako ty, ja a hociktorý občan, on si tam postaví, len jemu ide o zisk. Lebo už to dávali v novinách.
Starosta: Ale on môže sedieť aj tu.
Macai: Ale Peťo myslel inšie. Toto sa stalo napríklad, v Demänovej sa to stalo...
Ballová: Na stoličke starostu.
Starosta: Napríklad. A potom?
Ballová: Ale ty stále nám tvrdíš, že ty si tu len akože. My odsúhlasujeme.
Starosta: Aj oni budú, spoločne. Všetci.
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