Zápisnica
z plánovaného 7.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 18. 03. 2016 na Obecnom úrade - Klub dôchodcov vo Vozokanoch o 17,00 hodine

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
- voľba overovateľov zápisnice
2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 12. 2015
4. Záznam o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2015
5. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. polrok 2016
6. Rozpočtové opatrenie č. 13/2015 – štátny rozpočet
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – štátny rozpočet
7. Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce
8. Návrh – celoobecné oslavy stavania mája
9. František Miho – žiadosť o odkúpenie pozemku - 200 m2
10. Rôzne, Diskusia
11. Záver

Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice :
Rokovanie OZ otvoril Jaroslav Bazala, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a prítomných hostí - občanov
obce. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov OZ k začiatku rokovania je : 3, a obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ, ktorý bol riadne zverejnený pred konaním
zasadnutia OZ, požiadal však prítomných doplniť ďalší bod programu pred bodom Diskusia a to : Žiadosť Tomáša
Hollana, bytom Vozokany č. 132 o odkúpenie obecného pozemku, .ktorá bola dnes /18.03.2016/ doručená na obecný úrad.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania s navrhnutou zmenou a doplnením uvedeného bodu.

Schválený program rokovania :
1. Otvorenie
- voľba overovateľov zápisnice
2. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 12. 2015
4. Záznam o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2015
5. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. polrok 2016
6. Rozpočtové opatrenie č. 13/2015 – štátny rozpočet
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – štátny rozpočet
7. Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce
8. Návrh – celoobecné oslavy stavania mája
9. František Miho – žiadosť o odkúpenie pozemku - 200 m2
10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – žiadateľ : Tomáš Hollan, Vozokany 132
11. Rôzne, Diskusia
12. Záver

Hlasovanie:

za: 3
/J. Rožek, J.Valko, Ing. K. Obšivanová/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3
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Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Obšivanová, Jozef Valko
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 58/7/2016
K bodu 1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
1.Konštatuje :
Počet prítomných poslancov : 3 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. Schvaľuje :
a./ Program rokovania OZ s navrhnutými zmenami a doplnkami
b./ Overovateľov zápisnice : Ing. Katarína Obšivanová, Jozef Valko
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová
Hlasovanie:

za: 3
/J. Rožek, J.Valko, Ing. K. Obšivanová/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2015, splnené vo všetkých bodoch.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 59/7/2016
K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.

berie na vedomie :
Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2015 – splnené vo všetkých bodoch

Hlasovanie:

za: 3
/J. Rožek, J.Valko, Ing. K. Obšivanová/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3
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K bodu 3. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 12. 2015 :
Starosta obce predložil prítomným plnenie rozpočtu obce k 31.12.2015 . Zároveň oboznámil prítomných so stavom
finančných prostriedkov k 31.12.2015 na jednotlivých účtoch obce, taktiež so stavom pohľadávok a záväzkov – zostatkom
úveru k 31.12.2015 /materiály - plnenie rozpočtu obce, stav FP, pohľadávok a záväzkov boli v písomnej forme odovzdané
všetkým poslancom OZ 7 dní pre konaním zasadnutia a uvedené materiály tvoria súčasť tejto zápisnice.
Zároveň predložil prítomným zápis inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2015
/taktiež všetci poslanci OZ túto správu riadne obdržali/
Zo strany poslancov neboli k plneniu rozpočtu obce žiadne pripomienky a prítomní jednohlasne schvaľujú plnenie rozpočtu
obce a berú na vedomie stav FP a stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015 a správu IK o vykonanej inventarizácii bez
pripomienok.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 60/7/2016

K bodu 3. Plnenie rozpočtu obce a stav FP obce k 31. 12. 2015 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

1. Berie na vedomie :
a./ Predložené plnenie rozpočtu obce a informácie o stave finančných prostriedkov, stave pohľadávok a záväzkov
k 31.12.2015
b./ Správu inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku obce k 31.12.2015
2. Schvaľuje :
Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2015 bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 3
/J. Rožek, J.Valko, Ing. K. Obšivanová/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 4. Záznam o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok
2015:
Starosta obce predložil prítomným záznam o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany, ktorú vykonal
hlavný kontrolór obce dňa 10.02.2016 na OcU vo Vozokanoch, a to za IV. štvrťrok 2015. Zároveň predložil prítomným
správu HK obce o kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2015 /záznam a správa o kontrolnej činnosti HK obce boli
doručené všetkým poslancom OZ a tvoria súčasť tejto zápisnice/. K uvedenému neboli zo strany prítomných žiadne
pripomienky a prítomní berú na vedomie záznam o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za
IV. štvrťrok 2015 a správu HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2015.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 61/7/2016

K bodu 4. Záznam o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok
2015:
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Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie :
Predložený záznam o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany za IV. štvrťrok 2015
a správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2015 bez pripomienok

Hlasovanie:

za: 3
/J. Rožek, J.Valko, Ing. K. Obšivanová/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. polrok 2016 :
Starosta obce predložil prítomným na schválenie vypracovaný plán kontrolnej činnosti HK na obdobie 1. polroka 2016
/plán kontrolnej činnosti bol odovzdaný každému poslancovi, a to 7 dní pred konaním riadneho zasadnutia OZ /
Plán kontrolnej činnosti bol vyvesený po dobu 15 dní na ÚTO a webovej stránke obce v zmysle zákona/.
Prítomní jednohlasne schvaľujú plán kontrolnej činnosti HK na obdobie 1. polroka 2016 bez pripomienok a bez ďalších
požadovaných bodov na doplnenie.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 62/7/2016

K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1. polrok 2016 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

1.Berie na vedomie:
Predložený plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1.polrok 2016
2. Schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti HK obce Vozokany na 1.polrok 2016 bez pripomienok a bez ďalších doplňujúcich bodov

Hlasovanie:

za: 3
/J. Rožek, J.Valko, Ing. K. Obšivanová/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3
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K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č. 13/2015 – štátny rozpočet, Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 –
štátny rozpočet :
Pracovníčka OcU predniesla prítomným rozpočtové opatrenie č. 13/2015 zo dňa 23.12.2015 - štátny rozpočet – upresnila,
že sa jednalo o úpravu príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu obce z dôvodu obdržanej dotácie na výdavky v rámci
ROEP, a rozpočtové opatrenie č. 1/2016 zo dňa 15.02.2016 – štátny rozpočet, z dôvodu obdržanej dotácie na výdavky volieb
do NR SR 2016. Uvedené rozpočtové opatrenia vzali prítomní na vedomie a tvoria prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 63/7/2016

K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č. 13/2015 – štátny rozpočet, Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 –
štátny rozpočet :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
1.Berie na vedomie:
a./ Rozpočtové opatrenie č. 13/2015 – štátny rozpočet

b./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – štátny rozpočet
Hlasovanie:

za: 3
/J. Rožek, J.Valko, Ing. K. Obšivanová/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 7. Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce :
Starosta obce upovedomil prítomných, že v zmysle ustanovení § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v z .n .p. je potrebné ustanoviť nového preventivára požiarnej ochrany obce z dôvodu, že ku dňu 31.12.2015 bola
ukončená činnosť pôvodného preventivára obce p. RNDr. Ľudovíta Budaya. Od 01.01.2016 v zmysle novej uzatvorenej
zmluvy sa stal novým technikom BOZP, PO a PZS p. Viliam Jánošík, preto je potrebné ustanoviť nového preventivára PO.
Prítomní uvedené berú na vedomie a za preventivára požiarnej ochrany obce jednohlasne schvaľujú p. Viliama Jánošíka,
bytom Záhradnícka 1574/3, Topoľčany, ktorý je zároveň technikom BOZP, PO a PZS pre obec Vozokany.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 64/7/2016

K bodu 7. Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje :
V zmysle ustanovení § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. a v zmysle § 24
ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v z. n . p.,
- Viliama Jánošíka, bytom Topoľčany, Záhradnícka 1574/3
za preventivára požiarnej ochrany obce Vozokany

5

Hlasovanie:

za: 3
/J. Rožek, J.Valko, Ing. K. Obšivanová/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

K bodu 8. Návrh – celoobecné oslavy stavania mája :
Starosta obce predložil prítomným návrh na uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája tak ako po minulé roky, a to dňa
30.4.2016. Prítomní jednohlasne schvaľujú celoobecné oslavy spojené s opekaním, poskytnutím občerstvenia pre všetkých
občanov obce /nealko nápoje, pivo, víno, chlieb, párky/ financované z rozpočtu obce. Celoobecné oslavy stavania mája budú
zabezpečené za spolupráce starostu obce a poslancov OZ, a to dňa 30.4.2016, starosta obce požiadal poslancov OZ o pomoc
pri zabezpečení a uskutočnení stavania mája. Zároveň upovedomil prítomných, že stavanie - zdvíhanie stromu bude pre
bezpečnosť zabezpečené žeriavom.
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 65/7/2016
K bodu 8. Návrh - Celoobecné oslavy stavania mája
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
1. Berie na vedomie:
Predložený návrh na uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája v obci dňa 30.04.2016
2. Schvaľuje:
Uskutočnenie celoobecných osláv stavania mája v obci dňa 30.04.2016 spojené s poskytnutím občerstvenia pre
občanov obce - financovanie podľa schváleného rozpočtu obce
3. Doporučuje:
Starostovi obce organizačne a materiálovo zabezpečiť oslavy stavania mája v zmysle schváleného návrhu
celoobecných osláv na deň 30.04.2016
Hlasovanie:

za: 3
/J. Rožek, J.Valko, Ing. K. Obšivanová/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 3

k bodu 9. František Miho – žiadosť o odkúpenie pozemku - 200 m2
Starosta obce predniesol prítomným žiadosť p. Františka Mihu, bytom Vozokany č. 175 o odkúpenie pozemku
o výmere 200 m2, a to medzi parcelami číslo 280/13 a 280/79.
Starosta obce upresnil, že sa jedná priamo o parcelu č. 280/43, ktorá je vo vlastníctve obce. Nakoľko sa o tejto problematike
už viackrát rokovalo na predchádzajúcich zasadnutiach, a nakoľko sa jedná o parcelu, ktorú dlhé roky neoprávnene užívajú
viacerí vlastníci, navrhujem a odporúčal by som, zvolať všetkých dotknutých majiteľov pozemkov, ktorí majú obecnú
parcelu za svojimi nehnuteľnosťami prihradenú, aby sa k tomu osobne vyjadrili, či majú záujem o odkúpenia prihradených
častí. Ja som za to, aby sa tieto pozemky už konečne vysporiadali, som za ich predaj, preto je potrebné týchto majiteľov
zvolať. Bude potrebné osloviť geodeta a dať vypracovať jeden geometrický plán. Môj návrh je ponechať cestu a ostatné
odpredať.
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V tomto bode programu - o 17,25 hod sa dostavil na rokovanie OZ poslanec Jozef Kucharovič ml.
- Ing. Obšivanová – ja som za vysporiadanie týchto pozemkov, aj naša rodina tam má prihradené, máme záujem o odkúpenie,
treba nechať aj cestu, aby bol prístup k pozemkom
- Juraj Rožek – som za vysporiadanie a odpredaj, súhlasím, aby boli všetci prizvaní a nech sa vyjadria, zároveň požiadal
pracovníčku obecného úradu o bližšie vysvetlenie, aké má obec možnosti a aký je postup obce pri odpredaji pozemkov
- Jozef Kucharovič ml. - navrhujem, aby sa k odpredaju vyjadrili všetci poslanci, nakoľko p. Juraj Hollan tu dnes nie je pre
jeho zdravotné problémy
- pracovníčka obce – upresnila a bližšie vysvetlila aký je postup obce pri predaji pozemkov, a to v zmysle zákona č. 138/1991
o nakladaní s majetkom obce, a podotkla hlavne na postup obce – schválenie zámeru predaja nehnuteľnosti, stanovenie výškyceny za predaj nehnuteľnosti, spôsoby predaja nehnuteľnosti – hlavne jeho formy – obchodná verejná súťaž, osobitný zreteľ,
priamy predaj, vypracovanie znaleckého posudku na určenie ceny pozemku
- Juraj Rožek – bolo by dobré niekde zistiť aká je cena pozemkov v obci, na základe čoho by sa mohla stanoviť výška ceny
za predaj za m2, alebo dať teda vypracovať znalecký posudok
- starosta obce – skúsim osloviť aj p. Ing. Kuníka – HK obce, ktorý je zároveň aj realitným maklérom na predaj nehnuteľnosti,
skúsim ho požiadať o vypracovanie posudku, o zistenie ceny za predaj pozemkov v tejto lokalite - v našej obci
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 66/7/2016

K bodu 9. František Miho – žiadosť o odkúpenie pozemku - 200 m2
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
1.Berie na vedomie :
Žiadosť p. Františka Mihu o odkúpenie pozemku zo dňa 19.02.2016, vedenú pod reg. číslom : 122/016

2.Odporúča :
Starostovi obce :
a./Zvolať na najbližšie zasadnutie OZ všetky dotknuté osoby, ktoré užívajú tieto pozemky, za účelom vysporiadania týchto
pozemkov
b./ Zistenie ceny za predaj pozemkov v lokalite našej obce, a to podľa možností obce, v prípade potreby zabezpečiť
vypracovanie odborného znaleckého posudku

Hlasovanie:

za: 3
/J. Rožek, J.Valko, Ing. K. Obšivanová/
proti : 0
zdržal sa : 1 /J. Kucharovič ml./
prítomných : 4

K bodu 10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – žiadateľ : Tomáš Hollan, Vozokany 132 :
Starosta obce predniesol prítomným žiadosť o odkúpenie pozemku žiadateľa Tomáša Hollana, bytom Vozokany č. 132.
Upresnil, že sa jedná presne o parcelu číslo 170/1, ktorá je vo vlastníctve obce a ktorá sa nachádza pred rodinným domom,
súp. č. 6, ktorého majiteľkou bola dlhé roky moja nebohá matka, a tento rodinný dom po mojom zdedení a odpredaní
prechádza do vlastníctva žiadateľa . Menovaný chce tento pozemok odkúpiť z dôvodu, že v tomto rodinnom dome robí už
vnútorné stavebné úpravy za účelom vybudovania prevádzky pizzerie, a tento pozemok chce menovaný využívať hlavne na
parkovanie a vybudovanie prístupu. Táto parcela je vedená na LV obce ako ostatné plochy, nezasahuje do obecnej
komunikácie, k nahliadnutiu bola predložená aj mapa obce.
K uvedenej žiadosti sa presne vyjadril aj prítomný žiadateľ Tomáš Hollan, má záujem o odkúpenie pozemku, len to záleží aj
od ceny, za čo by mu to obec odpredala.
Taktiež tu bol vysvetlený zo strany pracovníčky OcU postup pri predajni nehnuteľnosti – a to presne tak, ako v bode 9, hlavne
určenie spôsobu predaja nehnuteľnosti, schválenie zámeru predaja – spôsob, stanovenie ceny a podobne
- Jozef Kucharovič ml. – navrhujem, aby sa prerokovanie odložilo na najbližšie zastupiteľstvo, aby obec zistila predbežnú cenu
pozemkov v obci pre ďalšie rokovanie o určenie ceny za predaj pozemku
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- starosta obce – taktiež bude potrebné dať vypracovať geometrický plán
- Jozef Kucharovič ml. – na náklady obce?
- starosta obce – ak budeme chcieť pozemky predávať, musíme dať geometrický plán vypracovať, inak sa nepohneme
ďalej, ak by to zaplatila obec, tak táto cena by sa zohľadnila v kúpne j zmluve pri samotnom predaji – bola by pripočítaná, a to
isté platí aj pre predaj nehnuteľností – pozemkov, ktoré boli predmetom rokovania v bode 9
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 67/7/2016

K bodu 10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – žiadateľ: Tomáš Hollan, Vozokany 132 :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
1.Berie na vedomie :
Žiadosť Tomáša Hollana o odkúpenie obecného pozemku zo dňa 18.03.2016, vedenú pod reg. číslom: 168/016
2. Odporúča :
Starostovi obce podľa možnosti zistiť aké sú ceny pozemkov v lokalite našej obce, táto cena je potrebná pre ďalšie
rokovanie o stanovenie a určenie ceny, v prípade schválenia predaja nehnuteľnosti, v prípade potreby zabezpečiť vypracovanie
odborného znaleckého posudku

Hlasovanie:

za: 4
/J. Rožek, J.Valko, Ing. K. Obšivanová, J. Kucharovič ml/
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4

K bodu 11. Rôzne, Diskusia :
V tomto bode programu boli nasledovné dopyty:
- Ing. Obšivanová – čo tá zátarasa, ktorá je na komunikácii pri ihrisku?
- starosta obce – bude potrebný geometrický plán na vytýčenie obecného pozemku, budem to riešiť
- starosta obce – oboznámil prítomných so žiadosťou PD Nitrianska Blatnica o výrub drevín – 57 ks topoľov, dňa 14.03.2016
prebehlo na obecnom úrade ústne pojednávanie, a na základe uskutočneného miestneho zisťovania obec vydá rozhodnutie –
povolenie na výrub - avšak len pre 5 kusov topoľov, ktoré nie sú už v dobrom zdravotnom stave, zároveň upovedomil
prítomných o problematike – vypúšťanie žúmp do obecného potoka a do obecnej kanalizácie zo strany občanov, upozornil, že
sa nebude už nikomu nič tolerovať, zákaz vypúšťania žúmp bol vyhlásený v MR, upozornenie pre občanov bolo vyvesené
aj na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce, občania to však nerešpektujú, a naďalej tieto žumpy vypúšťajú , preto
bude pravdepodobne nevyhnutné tieto skutočnosti oznamovať na príslušný okresný úrad životného prostredia
- Juraj Rožek – áno, som za - treba riešiť aj vypúšťanie žúmp, ale treba riešiť aj problematiku vypúšťania od bytoviek, v lete je
neuveriteľný smrad, zápach a bodrel pri hlavnej ceste, je to tam prekryté
- starosta obce – najlepším riešením by bolo vybudovanie kanalizácie a ČOV, stojí to však veľké množstvo financií, a obec
vlastné prostriedky na vybudovanie kanalizácie a ČOV nemá, ani taký vysoký úver by sme ani nedostali, v súčasnosti si žiaľ
musia občania obce zabezpečovať vývoz žúmp na vlastné náklady
Iné pripomienky a dopyty zo strany prítomných neboli žiadne.
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K bodu 12. Záver:
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,40 hod.

Zapísala: Burzová Renáta

....................................

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Katarína Obšivanová
Jozef Valko

........................

........................................
.......................................

9

10

