Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Brvnište,
konaného dňa 13. februára 2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce
Poslanci : Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter Holiš,
p. Pavol Hároník, Mgr. Ľubica Hároníková, Ing. Peter Melicherík,
p. Pavol Miniarík, p. Štefan Zelenák

Neprítomní:

p. Štefan Francisty

Ďalší prítomní: Ing. Ján Zelinka , hlavný kontrolór obce
Ing. Andrea Nemčíková, Ing. Veronika Jágriková,
Mgr. Viera Jurdíková
Verejnosť:

Ing. Peter Šištík, p. Pavol Chmulík

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Ing. Peter Šištík - prístupová komunikácia.
Pavol Chmulík – vysporiadanie parkoviska.
Mgr. Špániková – príprava zámeny pozemkov.
ZŠ s MŠ Brvnište – žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov
na školského špeciálneho pedagóga.
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.
8. Fašiangy 2017.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Uznesenia.
12. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Dagmar Mikudíková, starosta obce. Privítala všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: p. Štefan Francisty.
Starostka obce konštatovala, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Mgr. Nadežda Babiarová, p. Peter Holiš
Zapisovateľka:
Uznesenie č.1/2017 :

Mgr. Viera Jurdíková

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 dňa 13.02.2017
za: 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Hároník, Mgr. Ľubica Hároníková, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3. Ing. Peter Šištík - prístupová komunikácia.
4. Pavol Chmulík – vysporiadanie parkoviska.
5. Mgr. Špániková – príprava zámeny pozemkov.
6. ZŠ s MŠ Brvnište – žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov
na školského špeciálneho pedagóga.
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.
8. Fašiangy 2017.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Uznesenia.
12. Záver
Hlasovanie:

Uznesenie č. 2/2017 :
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, p. Petra Holiša , zapisovateľku Mgr. Vieru
Jurdíkovú
Hlasovanie:

za: 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Hároník, Mgr. Ľubica Hároníková, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 3 - Ing. Peter Šištík – prístupová komunikácia

Bod 3 programu rokovania OZ bol zaradený ako samostatný bod, na základe ústnej
požiadavky Ing. Petra Šištíka vznesenej na Obecnom úrade Brvnište 390, 018 12 Brvnište, za
účelom riešenia povrchovej úpravy prístupovej komunikácie k rodinnému domu č. 400, na
ktoré bol Ing. Peter Šištík pozvaný písomnou pozvánkou a prejednania sa osobne zúčastnil.
Ing. Peter Šištík uviedol, že zo strany obce nedostal písomnú odpoveď na svoju žiadosť
z 07.03.2016, v ktorej žiadal o povrchovú úpravu prístupovej komunikácie. O zjednanie
nápravy žiadal aj poslancov OZ, a to ústne aj telefonicky. Prístupová komunikácia je v zlom
stave, nemôže po nej prejsť s kočíkom, majú zablatenú obuv, problematický je aj prístup
osobným motorovým vozidlom, ničí si ho. Trvalý pobyt v rodinnom dome č. 400 má iba on
sám. Ostatní členovia jeho rodiny p. Urdáková a dve maloleté deti majú trvalý pobyt v obci
Papradno a tento si do obce Brvnište neprihlásia, pokiaľ nebude prístupová komunikácia
vybudovaná. Uviedol, že deti nebudú navštevovať školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, budú využívať takéto zariadenia v obci Papradno. Nepožaduje cestu hneď,
ale požaduje stanovisko – termín realizácie úpravy prístupovej komunikácie.
Viera Jurdíková – písomná odpoveď na žiadosť o úpravu komunikácie nebola zaslaná, na
zasadnutí OZ dňa 12.04.2016 sa touto problematikou úpravy komunikácie poslanci zaoberali,
s tým, že sa v tejto lokalite plánuje jej úprava, OcÚ sa touto problematikou zaoberá priebežne
( pripravovala sa cenová ponuka, oprava sa riešila napr. aj v súvislosti so stavbou kanalizácie
22.01.2013,... ) Informovala poslancov OZ a ostatných prítomných, že pozemky na ktorých sa
nachádza táto komunikácia nie sú vo vlastníctve obce, ale vlastníctvom SPF Bratislava, teda
vec by sa mala riešiť aj s vlastníkom komunikácie.
Pavol Miniarík – vyjadril sa, že mu je ľúto, že zo strany Ing. Petra Šištíka cíti iba nenávisť
a nevidí na ňu dôvod, vždy sa mu pri vybavovaní stavebného povolenia a jeho požiadavkách
súvisiacich so stavbou na zasadnutí OZ poslancami vyšlo maximálne v ústrety, nekládli sa mu
žiadne prekážky ba naopak, všetci sa mu snažili pomôcť.
Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce - v predmetnej lokalite užíva rodinné domy 7
osôb bez trvalého pobytu, čím obec prichádza o podielové dane, čo je ročne cca 2 800,- Eur.
Chce , aby všetci občania obce chodili po upravených komunikáciách, ale bohužiaľ nedá sa
urobiť všetko naraz, obec musí túto veci riešiť postupne. Ing. Petrovi Šištíkovi pripomenula aj
situáciu, keď bol poslancom OZ Brvnište a sám zdržal sa hlasovania v prípade, keď sa jednalo
o úver na úpravu aj tejto prístupovej komunikácie. Ing. Peter Šištík svoje vtedajšie stanovisko
zdôvodnil tým, že sa blížil koniec volebného obdobia a nebolo vhodné zobrať úver a týkalo sa
to priamo jeho osoby.
Uznesenie č. 3/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
povrchovú úpravu prístupovej komunikácie č.p. KN E 3057/2, 3159/2 vrstvou asfaltu v termíne
do 31.12.2017.
Hlasovanie:

za: 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Hároník, Mgr. Ľubica Hároníková, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Štefan Zelenák

proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 4 - Pavol Chmulík – vysporiadanie parkoviska
Poslanci OZ opakovane riešili požiadavku p. Pavla Chmulíka, ktorý sa domáha
majetkoprávneho usporiadania pozemkov č.p. KN E 694 o výmere 211 m2, zastavané plochy
a nádvoria, 693/2 vo výmere 13 m2, trvalé trávne porasty a 693/4 vo výmere 47 m2 trvalé
trávne porasty , ktorých je spoluvlastníkom na základe LV č. 1811 v kú Brvnište a zaplatenia
3 ks orechov, ktoré sa na týchto pozemkoch nachádzajú a pred mnohými rokmi bolo na týchto
pozemkoch vybudované parkovisko. Obec je nútená pozemky odkúpiť v stave „ E “ , nakoľko
nie je možné majetkoprávne usporiadať pozemky vo vlastníctve Urbárskej obce, takže zápis
GO plánu po zameraní do stavu „ C“ by nebolo možné zapísať. Podiely budú vyplatené aj
ostatným spoluvlastníkom v zmysle vyššie uvedeného listu vlastníctva a v ňom zapísaných
podieloch.
Cena za m2 pozemku bola stanovená na sumu 3,30 Eur/ m2. Pán Pavol Chmulík sa
zaviazal uhradiť správny poplatok za vklad kúpnej zmluvy, ktorá bude však vypracovaná na
náklady Obce Brvnište v sume 66,- Eur.
Kúpna cena za 3 kusy orechov kráľovských, ktoré boli posadené podľa vyjadrenia p.
Chmulíka v roku 1965, spoločenská hodnota týchto stromov bola vypočítaná nasledovne:
1 orech kráľovský, Juglans regia L , obvod kmeňa 100cm - 254,16 Eur
1 orech kráľovský, Juglans regia L , obvod kmeňa 104cm - 287,52 Eur
Tieto stromy sú výlučným vlastníctvom p. Pavla Chmulíka, ktorý doloží čestné vyhlásenie
o vlastníctve k predmetným orechom.
1 orech kráľovský, Juglans regia L , obvod kmeňa 170 cm - 431,04 Eur
Tento strom posadil otec p. Chmulíka a jeho vlastníkmi sú podľa vyjadrenia p. Pavla Chmulíka
po 1/3 on a jeho dve sestry, p. Milada Chmulíková a p. Daniela Murcová rod. Chmulíková. Na
základe uvedeného každému prináleží suma 143,68 Eur. Spoluvalstníčky stromu o vlastníctve
tiež predložia čestné vyhlásenie.
Uznesenie č. 4/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odkúpenie pozemku č. p. KN E 693/2 o výmere 13 m2, trvalé trávne porasty, evidovaného na
liste vlastníctva č. 1811 v kú Brvnište nasledovne:
-

Pavol Chmulík rod. Chmulík, nar. 05.06.1947, Brvnište č. 470 podiel 1/24 a 3/8 spolu
5,42 m2
Daniela Murcová rod. Chmulíková, nar. 13.08.1956, Brvnište č. 180 podiel 2/24 spolu
1,09 m2

-

Eva Počiatková rod. Balášhazyová, nar. 19.05.1940, Rajčianska 5090/32, 821 07
Bratislava podiel 1/8 spolu 1,62 m2

odkúpenie pozemku č. p. KN E 693/4 o výmere 47 m2, trvalé trávne porasty, evidovaného na
liste vlastníctva č. 1811 v kú Brvnište nasledovne:
-

Pavol Chmulík rod. Chmulík, nar. 05.06.1947, Brvnište č. 470 podiel 1/24 a 3/8 spolu
19,59 m2
Daniela Murcová rod. Chmulíková, nar. 13.08.1956, Brvnište č. 180 podiel 2/24 spolu
3,92 m2
Eva Počiatková rod. Balášhazyová, nar. 19.05.1940, Rajčianska 5090/32, 821 07
Bratislava podiel 1/8 spolu 5,87 m2

odkúpenie pozemku č. p. KN E 694 o výmere 211 m2, zastavané plochy a nádvoria ,
evidovaného na liste vlastníctva č. 1811 v kú Brvnište nasledovne:
-

Pavol Chmulík rod. Chmulík, nar. 05.06.1947, Brvnište č. 470, 018 12 Brvnište podiel
1/24 a 3/8 spolu 87,91 m2
Daniela Murcová rod. Chmulíková, nar. 13.08.1956, Brvnište č. 180, 018 12 Brvnište
podiel 2/24 spolu 17,58 m2
Eva Počiatková rod. Balášhazyová, nar. 19.05.1940, Rajčianska 5090/32, 821 07
Bratislava podiel 1/8 spolu 26,37 m2

v sume 3,30 EUR/m2.
Uznesenie č. 5/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
odkúpenie orechov kráľovských Juglans regia L v počte 3 kusy v celkovej cene 972,72 Eur
v cene ich spoločenskej hodnoty nasledovne:
-

Pavol Chmulík rod. Chmulík, nar. 05.06.1947, Brvnište č. 470, 018 12 Brvnište
1 orech kráľovský, Juglans regia L , obvod kmeňa 100cm - 254,16 Eur
1 orech kráľovský, Juglans regia L , obvod kmeňa 104cm - 287,52 Eur
1 orech kráľovský, Juglans regia L , obvod kmeňa 170 cm - 431,04 Eur
1/3 =143,68 Eur

-

Daniela Murcová rod. Chmulíková, nar. 13.08.1956, Brvnište č. 180, 018 12 Brvnište
1 orech kráľovský, Juglans regia L , obvod kmeňa 170 cm - 431,04 Eur
1/3 =143,68 Eur

-

Milada Chmulíková, nar. 16.03.1944, Stred 57/51, 017 01 Považská Bystrica t.č. bytom
Centrum sociálnych služieb obce Papradno, Papradno 12, 018 13 Papradno
1 orech kráľovský, Juglans regia L , obvod kmeňa 170 cm - 431,04 Eur

1/3 =143,68 Eur
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Hároník, Mgr. Ľubica Hároníková, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5 - Mgr. Daniela Špániková – príprava zámeny pozemkov
V rámci tohto bodu programu bol prerokovaný návrh zámeny pozemkov Mgr. Daniely
Špánikovej, Zakvášov 1496/9, 017 01 Považská Bystrica, ktorá požiadala o odkúpenie časti
parcely KN E 3161/1 z ktorej sú vytvorené parcely č. KN C 1041 a 1042/2 v kú Brvnište vo
vlastníctve obce. Poslanci žiadosť prerokovali a navrhli zámenu požadovaných pozemkov KN
C 1042/2 a KN C 1041 vytvorených z č. p. KN E 3161/1 spolu vo výmere 298 m2 za pozemok
č.p. KN E 1982/2 v celkovej výmere 1123 m2 a rozdiel 825 m2 by bol doplatený v sume 3,30
Eur/m2 čo spolu predstavuje sumu 2722,50 Eur. Nakoľko tento pozemok je súčasťou ihriska
TJ Slovan. Poslanci k prerokovanému bodu prijali uznesenie.
Uznesenie č. 6/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
ukladá
predložiť Mgr. Daniele Špánikovej písomný návrh na zámenu pozemkov KN E 3161/1 z ktorej
sú vytvorené parcely č. KN C 1041 a 1042/2 v kú Brvnište vo vlastníctve Obce Brvnište spolu
vo výmere 298 m2 za pozemok č.p. KN E 1982/2 v celkovej výmere 1123 m2 a rozdiel 825 m2
by bol doplatený v sume 3,30 Eur/m2 čo spolu predstavuje sumu 2722,50 Eur.

Hlasovanie: za: 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Hároník, Mgr. Ľubica Hároníková, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K Bodu 6 - ZŠ s MŠ Brvnište – žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na
školského špeciálneho pedagóga
__________________________________________________________________________
Poslanci OZ boli oboznámení s požiadavkou ZŠ s MŠ Brvnište o poskytnutie finančných
prostriedkov na školského špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením. So žiadosťou sa najskôr obrátili na Okresný úrad Trenčín, Odbor školstva,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín , ktorý tunajšej ZŠ s MŠ oznámil, že požadované finančné
prostriedky pre rok 2017 nepridelil a žiadosť je vedená v evidencii pre prípad, že by došlo

k navýšeniu disponibilných zdrojov na tento účel. Poslanci OZ po prerokovaní tejto požiadavky
prijali uznesenie:
Uznesenie č. 7/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
nesúhlasí
s poskytnutím finančných prostriedkov na mzdové náklady špeciálneho pedagóga a asistenta
učiteľa z dôvodu, že v rozpočte Obce Brvnište nie sú finančné zdroje na ich pokrytie.
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Hároník, Mgr. Ľubica Hároníková, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 predložil a o jej obsahu oboznámil prítomných
hlavný kontrolór obce Ing. Ján Zelinka, poslancom bola doručená v písomnom vyhotovení.
Uznesenie č. 8/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 predloženú hlavným kontrolórom obce Ing. Jánom
Zelinkom.
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Hároník, Mgr. Ľubica Hároníková, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 8. Fašiangy 2017
V rámci tohto bodu programu poslanci a pracovníci OcÚ pripravili organizačné
zabezpečenie tohto kultúrneho podujatia. Príprava začne 24.02.2017 ( príprava tradičných
mäsových výrobkov p. Anton Baninec ). Samotné podujatie sa uskutoční 25.02.2017. Program
bude tradičný tak ako po iné roky ( ochutnávka zabíjačkových špecialít, sprievod masiek, p.

Peter Holiš pripraví scénku , pochovávanie basy folklórnou skupinou Podžiaran, do tanca na
fašiangovej zábave bude hrať hudobná skupina Doríčkovci, pre účasntíkov bude pripravená
tombola, bar bude zabezpečovať p. Ľubka Vališíková s dcérou. ). Pomoc pri organizácii
a príprave prisľúbili poslanci OZ.
Uznesenie č. 9/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Organizačné zabezpečenie kultúrneho podujatia Fašiangy 2017.
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Hároník, Mgr. Ľubica Hároníková, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 9. Rôzne
Ďalej starostka obce informovala poslancov o možnosti požiadať o riešenie havarijného stavu
na podlahe chodby v objekte budovy ZŠ s MŠ Brvnište Okresný úrad , Odbor školstva Trenčín.
Jedná sa o havarijný stav. K žiadosti je potrebné doložiť znalecký posudok, ktorý zhodnotí
havarijný stav podlahy. O podaní žiadosti a konkrétnych vykonaných krokoch budú poslanci
OZ informovaní.
Uznesenie č. 10/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
podanie žiadosti ZŠ s MŠ Brvnište, Brvnište č. 388 o riešenie havarijného stavu podlahy na
chodbe objektu školy na Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín po spracovaní znaleckého posudku, ktorý zhodnotí stav poškodenej podlahy
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Hároník, Mgr. Ľubica Hároníková, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

V bode rôzne boli poslanci OZ Ing. Dagmar Mikudíkovou, starostkou obce, oboznámení
s prípravou projektu v rámci integrovaného regionálneho operačného programu, Výzva kód:
IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, predmet projektu : „ zlepšenie vybavenia základnej Základnej
školy v obci Brvnište. “ . O konkrétnom postupe vo vybavovaní budú poslanci OZ
informovaní.
Uznesenie č. 11/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
prípravu a podanie projektu v rámci integrovaného regionálneho operačného programu, Výzva
kód: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, predmet projektu : „ zlepšenie vybavenia základnej
Základnej školy v obci Brvnište. “
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Hároník, Mgr. Ľubica Hároníková, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Poslancom OZ bol v rámci tohto bodu rokovania predložený na schválenie Prevádzkový
poriadok detského ihriska na území obce Brvnište.
Uznesenie č.12/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
VZN č. 3/2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok detského ihriska na území obce
Brvnište, ktoré nadobudlo účinnosť 01.01.2017.
schvaľuje
Prevádzkový poriadok detského ihriska na území obce Brvnište.

Hlasovanie: za: 8 Mgr. Nadežda Babiarová, p. Dagmar Bednárová, p. Peter
Holiš, p. Pavol Hároník, Mgr. Ľubica Hároníková, Ing. Peter
Melicherík, p. Pavol Miniarík, p. Štefan Zelenák
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 10. Diskusia – v texte

K bodu 11. Uznesenia – v texte
K bodu 12. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,30 h.
Zapísala:

....................................................
Ing. Dagmar Mikudíková
starostka obce
Overovatelia:
Mgr. Nadežda Babiarová

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

p. Peter Holiš

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

