Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brvnište ,
konaného dňa 9. júna 2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce
Poslanci: Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, Mgr. Ľubica
Hároníková, p. Pavol Háronik, p. Peter Holiš, p. Štefan Francisty,
p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
Ďalší prítomní: Ing. Ján Zelinka , hlavný kontrolór obce
Ing. Veronika Jágriková, Mgr. Viera Jurdíková , Ing. Andrea Nemčíková,
zam. obce
Verejnosť:

Ing. Miroslava Bundzíková, riaditeľka ZŠ sMŠ Brvnište
p. Mária Kontilová

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné.
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Otvorenie.
Určenie overovateľov a zapisovateľa.
Kontrola plnenia uznesení.
Finančné prostriedky na asistenta učiteľa pre dieťa Klára Kontilová – žiadosť.
Finančné prostriedky na vychovávateľa v ŠKD – žiadosť.
Oznámenie o počte detí zapísaných na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Mgr. Daniela Špániková – predloženie GP k zámene pozemkov.
Alžbeta Vetešková – predloženie GP ku kúpe pozemku.
Martin Jánošík, Katarína Fortuníková – žiadosť o možnosť úpravy prístupovej
komunikácie.
Marcela Koreníková - žiadosť o odkúpenie pozemku pri RD č. 22 a pozemku za ním.
Alžbeta Hospodáriková – zrušenie dohody zo dňa 18.11.2016, odstránenie asfaltového
povrchu z prístupovej komunikácie k RD č. 122.
Ladislav Čapliar – majetkoprávne vysporiadanie komunikácie ( za poštou ) –
informácia.
Projekt „ Zlepšenie vybavenia ZŠ v obci Brvnište “ .
Projekt „ Multifunkčné ihrisko OÚ a ZŠ Brvnište “.
Projekt „ Detské ihrisko OÚ a MŠ Brvnište “ .
Oprava prístupovej komunikácie na cintoríne.
Asfaltovanie miestnych komunikácií – informácia.
Oporný múr smer ošipárne – Ing. Jaroslava Kaníková a manž.
Marek Mečár , Stanislav Vaštík – prenájom pozemku- garáž.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenia.
Záver.
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Návrhy poslancov na doplnenie programu neboli vznesené.
Uznesenie č. 26/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania OZ Brvnište dňa 09.06.2017.
Hlasovanie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, Mgr.
Ľubica Hároníková, p. Pavol Háronik, p. Peter Holiš,
p.Štefan Francisty, p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík,
p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Otvorenie.
Určenie overovateľov a zapisovateľa.
Kontrola plnenia uznesení.
Finančné prostriedky na asistenta učiteľa pre dieťa Klára Kontilová – žiadosť.
Finančné prostriedky na vychovávateľa v ŠKD – žiadosť.
Oznámenie o počte detí zapísaných na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Mgr. Daniela Špániková – predloženie GP k zámene pozemkov.
Alžbeta Vetešková – predloženie GP ku kúpe pozemku.
Martin Jánošík, Katarína Fortuníková – žiadosť o možnosť úpravy prístupovej
komunikácie.
Marcela Koreníková - žiadosť o odkúpenie pozemku pri RD č. 22 a pozemku za ním.
Alžbeta Hospodáriková – zrušenie dohody zo dňa 18.11.2016, odstránenie asfaltového
povrchu z prístupovej komunikácie k RD č. 122.
Ladislav Čapliar – majetkoprávne vysporiadanie komunikácie ( za poštou ) –
informácia.
Projekt „ Zlepšenie vybavenia ZŠ v obci Brvnište “ .
Projekt „ Multifunkčné ihrisko OÚ a ZŠ Brvnište “.
Projekt „ Detské ihrisko OÚ a MŠ Brvnište “ .
Oprava prístupovej komunikácie na cintoríne.
Asfaltovanie miestnych komunikácií – informácia.
Oporný múr smer ošipárne – Ing. Jaroslava Kaníková a manž.
Marek Mečár , Stanislav Vaštík – prenájom pozemku- garáž.
Rôzne.
Diskusia.
Uznesenia.
Záver.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Mgr. Nadežda Babiarová, Mgr. Ľubica Hároníková
Zapisovateľka:
Mgr. Viera Jurdíková
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Uznesenie č.27 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
overovateľov zápisnice: Mgr. Nadeždu Babiarovú, Mgr. Ľubicu Hároníkovú.
Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, Mgr.
Ľubica Hároníková, p. Pavol Háronik, p. Peter Holiš,
p.Štefan Francisty, p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík,
p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:
0

Uznesenie č. 28 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zapisovateľku:
Mgr. Vieru Jurdíkovú .
Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, Mgr.
Ľubica Hároníková, p. Pavol Hároník, p. Peter Holiš,
p.Štefan Francisty, p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík,
p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:
0

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ, konaného dňa 03.04.2017
Predložila starostka obce.
Uznesenie č. 29 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ, konaného dňa 03.04.2017.
Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, Mgr.
Ľubica Hároníková, p. Pavol Háronik, p. Peter Holiš,
p. Štefan Francisty, p. Pavol Miniarík, Ing. Peter Melicherík,
p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
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neprítomní pri hlasovaní:

0

K bodu 4. Finančné prostriedky na asistenta učiteľa pre dieťa Klára Kontilová –
žiadosť
_______________________________________________________________________
Rodičia maloletej Kláry Kontilovej požiadali listom zo dňa 17.05.2017 č. 336/2017
o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na asistenta učiteľa pre dcéru Klárku,
ktorá je nepočujúca.
K požiadavke sa vyjadrili:
p. Mária Kontilová – podrobne oboznámila všetkých prítomných s potrebami jej dcéry Klárky
a požiadala o finančné prostriedky na mzdu asistenta len pre jej dcéru, ktorým by mohla byť jej
doterajšia asistentka sl. Játiová, ktorá jej posunkuje v prípravke v Bytči, ktorú momentálne
navštevuje. Do školských zariadení, ktoré poskytujú vzdelanie sluchovo postihnutým deťom
ju nechcú prihlásiť. Jedná sa o školské zariadenie v Bratislave, ktoré je internátne, a tam vidia
ako rodičia problém v tom, že v škole sú počujúci učitelia, ktorý používajú posunkovú reč, no
na internáte sú vychovávatelia, ktorý sú nepočujúci a v takomto prostredí by ich dieťa
nenapredovalo. Školské zariadenie pre sluchovo postihnuté deti v Trenčíne im nevyhovuje
z toho dôvodu, že je náročné na dochádzku – veľká vzdialenosť od miesta bydliska a ich dcére
býva v aute zle.
Minimálny mzdový náklad na asistenta sluchovo postihnutého dieťaťa by bol cca 1 400,-Eur/
mesiac, za jeden školský rok by sa jednalo o sumu cca 14 000,- Eur a viac.
Ing. Miroslava Bundzíková , riaditeľka ZŠ s MŠ Brvnište – opakovane je žiadaný Okresný úrad
Trenčín o poskytnutie finančných prostriedkov na asistenta učiteľa, žiadosti nebolo vyhovené,
bola zamietnutá. Ďalej boli pani riaditeľkou prítomní informovaní, že ZŠ s MŠ spracovala
projekt„ Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Brvnište “, kód ŽoNFP
NFP312010I004, , ktorý by mohol situáciu čiastočne riešiť a bude potrebná aj finančná
spoluúčasť obce v objeme 5% čo predstavuje sumu 3 964,50 Eur.
Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce - pokúsi sa preveriť možnosti odkiaľ by bolo možné
finančné prostriedky získať. Pýtala sa p. Kontilovej, či by v prípade ich dcérky nebol možný
odklad. Na čo p. Kontilová odpovedala, že odklad nástupu na školskú dochádzku nie je možný.
Požiadala ekonómku obce Ing. Andreu Nemčíkovú o informáciu, aké sú možnosti obecného
rozpočtu r. 2017. Ing. Nemčíková uviedla, že rozpočet je vyrovnaný a voľné finančné
prostriedky nie sú. Vyjadril sa Ing. Ján Zelinka, hlavný kontrolór obce, ktorý uviedol, že
rozpočet je naviazaný na projekty obce, ktoré sa realizujú a budú realizovať.
V priebehu mesiacov 6,7a 8/2017 všetci zainteresovaní preveria možnosti získania
finančných prostriedkov na asistenta učiteľa pre Klárku Kontilovú .
Uznesenie č. 30 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
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poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov, t.j.
3 964,50 Eur na zabezpečenie zdrojov spolufinancovania projektu „ Podpora inkluzívneho
vzdelávania v ZŠ s MŠ Brvnište “, kód ŽoNFP NFP312010I004,ktorý podáva Základná škola
s materskou školou Brvnište.

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p. Štefan
Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie:

K bodu 5. Finančné prostriedky na vychovávateľa v ŠKD – žiadosť.
Ing. Miroslava Bundzíková, oboznámila poslancov OZ so situáciou v ŠKD pri ZŠ s MŠ, aj
písomnou formou. Vznikla situácia, že počet prihlásených detí do ŠKD je ku dňu podania
písomnej žiadosti 10.05.2017 51 žiakov a ku dňu konania OZ t. j. k 09.06.2017 je počet
prihlásených 56, čo si vyžaduje zriadenie dvoch oddelení ŠKD a s tým vzniká potreba
zamestnať aj ďalšieho vychovávateľa, predložila spracovanú kalkuláciu mzdových nákladov
na 1 vychovávateľa, čo predstavuje sumu 980,41 Eur.
Vzhľadom na skutočnosť, že obecný rozpočet je vyrovnaný nie je možné o požiadavke
rozhodnúť, bude predmetom ďalšieho rokovania.
Uznesenie č. 31 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
ukladá
preveriť možnosť rozpočtu Obce Brvnište na poskytnutie finančných prostriedkov na mzdu
vychovávateľa.

Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p. Štefan
Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu 6. Oznámenie o počte detí zapísaných na plnenie povinnej školskej dochádzky.
ZŠ s MŠ Brvnište predložila poslancom informáciu o počte zapísaných detí do 1. ročníka a ich
menný zoznam.

Uznesenie č. 32 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o počte zapísaných detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ s MŠ Brvnište na školský rok
2017/2018.
Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p. Štefan
Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 7. Mgr. Daniela Špániková – predloženie GP k zámene pozemkov - v tomto bode
programu bola prerokovaná zámena pozemkov medzi Obcou Brvnište a Mgr. Danielou Špánikovou
v zmysle GP č. 77/2017 zo dňa 27.05.2017.

Uznesenie č. 33 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zámenu pozemkov nasledovne :
Obec Brvnište, IČO: 00317101, DIČ: 2020684644 je na základe LV č. 1463 vedeného
Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom výlučným vlastníkom pozemku
-

parc. č. KN-E 3161/1 o výmere 48551 m2, vodné plochy, v kú Brvnište v podiele 1/1

Mgr. Daniela Špániková rod. Počiatková, nar. ., r.č.. bytom Považská Bystrica, Zakvášov
1496/9 je základe LV č. 143 vedeného na Okresnom úrade Považská Bystrica, katastrálnom
odbore výlučnou vlastníčkou pozemku:
-

parc. č. KN-E 1982/2 o výmere 1123 m2 , orná pôda, v kú Brvnište v podiele 1/1

Geometrickým plánom č. 77/2017 geodeta Tibora Meliša zo dňa 27.05.2017 , ktorý bol overený
Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom pod. č. 372/20172012 boli
vytvorené nové parcely:
parcela KN-C 1041 „záhrada“ o výmere 192 m2, kód druhu pozemku 4
 z dielu č. 1 od parc. KN-E 3161/1 vo výmere 192 m2 k parcele č. KN-C 1041 v kú
Brvnište
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parcela KN-C 1042/2 „zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 106 m2 , kód druhu
pozemku 18
 z dielu č. 2 od parc. KN-E 3161/1 vo výmere 106 m2 k parcele č. KN-C 1042/2 v kú
Brvnište
parcela KN-C 1541/5 „ostatné plochy“ o výmere 123 m2 , kód druhu pozemku 34
 z dielu č. 4 od parc. KN-E 3161/1 vo výmere 123 m2 k parcele č. KN-C 1541/5 v kú
Brvnište
Mgr. Daniela Špániková, rod. Počiatková, nar., r. č. Považská Bystrica Zakvášov 1496/9
prevedie do vlastníctva Obce Brvnište, IČO: 00 317 101 pozemok č.p KN E 1982/2 v podiele
1/1.
Obec Brvnište, IČO: 00 317 101 prevedie vlastníctva Mgr. Daniely Špánikovej, rod.
Počiatkovej, nar. ., r. č. ., bytom Považská Bystrica, Zakvášov 1496/9 novovytvorené parcely:
parcelu KN-C 1041 „záhrada“ o výmere 192 m2 , kód druhu pozemku 4
 z dielu č. 1 od parc. KN-E 3161/1 vo výmere 192 m2 k parcele č. KN-C 1041 v kú
Brvnište
parcelu KN-C 1042/2 „zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 106 m2 , kód druhu
pozemku 18
 z dielu č. 2 od parc. KN-E 3161/1 vo výmere 106 m2 k parcele č. KN-C 1042/2 v kú
Brvnište
parcelu KN-C 1541/5 „ostatné plochy“ o výmere 123 m2, ,kód druhu pozemku 34
 z dielu č. 4 od parc. KN-E 3161/1 vo výmere 123 m2 k parcele č. KN-C 1541/5 v kú
Brvnište
Spolu vo výmere : 421 m2
Obec Brvnište, IČO: 00317101 zaplatí rozdiel vo výmerách pozemkov, čo predstavuje 702 m2
schválenou sumou 3,30 € za 1m2, spolu: 2 316,60 €, slovom : Dvetisíctristošestnásť 60/100.
Jedná sa o zámenu pozemku podľa osobitného zreteľa § 9a odst. 8 písm. e Zákona č. 138/1991
Z.z. O majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pozemok tvorí časť pozemku a prístup
v užívaní žiadateľa a aj jeho právneho predchodcu, tento dlhodobo a nerušene užívali
a zamieňaný pozemok, ktorý nadobudne Obec Brvnište tvorí časť hracej plochy futbalového
ihriska, ktoré je v dlhodobom užívaní obce.
Zámena pozemkov bola schválená trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Za
zámenu hlasovalo 9 poslancov z 9. Bol dodržaný postup prevodu podľa § 9a ods. 8, písm.
e Zákona č. 138/1991 Z. z. O majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová,
Mgr. Ľubica Hároníková, p. Pavol Háronik, p. Peter Holiš,
p. Štefan Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Pavol Miniarík,
Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu 8. Alžbeta Vetešková – predloženie GP ku kúpe pozemku – v tomto bode programu bol
prerokovaný odpredaj pozemku od medzi Obcou Brvnište a Alžbetou Veteškovou v zmysle GP č.
p006/17 zo dňa 20.02.2017.

Uznesenie č. 34 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odpredaj pozemku podľa § 9a ods.8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Z.z. O majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, diel č. 1 vo výmere 10 m2 vytvorený
z parc. č. KN E 3154/2, ostatné plochy v celkovej výmere 645 m2, v kú Brvnište k parc. č.
KN C 62/3 , zastavané plochy vo výmere 10 m2 v kú Brvnište, vytvorený geometrickým
plánom č. p006/17 zo dňa 20.02.2017, vyhotoveným Ing. Pavlom Riškom, overeným
Okresným úradom Považská Bystrica , katastrálnym odborom pod číslom 112/2017 dňa
28.02.2017 vytvoreného z parcely č. KN E 3154/2 , ostatné plochy vo výmere 645 m2, kú
Brvnište ako diel č. 1 vo výmere 10 m2, ktorého vlastníkom je Obec Brvnište na základe
LV č. 1463 za cenu 3,30 Eur/m2, čo za 10 m2 predstavuje sumu 33,00 Eur, slovom: Tridsaťtri
eur pre kupujúceho Alžbetu Veteškovú rod. Klabníkovú, nar. ., r. č. ., bytom Rozkvet 2048/97,
017 01 Považská Bystrica. Prevod pozemku, dielu č. 1 vo výmere 10 m2 vytvoreného z parc.
č. KN E 3154/2, ostatné plochy o výmere 645 m2 k parc. č. KN C 62/3, zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 10 m2, v kú Brvnište bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Za odpredaj hlasovalo 9 poslancov z 9. Bol dodržaný postup prevodu podľa § 9a
ods.8, písm. e Zákona č. 138/1991 Z.z. O majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvod
hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok je nevyužiteľný na výstavbu, ťažko
udržiavateľný pre svahovitosť.
Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p. Štefan
Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 9. Martin Jánošík, Katarína Fortuníková – žiadosť o možnosť úpravy prístupovej
komunikácie.
______________________________________________________________________________
Žiadatelia Martin Jánošík, Papradno – Podjavorník 2401, 018 13 Papradno a Katarína Fortuníková,
Papradno č. 933, 018 13 Papradno požiadali o súhlas s úpravou prístupovej komunikácie k pozemku
č.p. KN E 1146 v kú Brvnište na ktorej plánujú výstavu RD po spracovaní dodatku ÚPN O Brvnište.
Poslanci požiadavku prerokovali a odporúčajú obhliadku predmetnej komunikácie stavebnou
komisou a na základe ich vyjadrenia požiadavku doriešiť.

Uznesenie č. 35 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
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ukladá
Stavebnej komisii pri Obecnom úrade Brvnište vykonať obhliadku prístupovej komunikácie
a predložiť OZ stanovisko k možnosti jej úpravy.

Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p. Štefan
Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 10. Marcela Koreníková - žiadosť o odkúpenie pozemku pri RD č. 22 a pozemku za
ním.
__________________________________________________________________________________
Poslanci prerokovali požiadavku p. Marcely Koreníkovej bytom Brvnište č. 22 o odpredaj časti
pozemku KN E 3161/1, v kú Brvnište, ktorého vlastníkom je na základe LV č. 1463 Obec Brvnište , a
ktorý úžíva ako dvor pri RD č. 22 a to ako parc.č. KN C 1059. Prejavila záujem aj o kúpu ďalšej časti
tohto pozemku, ktorý sa nachádza za užívaným pozemkom KN C 1059.
Poslanci OZ o predloženej žiadosti rokovali a odporúčajú žiadateľke predložiť GP na pozemok ,
ktorý momentálne užíva t. j. KN C 1059 ( časť KN E 3161/1) po jeho vysporiadaní sa môže riešiť aj
ďalšia časť za týmto pozemkom, o kúpu ktorého prejavil záujem aj p. Milan Počiatek, pri odpedaji obec
musí postupovať podľa zákona č. č. 138/1991 Z.z. O majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 36 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
žiadosť o odpredaj časti pozemku č.p. KN E 3161/1, ktorú užíva žiadateľka Marcela
Koreníková ako č.p. KN C 1059 v kú Brvnište a opakovane sa ňou bude zaoberať po predložení
geometrického plánu na požadovaný pozemok.
Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p. Štefan
Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu 11. Alžbeta Hospodáriková – zrušenie dohody zo dňa 18.11.2016, odstránenie asfaltového
povrchu z prístupovej komunikácie k RD č. 122
__________________________________________________________________________________
Poslanci boli oboznámení s požiadavkou p. Alžbety Hospodárikovej, ktorá požaduje zrušenie
dohody zo dňa 18.11.2016 týkajúcu sa odvodnenia na pozemku č.p. KN C 685. Požaduje odstránenie
betónu z pozemku p. Pavlom Fábikom a odstránenie zvodu na dažďovú vodu p. Annou Lapúnikovou.
Pani Hospodáriková nie je spokojná s povrchovou úpravou pozemku – asfaltovaním č.p. KN C
685, ktorú vykonala Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica v rámci stavby kanalizácie
v obci Brvnište. Uvedenú problematiku už obec viackrát riešila, neodteká z pozemku voda, pani
Hospodárikovej bolo navrhnuté riešenie 18.11.2016 . Keďže požaduje p. Hospodáriková zrušenie tejto
dohody a odstránenie asfaltového povrchu, ktoré vykoná sama z dôvodu lepšieho prístupu k jej
rodinnému domu, bojí sa pádu a úrazu, bolo jej odporučené, aby požiadala o vyjadrenie PVS a.s. ,
nakoľko na tomto pozemku je umiestnená šachta kanalizácie a pri odstraňovaní asfaltového povrchu by
mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Po predložení stanoviska PVS a. s. bude Obec Brvnište pokračovať
v riešení situácie.

Uznesenie č. 37 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o riešení požiadavky na odstránenie asfaltového povrchu pozemku č.p. KN C 685
v kú Brvnište .
Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p. Štefan
Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 12. Ladislav Čapliar – majetkoprávne vysporiadanie komunikácie ( za poštou ) –
informácia.
__________________________________________________________________________________
P. Ladislav Čapliar navrhol OÚ Brvnište majetkoprávne usporiadanie pozemku č.p. 1504, 1505 ,
ktoré tvoria časť prístupovej komunikácie „ za Poštou “. Spoluvlastníkmi sú okrem neho p. Pavol
Zboran a p. Milan Miniarík. Predmetné pozemky by bolo potrebné zamerať GP a vyriešiť ich odpredaj
do vlastníctva obce.

Uznesenie č. 38 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o návrhu p. Ladislava Čapliara na majetkoprávne usporiadanie pozemku č.p. KN C
1504, 1505 , ktoré tvoria časť prístupovej komunikácie „ za Poštou “.
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Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p. Štefan
Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 13.Projekt „ Zlepšenie vybavenia ZŠ v obci Brvnište “ .
Poslanci OZ boli informovaní o predložení projektu „ Zlepšenie vybavenia ZŠ v obci Brvnište “,

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu
Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 .
Špecifikácia predmetu projektu:
- realizácia v plnoorganizovanej Základnej škole s materskou školou Brvnište
-cielená podpora inkluzívneho vzdelávania tým, že zriadením polytechnickej učebne umožní
integráciu v primárnom vzdelaní aj žiakom so zdravotným postihnutím, iným handikepom či
príslušnosťou ku iným marginalizovaným skupinám.
- realizácia je plánovaná v Základnej škole s materskou Brvnište, ktorá je zaradená do siete škôl
a školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve v platnom znení,
- realizácia v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
najmä §29-§31 Základná škola v platnom znení – primárna výchova a vzdelávanie detí v
predmetnej škole je a bude plne v súlade so školským zákonom,
- realizácia je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň základných škôl
(ISCED 1), Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základných škôl (ISCED 2), a
Vzdelávacím programom pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, nakoľko realizáciu
projektu sa zlepšia kľúčové kompetencie všetkých absolventov dotknutej základnej školy.
Súlad s príslušnými dokumentami je predovšetkým v oblasti Materiálno-technického a
priestorového zabezpečenie a rovnako aj v súlade s podmienkami na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.
Technické parametre bodov:
Objekt základnej školy sa nachádza v katastrálnom území Brvnište, obec Brvnište, okres
Považská Bystrica, na parcele č. 16 Brvnište súpisným číslom 388 (LV č. 936). Budovy i
pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa, obce Brvnište.
Navrhovaný projekt rieši zriadenie polytechnickej učebne a prírodovednej v základnej
škole. Na realizáciu projektu sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebných
úprav, nakoľko ide o obstaranie tovarov (vybavenia učebne) a stavebné práce sú potrebné
iba v rozsahu potrebnom na rekonštrukciu existujúceho interiérového priestoru v budove
školy.
Stavebné úpravy zahŕňajú:
odstránenie jestvujúcej deliacej priečky
odstránenie vrstiev podlahy v učebni
odstránenie vrstvy hliny položenej na záklope v podkroví
demontáž elektroinštalácie
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vybúranie dverí
nová elekroinštalácia /zásuvkové a svetelné obvody/
oprava vnútorných omietok v rozsahu podľa potreby
položenie vrstvy tepelnej izolácie v podkroví
položenie nášlapnej vrstvy v podkroví
realizácia novej podlahy v učebni /vyrovnanie podkladu, hydroizolácia, tepelná izolácia,
poter, nášlapná vrstva/
vnútorné maľby a nátery
osadenie nových dverí
Uznesenie č. 39 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu
Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 „ Zlepšenie
vybavenia ZŠ v obci Brvnište “ a potrebnú finančnú spoluúčasť Obce Brvnište na tomto projekte.

Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p. Štefan
Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 14. Projekt „ Multifunkčné ihrisko OÚ a ZŠ Brvnište “.
Poslanci OZ boli oboznámení s projektom Multifunkčné ihrisko pri OÚ a ZŠ Brvnište, ktorého

cieľom je rozvoj telesnej kultúry detí a mládeže. Deti a mládež obce nemajú vytvorené
dostatočne priaznivé podmienky na rozvoj telesnej kultúry, výstavbou multifunkčného ihriska
chceme tento stav zmeniť a docieliť tým zvýšenie pohybových aktivít detí a mládeže, ktoré im
chýbajú a podieľať sa tak na zlepšovaní ich pohybových schopností a zdravia. Celkové
rozpočtové náklady na ihrisko predstavujú sumu 64 948,00 € .Vlastné zdroje financovania
projektu by predstavovali sumu 24 948,00 €.
Uznesenie č. 40 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie „Multifunkčné ihrisko pri OÚ a ZŠ Brvnište “, s

rozpočtovými nákladmi na ihrisko v sume 64 948,00 € .Vlastné zdroje financovania projektu
by predstavovali sumu 24 948,00 €.
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Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p. Štefan
Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 15. „ Detské ihrisko pri OÚ a MŠ Brvnište “
Poslanci OZ boli oboznámení s projektom Detského ihrisko pri OÚ a MŠ Brvnište, ktorého cieľom
je rozvoj telesnej kultúry detí. V súčasnosti nemá obec v materskej škole (MŠ) detské ihrisko a
areál MŠ poskytuje priestor pre vybudovanie detského ihriska, ktoré materská škola nevyhnutne
potrebuje. Pri pobyte na školskom dvore by mali deti možnosť hrať sa, viac rozvíjať svoje
pohybové aktivity. Vybudovanie detského ihriska by ocenili aj rodičia detí, ktorí viackrát vzniesli
požiadavku. Detské ihrisko by slúžilo nielen deťom navštevujúcim materskú školu, ale aj ostatným
deťom obce. Zároveň v bezprostrednej blízkosti sa nachádza aj bytový dom určený pre mladé
rodiny s deťmi. V súčasnej dobe obec pristupuje k rekonštrukcii materskej školy s cieľom

zlepšenia podmienok a modernizácie vzhľadom na zvýšené požiadavky o umiestnenie detí.
Počet narodených detí v obci rastie. Predpokladá sa, že ihrisko bude stále využité, a to
nielen deťmi materskej školy ale aj ostatnými deťmi žijúcimi v obci. Celkové rozpočtové
náklady predstavujú sumu 17 745,00 €, vlastné zdroje financovania projektu 4 745,00 €.
Uznesenie č. 41 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie „ Detské ihrisko pri OÚ a MŠ Brvnište “ s
rozpočtovými nákladmi na ihrisko v sume 17 745,00 € .Vlastné zdroje financovania
projektu by predstavovali sumu 4 745,00 €.

Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p.
Peter Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Pavol Háronik,
p.Štefan Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan
Zelenák p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 16 . Oprava prístupovej komunikácie na cintoríne.
Poslanci OZ prerokovali nutnosť opravy prístupovej komunikácie na cintoríne. Dodávateľ bude
vybraný vo výberovom konaní.
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Uznesenie č. 42 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
opravu prístupovej komunikácie na cintoríne a uzatvorenie zmluvy na dodávateľa týchto prác
v zmysle výsledkov výberového konania.

Hlasovanie

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p.
Peter Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Pavol Háronik,
p.Štefan Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan
Zelenák p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 17. Asfaltovanie miestnych komunikácií – informácia.
Poslanci OZ boli v rámci tohto bodu programu informovaní o doasfaltovaní miestnych
komunikácií . Jedná sa MK Ing. Petr Šištík, p. Ľubomír Jágrik, p. Agnesa Jandušíková . Dodávateľ
bude vybraný vo výberovom konaní.

Uznesenie č. 43 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
doasfaltovanie miestnych komunikácií – Ing. Peter Šištík, p. Ľubomír Jágrik, p. Agnesa
Jandušíková . Dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní.

Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p.
Peter Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Pavol Háronik,
p.Štefan Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan
Zelenák p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 18. Oporný múr smer ošipárne – Ing. Jaroslava Kaníková a manž.
Poslanci OZ boli starostkou obce informovaní, že Ing. Jaroslava Kaníková a manž. zrealizujú
opravu a upevnenie panelov, ktoré sa uvoľnili pri ich rodinnom dome a miestnej komunikácii
vedúcej smerom do ošipární. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nachádzajú pri MK a bude pri nich
budovaný odvodňovací kanál bolo by vhodné, aby sa obec spolupodieľala na financovaní prác. Ing.
Kaníková predloží OÚ Brvnište cenovú ponuku, po predložení dodávateľom prác, ktorého si
objednala.
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Uznesenie č. 44/2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
finančnú spoluúčasť obce na oprave a upevnení panelov nachádzajúcich sa pri RD Ing. Jaroslavy
Kaníkovej a manž. a miestnej komunikácii vedúcej smerom do „ ošipární “, po predložení cenovej
ponuky na tieto stavebné práce .

Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p.
Peter Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p. Pavol Háronik,
p.Štefan Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan
Zelenák p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 19. Marek Mečár, Stanislav Vaštík – prenájom pozemku – garáž.
Pán Marek Mečár požiadal o prenájom časti pozemku č. p. KN C 1435 v kú Brvnište za účelom
osadenia prefabrikovanej garáže o výmere 30 m2. Nakoľko časť tohto pozemku dlhodobo užíva na
rovnaký účel p. Stanislav Vaštík a neevidujeme k tomuto prenájmu nájomnú zmluvu , bude sa
prenájom riešiť pre obidvoch rovnako. Poslanci navrhli nájomné v sume 50,00 € / kalendárny rok.

Uznesenie č. 45 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
prenájom častí pozemku č. p. KN C 1435 v kú Brvnište vo výmere 30 m2 pre každého nájomníka
v sume 50,- Eur /rok nasledovne :
1. nájomník: Marek Mečár rod. Mečár , nar. 02.05.1976, Brvnište č. 440
2. nájomník: Stanislav Vaštík rod. Vaštík, nar. 09.10.1974, Brvnište č. 445

Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p.
Štefan Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu 20. Rôzne .
V rámci tohto bodu rokovania OZ bolo prerokované:
Starostka obce informovala o riešení havarijného stavu podlahy v ZŠ s MŠ Brvnište – chodba.
Žiadosť spolu so znaleckým posudkom, vypracovaným Ing. Viliamom Lejčíkom bude odoslaná na
Okresný úrad Trenčín, Odbor školstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín do konca roka.
Ďalej starostka informovala poslancov OZ o postupe administratívnych prác pri príprave projektu
Vodovod v obci Brvnište. Obci bolo doručené Rozhodnutie o schválení záverečnej správy od
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava. Súčasne sa pripravujú podklady
pre územné konanie na túto stavbu.
Starostka informovala poslancov o projekte „ Zelená obec “ v rámci ktorého by sa mohlo
zrealizovať centrum obce. V prípade vyhlásenia výzvy by sa obec mohla do projektu zapojiť.
Poslanci boli informovaní o pripravovanom podujatí Veterán Tour Manín, dňa 17.07.2017, do
ktorého sa aj tento rok zapojí naša obec. Účastníci toho podujatia pripravia v našej obci zastávku
s občerstvením – gulášom.
Starostka obce poďakovala členom DHZ Brvnište a ZŠ s MŠ Brvnište za prípravu a organizáciu
osláv MDD v našej obci.
Ďalej poďakovala ZŠ s MŠ Brvnište za pripravený kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek.

Uznesenie č. 46 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Informácie podané starostkou obce Ing. Dagmar Mikudíkovou.

Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p.
Štefan Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Zmluva o založení združenia obcí Združenie obcí – Papradňanská dolina, Stanovy združenia obcí
- starostka obce informovala o potrebe vstúpiť do tohto združenia, ktoré bude zastrešovať,
v prípade potreby, obec pri podávaní projektov.

Uznesenie č. 47 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
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Zmluva o založení združenia obcí Združenie obcí – Papradňanská dolina, a Stanovy združenia
obcí.

Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p.
Štefan Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

p. Pavol Hároník navrhol osadenie 2 ks lavičiek pre mamičky na detské ihrisko pred NS Jednota.

Uznesenie č. 48 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zakúpenie 2 ks lavičiek na detské ihrisko pred NS Jednota.

Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p.
Štefan Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

p. Pavol Chmulík, na OÚ rozčúlene pripomienkoval, že nemá ešte zaplatené za orechy. Zmluvu
nepodpísala p. Daniela Murcová a p. Milada Chmulíková. Pán Pavol Chmulík doručil čestné
prehlásenie, že orechy sú jeho výlučným vlastníctvom a na základe tohto dokladu sa môže uzavrieť
kúpna zmluva.

Uznesenie č. 49 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
doriešenie kúpy orechov pri parkovisku DS na základe čestného vyhlásenia p. Pavla
Chmulíka.
Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p.
Štefan Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
17

p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
p. Peter Holiš - oboznámil poslancov OZ s problematikou cintorína a potrebou vytvorenia miesta
na urnové hroby a určenie poplatku za takéto hroby.

Uznesenie č. 50 /2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Potrebu vytvorenia miesta na urnové hroby a poplatku za takéto hroby.
Hlasovanie:

za: 9 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, Mgr. Ľubica Hároníková, p.Pavol Háronik, p.
Štefan Francisty, Ing. Peter Melicherík, p. Štefan Zelenák
p. Pavol Miniarík
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 21. Diskusia – v texte.
K bodu 22. Uznesenia – v texte.

K bodu 23. Záver.
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,45 hod.
Zapísala: .....................................................

Ing. Dagmar Mikudíková
starostka obce

Overovatelia:
Mgr. Nadežda Babiarová
Mgr. Ľubica Hároníková

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