
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Folkušovej č. 1/2023

konaného 16. marca 2023

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina poslancov
Prítomní hostia: viď prezenčná listina hostí
Ostatní prítomní: Mgr.Lenka Bednarovská (starostka – predsedajúca)

Mgr. Mária Lehotzká (zapisovateľka)
Ohlásený začiatok zasadnutia: 16. marca 2023 o 17:00 hod.
Skutočný začiatok zasadnutia: 16. marca 2023 o 17:07 hod.
Miesto zasadnutia: Obecný úrad vo Folkušovej, Folkušová 11, 038 42 Príbovce

Predsedajúca privítala prítomných na 1. zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023. Mgr. 
Máriu Lehotzkú poverila zapisovaním zápisnice zo zasadnutia,  Maroša Jesenského a Martina 
Petrinca, poverila overením zápisnice. Skonštatovala, že sú prítomní 5 poslanci z 5 poslancov,
preto je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

Otvorenie

Voľba návrhovej komisie
Návrh:
Predsedajúca navrhla predsedu MUDr. Petra Ďurdíka PhD. a člena Ing.Mária Lukáča za 
návrhovú komisiu.
Predsedajúca otvorila rozpravu.

Rozprava:
Predsedajúca otvorila rozpravu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedajúca ukončila 
rozpravu a oznámila, že sa pristúpi k verejnému hlasovaniu. Predsedajúca zistila, že v 
rokovacej miestnosti sú pred hlasovaním prítomní 5 poslanci.

Hlasovanie k návrhu:
Predsedajúca dala hlasovať prítomným poslancom za návrh zloženia návrhovej komisie a 
prijatie uzneseniaobecného zastupiteľstva č. 1/2023 v znení:

K     bodu1.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Folkušová 

schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení: predsedu MUDr.Peter Ďurdík PhD. a člen Ing. Mário Lukáč 



Prítomní poslanci na hlasovaní: 5

Výsledok hlasovania: 

za 5

proti 0

zdržal sa 0

Nehlasovali: 0

Predsedajúca skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 1/2023 tak, ako 
bolo navrhnuté.

Program

Návrh:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Zrušenie uznesenia č.2/5/2022
4. Vytvorenie komisií
5. Schválenie Rokovacieho poriadku
6. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov
7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
8. Prerokovanie a schválenie súhlasu s využívaním súkromného motorového vozidla starostky
obce na služobné účely
9. Rekonštrukcia nevyužívanej budovy knižnice Folkušová- prehodnotenie rozpočtu
10. Rôzne
11.Záver

Rozprava:
Predsedajúca otvorila rozpravu. Zapojila sa p.Thomková Margita, navrhla prerokovať 
pozemok pod bývalou Jednotou,p. Thomková predložila aj žiadosť s podpismi (viď príloha 
č.6), návrh bol zaradený medzi rôzne.
Do rozpravy sa už nikto neprihlásil.Predsedajúca ukončila rozpravu a oznámila, že sa pristúpi 
k verejnému hlasovaniu.Predsedajúca zistila, že v rokovacej miestnosti sú pred hlasovaním 
prítomní 5 poslanci.

Hlasovanie k návrhu:
Predsedajúca dala hlasovať prítomným poslancom za návrh programu zasadnutia.
Prítomní poslanci na hlasovaní: 5

Výsledok hlasovania: 

za 5

proti 0

zdržal sa 0

Nehlasovali: 0



Predsedajúca skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

K     bodu 2.   
Predsedajúca informovala, že na poslednom zastupiteľstve neboli žiadne ukladacie uznesenia.

K     bodu 3.   

Predsedajúca informovala o uznesení, ktoré bolo schválené roku 2022, nakoľko členov 
inventarizačnej komisie navrhuje starostka a nie obecné zastupiteľstvo, preto navrhuje 
zrušenie uznesenie 2/5/2022.

Rozprava:
Predsedajúca otvorila rozpravu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedajúca ukončila 
rozpravu a oznámila, že sa pristúpi k verejnému hlasovaniu. Predseda návrhovej komisie 
predniesol návrh uznesenia. Predsedajúca zistila, že v rokovacej miestnosti sú pred 
hlasovaním prítomní 5 poslanci.

Hlasovanie k návrhu:
Predsedajúca dala hlasovať prítomným poslancom za návrh a prijatie uznesenia obecného 
zastupiteľstva č. 2/2023 v znení:

Obecné zastupiteľstvo Obce Folkušová 

schvaľuje

zrušenie uznesenia č.2/25/2022 

Prítomní poslanci na hlasovaní: 5

Výsledok hlasovania:

za 5

proti 0

zdržal sa 0

Nehlasovali: 0

Predsedajúca skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 2/2023 tak, ako 
bolo navrhnuté.

K     bodu 4.   

Keďže sa zrušilo uznesenie číslo 2/5/2022 a tým aj zriadené iné komisie, je potrebné 
vytvorenie komisie o ochrane verejného záujmu. Predsedajúca informovala o vytvorení 
komisie.



Rozprava:
Predsedajúca otvorila rozpravu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedajúca ukončila 
rozpravu a oznámila, že sa pristúpi k verejnému hlasovaniu. Predseda návrhovej komisie 
predniesol návrh uznesenia. Predsedajúca zistila, že v rokovacej miestnosti sú pred 
hlasovaním prítomní 5 poslanci.

Hlasovanie k návrhu:
Predsedajúca dala hlasovať prítomným poslancom za návrh a prijatie uznesenia obecného 
zastupiteľstva č. 3/2023 v znení:

Obecné zastupiteľstvo Obce Folkušová 

1. zriaďuje komisiu podľa čl.7 ods. zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

2.   volí za členov komisie:
a) predsedu komisie: MUDr. Peter Ďurdík, PhD 
b) členov komisie: Mgr. Mária Lehotzká, Martin Petrinec, Ing. Mário Lukáč, Maroš 
Jesenský

Prítomní poslanci na hlasovaní: 5

Výsledok hlasovania:

 za 4

proti 0

zdržal sa 1  ( MUDr. Peter Ďurdík, PhD.)
Nehlasovali: 0

Predsedajúca skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 3/2023 tak, ako 
bolo navrhnuté.

K     bodu 5.   

Predsedajúca informovala o vytvorení nového Rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva Obce Folkušová.

Rozprava:
Predsedajúca otvorila rozpravu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedajúca ukončila 
rozpravu a oznámila, že sa pristúpi k verejnému hlasovaniu. Predseda návrhovej komisie 
predniesol návrh uznesenia. Predsedajúca zistila, že v rokovacej miestnosti sú pred 
hlasovaním prítomní 5 poslanci.

Hlasovanie k návrhu:



Predsedajúca dala hlasovať prítomným poslancom za návrh a prijatie uznesenia obecného 
zastupiteľstva č. 4/2023 v znení:

Obecné zastupiteľstvo Obce Folkušová 

schvaľuje

rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Folkušová

Prítomní poslanci na hlasovaní: 5

Výsledok hlasovania: 

za 4

proti 0

zdržal sa 1 (MUDr. Peter Ďurdík, PhD.)
Nehlasovali: 0

Predsedajúca skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 4/2023 tak, ako 
bolo navrhnuté.

K     bodu 6.   

Predsedajúca informovala o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce 
Folkušová.

Rozprava:
Predsedajúca otvorila rozpravu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedajúca ukončila 
rozpravu a oznámila, že sa pristúpi k verejnému hlasovaniu. Predseda návrhovej komisie 
predniesol návrh uznesenia. Predsedajúca zistila, že v rokovacej miestnosti sú pred 
hlasovaním prítomní 5 poslanci.

Hlasovanie k návrhu:
Predsedajúca dala hlasovať prítomným poslancom za návrh a prijatie uznesenia obecného 
zastupiteľstva č. 5/2023 v znení:

Obecné zastupiteľstvo Obce Folkušová 

schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Folkušová

Prítomní poslanci na hlasovaní: 5

Výsledok hlasovania: 



za 4

proti 0

zdržal sa 1 (MUDr. Peter Ďurdík, PhD.)
Nehlasovali: 0

Predsedajúca skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 4/2023 tak, ako 
bolo navrhnuté.

K     bodu 7.   

Predsedajúca informovala o novej voľbe hlavného kontrolóra Obce Folkušová. A oboznámila 
so všetkými náležitosťami, kde a kedy budú vyhlásené.

Rozprava:
Predsedajúca otvorila rozpravu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedajúca ukončila 
rozpravu a oznámila, že sa pristúpi k verejnému hlasovaniu. Predseda návrhovej komisie 
predniesol návrh uznesenia. Predsedajúca zistila, že v rokovacej miestnosti sú pred 
hlasovaním prítomní 5 poslanci.

Hlasovanie k návrhu:
Predsedajúca dala hlasovať prítomným poslancom za návrh a prijatie uznesenia obecného 
zastupiteľstva č. 6/2023 v znení:

Obecné zastupiteľstvo Obce Folkušová 

schvaľuje

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Folkušová v zmysle predloženého návrhu.

Prítomní poslanci na hlasovaní: 5

Výsledok hlasovania: 

za 5

proti 0

zdržal sa 0

Nehlasovali: 0

Predsedajúca skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 4/2023 tak, ako 
bolo navrhnuté.

K     bodu 8.   

Predsedajúca požiadala  o prerokovanie a schváleniu súkromného motorového vozidla 
starostky obce Mgr. Lenky Bednarovskej na služobné účely od nástupu do funkcie.



Rozprava:
Predsedajúca otvorila rozpravu. Do rozpravy sa zapojil MUDr.Peter Ďurdík PhD, a poukázal 
na niektoré nedostatky ako školenie vodiča, stav a spôsobilosť auta. Nakoľko má vlastné 
skúsenosti z pracovného pomeru. Starostka argumentovala, že tento spôsob jej odporúčali aj 
iní starostovia. Predsedajúca ukončila rozpravu a oznámila, že sa pristúpi k verejnému 
hlasovaniu. Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia. Predsedajúca zistila, že v
rokovacej miestnosti sú pred hlasovaním prítomní 5 poslanci.

Hlasovanie k návrhu:
Predsedajúca dala hlasovať prítomným poslancom za návrh a prijatie uznesenia obecného 
zastupiteľstva č. 7/2023 v znení:

Obecné zastupiteľstvo Obce Folkušová 

súhlasí

s využívaním súkromného motorového vozidla starostky obce Mgr. Lenky Bednarovskej na 
služobné účely od nástupu do funkcie

Prítomní poslanci na hlasovaní: 5

Výsledok hlasovania: 

za 2 (Mgr. Mária Lehotzká, Ing. Mário Lukáč) 
proti 2 ( Maroš Jesenský, MUDr. Peter Ďurdík, PhD )
zdržal sa 1 ( Martin Petrinec)
Nehlasovali: 0

Predsedajúca skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo neschválilo uznesenie č. 7/2023 tak, ako
bolo navrhnuté.

K     bodu 9.   

Predsedajúca informovala o rekonštrukcii budovy bývalej knižnice Folkušová.

Rozprava:
Predsedajúca otvorila rozpravu. Do rozpravy sa zapojili viacerí poslanci, kde sa riešil 
rozpočet a spoluúčasť obce. Nakoľko došlo k navýšeniu rozpočtu oproti roku 2022. Starostka 
upozornila na fakt, že ak nedôjde k schváleniu uznesenia, tak projekt nebude môcť  
pokračovať a zanikne. Predsedajúca ukončila rozpravu a oznámila, že sa pristúpi k verejnému 
hlasovaniu. Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia. Predsedajúca zistila, že v
rokovacej miestnosti sú pred hlasovaním prítomní 5 poslanci.



Hlasovanie k návrhu:
Predsedajúca dala hlasovať prítomným poslancom za návrh a prijatie uznesenia obecného 
zastupiteľstva č. 8/2023 v znení:

Obecné zastupiteľstvo Obce Folkušová 

schvaľuje

Rekonštrukciu budovy bývalej knižnice Folkušová s celkovým rozpočtovým nákladom 
33 779,93 EUR po aktualizovaní rozpočtu v r.2023 spoločnosťou 4MT, s. r. o. z toho hradené 
z projektu 28 149,96 EUR, finančná spoluúčasť obce 0%

Prítomní poslanci na hlasovaní: 5

Výsledok hlasovania: 

za 5 

proti 0 

zdržal sa 0 

Nehlasovali: 0

Predsedajúca skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 8/2023 tak, ako 
bolo navrhnuté.

K     bodu 10.   

Predsedajúca otvorila bod rôzne. Kde informovala o ukončení aktivačných prác p. Veronike 
Štípalovej.
Predsedajúca upozornila, že je od svojho pôsobenia na obci stále konfrontovaná  jednou 
nemenovanou občiankou, ktorá neustále od nej požaduje na základe zákona 
211/2000Z.z.informácie, ktoré ju zaťažujú vo výkonne práce starostky obce. Preto touto 
cestou ju žiada a prosí, aby prestala týmto spôsobom zaťažovať a narúšať chod obecného 
úradu. 
Poslanec p. Mário Lukáč, sa tiež touto cestou poďakoval v mene DHZ, že občania privítali 
a zúčastnili sa na fašiangovom podujatí. 
Otvorila sa rozprava ohľadom pozemku pod bývalou Jednotou, kde p. Margita Thomková, 
upozornila, že občania majú vedomosť, že pozemok s parcelným  číslom 142 vo výmere 689 
m2 zastavané plochy a nádvoria, bol vždy majetkom obce. Nakoľko došlo ku kúpe budovy, 
ktorá je na danom pozemku postavená (bývala budova obchodu Jednota), a terajší majiteľ má 
na liste  vlastníctva nie je len budovu so súpisným číslom 61, ale je vlastníkom aj parcely 
č.142. K danej problematike sa vyjadril bývalý starostka p. Milan Sopóci, kde informoval, že 
za pozemok pod budovou sme dostávali platby ako za prenájom. Poslanci, na základe 
žiadosti, si dali za povinnosť, zistiť náležitosti ohľadom prevodov majetku parcely 142 na 
katastri v Martine, do najbližšieho zastupiteľstva. 



Potom si zobral slovo, p. poslanec Peter Ďurdík kde informoval o stave vodovodu 
a rezervoáru vody. Nakoľko prevzal chlórovanie a starostlivosť o vodojem. Podal údaje akým 
spôsobom sa chlóruje a zisťuje dané informácie, ako chlórovanie zautomatizovať. Tiež 
spomenul stav cintorína, kde je potrebné, aby obec mala správcu cintorína, nakoľko po 
ukončení mandátu bývalého starostu, nám tento správca zanikol. Je možné osloviť majiteľa 
firmy Silencia, ktorý by nám túto správu vedeli viesť. A na záver vyzval p. Ľubicu Sopocioú, 
aby podpísala dohodu o vykonaní práce ohľadom technického zabezpečenia referenda, ktorú 
do dnešnej doby nepodpísala. 
Na základe týchto informácii, bola vyzvaná p. starostka obce pani Sopóciovou, aby občanom, 
predniesla čím jej pomáhala. Starostka potvrdila a vymenovala, s čím jej bola nápomocná.
P. Sopóciová si zobrala tiež slovo a vrátila sa k predchádzajúcemu OZ zo 16.12.2022, kde 
podľa nej neboli všetky náležitosti splnené a to pri Rozpočte 2023 a uzavretej spoločnosti na 
Silvestra na obecnom úrade. Na to predsedajúca vyzvala p.Žubora, ktorý s daným rozpočtom 
pracoval a pripravil pre OZ obce Folkušová. A čo sa týka Silvestra, neboli žiadne sťažnosti, 
na čo poukázala aj pani Brezinová.
P. Thomková Margita upozornila na vysoké stromy na cintoríne  a opravu zvoničky.  
P. Matej sa chcel informovať, prečo obec nemá stále zmluvu s firmou Brantner, na vývoz 
stavebného odpadu. Starostka prisľúbila nápravu a danú vec určite spolu s poslanci dorieši 
v najbližšej dobe.  
P. Petra Lehotzkého zaujímalo ako je to s bio odpadom, s drevom na hôrke a s kamerovým 
systémom v obci. Na jeho podnety zareagoval a usmernil jeden z poslancov p. Peter Ďurdík 
a starostka obce. P. Reichel upozornil na obmedzenie áut a motoriek, ktoré sa pohybujú za 
našou obcou po nespevnených plochách( hlavne nad vodojemom), čierne skládky (nad 
poslednou chatou v horičke, poľovnícku jamu na mršiny), rampy okolo obce. 
Do diskusie sa zapojili p. Lehotzký Peter, p. Mário Lukáč, p.Peter Ďurdík ( tabuľa Národný 
park Veľká Fatra na krížnych cestách, občan má poznať zákony, kde sa nachádza a preto  sa 
podľa toho má aj adekvátne správať) . 
P. Brezina upozornil na pretrvávajúci stav, so žumpou susedy, ktorá neustálym vypúšťaním 
splaškových vôd narúša ich stavbu. 
P.Brezinová poďakovala za krásnu, novú webovú stránku obce. Starostka poďakovala 
občanom za všetky pozitívne podnety. 
Do diskusie ohľadom pohybovania poľovníkov, sa zapojil aj  D. Lehotzký.

Predsedajúca ukončila rozpravu a oznámila, že sa pristúpi k verejnému hlasovaniu. Predseda 
návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia. Predsedajúca zistila, že v rokovacej miestnosti
sú pred hlasovaním prítomní 5 poslanci.

Hlasovanie k návrhu:
Predsedajúca dala hlasovať prítomným poslancom za návrh a prijatie uznesenia obecného 
zastupiteľstva č. 9/2023 v znení:



Obecné zastupiteľstvo Obce Folkušová 

Berie na vedomie

všetky diskusné príspevky občanov

Prítomní poslanci na hlasovaní: 5

Výsledok hlasovania: 

za 5 

proti 0 

zdržal sa 0 

Nehlasovali: 0

Predsedajúca skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 9/2023 tak, ako 
bolo navrhnuté.

Záver
Predsedajúca poďakovala všetkým prítomným za účasť na rokovaní. Nakoľko program 
rokovania bol vyčerpaný,vyhlásila rokovanie za ukončené.

Vo Folkušovej 23. marca 2023

Zápisnicu zapísala:

Mgr. Mária Lehotzká

Námietky k zápisnici:

Maroš Jesenský Martin Petrinec
overovateľ zápisnice overovateľ zápisnice

Mgr. Lenka Bednarovská
starostka obce



Prílohy:

1. Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
2. Prezenčná listina poslancov
3. Prezenčná listina občanov a hostí
4. Návrhy uznesení 1/2023 – 9/2023
5. Uznesenia 1/2023 –8/2023
6. Rokovací poriadok
7. Zásady odmeňovania poslancov
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
9. Aktualizovaný rozpočet nevyužívanej budovy knižnice Folkušová
10. Žiadosť parcela č. 142 (p. M. Thomková)


