ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 08.03. 2012 Ocú Boleráz
Počet poslancov obecného zastupiteľstva:
Počet prítomných poslancov:
Ospravedlnená:
Kontrolórka obce :
Prítomní hostia :

9
8
Mgr. Belicová, PN
Ing. Andrea Tuchscherová
p. Mária Hegerová, p. Mária Demovičová, p. Rastislav
Nemček

PROGRAM:

1./ Zahájenie, určenie overovateľov
2./ Kontrola uznesení
3./ Správa o výsledku inventarizácie hospodárskych prostriedkov za rok 2011
4./ Žiadosť o schválenie budúcej výmeny pozemkov – Lukáš Cintavý, Boleráz
5./ Informácia o zrealizovaných a pripravovaných investičných akciách
6./ Rôzne, diskusia
7./ Uznesenia, záver

1.

Zahájenie, určenie overovateľov

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal prítomných poslancov, poslankyne
a hostí. V priebehu zasadnutia OZ o 18.15 hod. prišiel poslanec Ing. Igor Ulman. Za overovateľov zápisnice určil
starosta poslankyne Ing. Gabrielu Vráblikovú a JUDr. Janu Ostatníkovú a oboznámil prítomných poslancov s
navrhovaným programom. Poslanci hlasovaním súhlasili s predloženým programom ale ako prvý bod

programu boli prerokovávané žiadosti prítomných hostí a následne boli prerokovávané jednotlivé body
schváleného programu.

p. Mária Hegerová - pohľadávky voči obci Boleráz
Pani Mária Hegerová bola prizvaná na zasadnutie OZ z dôvodu, že obec Boleráz vykazuje voči nej pohľadávky
od roku 2008 vo výške 1 941,55 €.
Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 30.12.2007 užívala p. Hegerová nebytové priestory vo výmere 47 m2 v
dome s.č. 139 v k.ú. Boleráz zapísaný na LV 1100 postavený na parc. č. 53/1. Pani Mária Hegerová využívala
priestory na podnikanie.
Zmluva s p. Hegerovou bola ukončená ku dňu 31.5. 2010.
Poslanci k predmetnej pohľadávke predniesli návrh, že obec vypracuje s dlžníčkou p. Máriou Hegerovou
dohodu o uznaní záväzku a spôsobe a termíne zaplatenia a prijalo nasledovné uznesenie.
OZ prijalo uznesenie, ktorým schválilo že,
pani Hegerová bude uvedenú pohľadávku splácať v mesačných splátkach vo výške 30,0 € nasledovne, prvá
splátka bude zaplatená v deň podpisu dohody a ďalšie bude platiť mesačne vždy do 15 dňa príslušného
mesiaca do pokladne obecného úradu alebo na účet.
V prípade získania finančných prostriedkov by dlžníčka p.Hegerová jednorázovo vysporiadala svoj záväzok.
Dohodu o uznaní záväzku spôsobe a termíne zaplatenia sa podujala vypracovať poslankyňa JUDr. Ostatníková.
Dohoda bude tvoriť prílohu zápisnice.
Lukáš Cintavý , Boleráz 625, 919 08 - Žiadosť o schválenie budúcej výmeny pozemkov
Lukáš Cintavý , bytom Boleráz 625 - žiada vysporiadanie pozemkov za účelom zrealizovania zámeru výstavby
RD a žiada o odsúhlasenie budúcej výmeny nehnuteľnosti nasledovne:
nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Boleráz, nachádzajúce sa v k.ú. Boleráz, obec Boleráz, ktoré sú v LV č.
1712: parcely registra „E“ parc. č. 156/3, záhrada, vo výmere 69 m², parc. č. 154, záhrada, časť vo
výmere 20 m², parc. č. 1321/3, ZP časť vo výmere 136 m², z parc. č. 1292/1, orná pôda vo výmere 202
m² časť vo výmere 9 m², t.j. nehnuteľnosti spolu vo výmere 234 m²
sa vymenia za :
novovytvorenú parcelu vo výmere 184 m² z pôvodnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Boleráz,
obec Boleráz zapísané v LV č. 680 parc. reg.“E“ parc. č. 1291/1, orná pôda vo výmere 272 m² , ktorú od

súčastných spoluvlastníkov ( Polnovakia Agrar,s r.o ¾, Bakičová Jana, r. Kurňavová 1/8, Ing. Renata
Srnková, r. Kurňavová 1/8) odkúpi Lukáš Cintavý.
Zámer obce o výmene nehnuteľností ( v súlade s§ 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí) bol
uverejnený na internetovej stránke obce v období od 22.2. 2012 do 8.3. 2012.
Poslanci OZ nemali námietky k predloženej zámene pozemkov a prijali nasledovné uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje
v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o nasledovnom prevode
majetku obce zámenou nehnuteľností podľa § 611 Občianskeho zákonníka a to:
nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Boleráz, nachádzajúce sa v k.ú. Boleráz, obec Boleráz, ktoré sú v LV č.
1712: parcely registra „E“ parc. č. 156/3, záhrada, vo výmere 69 m², parc. č. 154, záhrada, časť vo
výmere 20 m², parc. č. 1321/3, ZP časť vo výmere 136 m², z parc. č. 1292/1, orná pôda vo výmere 202
m² časť vo výmere 9 m², t.j. nehnuteľnosti spolu vo výmere 234 m²
sa vymenia za :
novovytvorenú parcelu vo výmere 184 m² z pôvodnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Boleráz,
obec Boleráz zapísané v LV č. 680 parc. reg.“E“ parc. č. 1291/1, orná pôda vo výmere 272 m² , ktorú od
súčastných spoluvlastníkov ( Polnovakia Agrar,s r.o ¾, Bakičová Jana, r. Kurňavová 1/8, Ing. Renata
Srnková, r. Kurňavová 1/8) odkúpi Lukáš Cintavý.
Dôvod zámeny je v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí hodný osobitného
zreteľa a týmto dôvodom je majetkoprávne vysporiadania priestoru v k.ú. Boleráz v lokalite ulice za reštauráciou
Pod Zámkom pred budúcim rodinným domom na parc. 156/6 a pred rodinným domom s.č. 390 tak, že obec sa
stane vlastníkom priestoru obdobne, ako je to pred ostatnými rodinnými domami v tejto lokalite.
Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že predmetný pozemok, ktorý obec vymieňa nemá pre obec zásadný
hospodársky význam, obec uvedený pozemok nevyužíva a ani neužívala, pričom uvedený pozemok dlhodobo
užívali právni predchodcovia občanov, od ktorých vymieňajúci Lukáš Cintavý odkupuje vymieňaný pozemok
a to s vedomím, že im tento pozemok patril. Pozemok, ktorý obec zámenou získa má pre obec zásadný význam z
dôvodu zabezpečenia verejného prístupu k stávajúcemu vedeniu verejného vodovodu a vedeniu
telekomunikačných sietí, prípadne k realizácii akýchkoľvek verejných rozvodov v tejto lokalite.
Zámer obce zrealizovať výmenu nehnuteľností bol počas celej doby od 22.2.2012 do konania obecného
zastupiteľstva 8.3.2012 zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, čím bolo naplnené
ustanovenie § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejniť zámer najmenej 15. dní pred
schvaľovaním výmeny na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. K navrhovanej zámene
nehnuteľností neboli žiadne pripomienky.

2 . Kontrola uznesení
Starosta kontroloval uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 15.12. 2011. Zo zasadnutia OZ nevyplynuli žiadne
termínované uznesenia.
Uznesenia č. 51, 52, 53, 54,55,56,57,58 boli schvaľovacie.
Uznesenie č. 59/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz nevyhovuje
žiadosti o udelenie jednorázovej sociálnej dávky p. Anne Danišovej, bytom Boleráz 333
Poslanci OZ nevyhoveli žiadosti o udelenie finančnej výpomoci p. Anne Danišovej bytom Boleráz 333 a
rozhodli, že im bude poskytnutá sociálna výpomoc formou potravinového balíčku.
Potravinový balíček vo výške 29.70 € bol žiadateľke odovzdaný dňa 21.12.2011
Uznesenie č. 60/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz nevyhovuje
žiadosti o udelenie jednorázovej sociálnej dávky p. Miroslave Polakovičovej, bytom Boleráz 328
Poslanci OZ nevyhoveli žiadosti o udelenie finančnej výpomoci p. Miroslave Polakovičovej , bytom Boleráz
328 a rozhodli, že im bude poskytnutá sociálna výpomoc formou potravinového balíčku.
Potravinový balíček vo výške 52,53 € bol žiadateľke odovzdaný dňa 21.12.2011
Starosta spolu s poslancami OZ sa postupne vyjadrovali k nesplneným pripomienkam a odporúčaniam poslancov
za rok 2011, ktoré spracovala kontrolórka obce Ing. Andrea Tuchscherová
Jaroslav Vyskoč – osadenie pouličnej lampy pri učiteľskej bytovke
Vyhodnotenie:
Pripomienka nie je splnená
T: apríl 2012
Slovak Telekom - žiadosť o postavenie základňovej stanice
Vyhodnotenie:

Rokovanie sa do dnešného dňa neuskutočnilo
T: priebežne apríl 2012
Termínované úlohy :
predložiť na rokovanie OZ návrh štatútu obce, dopracovaný o pripomienky Ing. Rudolfa Mackovčína
Poslanec Ing. Rudolf Mackovčín nepredložil do dnešného dňa pripomienky o ktoré by mal byť dopracovaný
štatút obce
Poslanec Ing. Rudolf Mackovčín prisľúbil, že predloží pripomienky k štatútu do najbližšieho zasadnutia OZ
T: apríl 2012
Rokovanie s firmou Amylum Slovakia s.r.o. ohľadom financovania opravy a kompletných rekonštrukčných prác
miestnej komunikácie a mosta cez Trnávku a majetkoprávnom vysporiadaní obecných pozemkov, ktoré sa
nachádzajú v areáli tejto spoločnosti
T: apríl 2012, starosta zvolá rokovanie s firmou Amylum Slovakia s.r.o. na ktoré budú prizvaní poslanci OZ
Doriešiť sťažnosť Jozefa a Viery Vittekových na Annu a Jozefa Kryštofových a zaslať písomné vyrozumenie
sporným stranám.
Predseda komisie verejného poriadku Ing. Igor Ulman a člen komisie Ing. Rudolf Mackovčín sa zúčastnili dňa
............................. ohliadky na mieste na preverenie sťažnosti.
Na základe skutočného preverenia danej situácie Ing. Igor Ulman a Ing. Rudolf Mackovčín vypracujú zápis , ktorý
bude zaslaný obom sporným stranám.
T: marec 2012
3. Správa o výsledku inventarizácie hospodárskych prostriedkov za rok 2011
Poslanci OZ obdržali spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ správu o výsledku inventarizácie hospodárskych
prostriedkov za rok 2011, ktorá bola vykonaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov
Inventarizácia bola vykonaná v období od 1.12.2011 do 31.12. 2011.

Starosta zriadil inventarizačnú komisiu v zložení predsedkyňa – Ing. Renáta Srnková, členovia –
Daniela Landrišičová, Anna Gážiová, a Ľubomíra Danišová.
Poslanci k predloženej inventarizácii nemali námietky
Poslanci OZ prijatím uznesenia schválili
správu o výsledku inventarizácie hospodárskych prostriedkov za rok 2011, ktorá bola vykonaná v zmysle zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
5. Informácia o zrealizovaných a pripravovaných investičných akciách
Starosta obce stručne informoval prítomných poslancov o realizovaných a pripravovaných investičných akciách
v našej obci.
8. bj. stará škola – bytovka je skolaudovaná, všetky byty sú obsadené.
Mladé rodiny s deťmi si chcú vybudovať za bytovkou sedenie, poprípade malé ihrisko.
Obec sa bude spolupodielať na financovaní oplotenia.
Pozemky po ľavej strane budovy bytovky od susedy Kataríny Vráblikovej chcela obec vysporiadať . Pani
Katarína Vrábliková nesúhlasila s vysporiadaním pozemkov. Pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce okolo
bytovky obec oplotí.
Prístavba a rekonštrukcia ZŠ Boleráz – investičná akcia je stavebne ukončená. Posledná platba z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nie je do dnešného dńa uhradená. Jedná sa čiastku vo výške
180 000,0 € .
Nosné akcie na rok 2012:
Revitalizácia centrálnej obecnej zóny - Prebieha kontrola verejného obstarávania prostredníctvom VÚC
v Trnave.
Podklady boli odovzdané v auguste v roku 2011, do dnešného dńa sme neboli oboznámení s výsledkom.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - dňa 8.3. 2012 obec Boleráz obdržala od Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry výzvu na predloženie dokladov na overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci
Všetky náležité doklady im budú obratom zaslané.

Zdravotné stredisko – Ing. arch. Marcela Masaryková priniesla projekčný návrh na parkovacie miesta v areáli
zdravotného strediska.
Vzhľadom k tomu, že dvorná časť zdravotného strediska je premočená, je tam blato, nedá sa tam parkovať,
starosta navrhuje do dvornej časti naviesť štrkodrvu.
Budova zdravotného strediska sa musí zrekonštruovať ako celok. Je nutné začať od strešnej konštrukcie
a potom budú postupne nasledovať ostatné stavebné práce.
Lokalita – IBV Klčovany - v danej lokalite sa začala robiť elektrika, kanalizácia je čiastočne v danej lokalite
zrealizovaná.
Lokalita IBV k Mažgútovi - rozpracovaná akcia momentálne stojí, nie je dotiahnutá do konca vzhľadom na
dlhodobú PN poslankyne Mgr.Aleny Belicovej, ktorá zmluvne prevod pozemkov s občanmi riešila. Darovacia
zmluva je popodpisovaná všetkými občanmi.
Poslankyňa JUDr. Jana Ostatníková preverovala, či možné
darovaciu zmluvu predložiť na zápis vkladu do katastra. Z verejného katastrálneho portálu bolo zistené, že
minimálne dvaja občania ( Jozef Mažgúth a Ing. Jozef Kyselica), po podpísaní darovacej zmluvy obci, darovali tie
isté pozemky aj svojim deťom a vnukom za účelom výstavby rodinných domov. Z pôvodných parciel, ktoré boli
predmetom darovania obci, sa odčlenili nové parcely s novými parcelnými číslami, ktoré majú aj nových
vlastníkov ( Stanislav Hubinský Ing. Juraj Kyselica). V niektorých prípadoch sa zmenilo noví vlastníci z dôvodu,
že pôvodný darca zomrel.
Z tohto dôvodu darovaciu zmluvu a pôvodný geometrický plán, vypracovaný Ing. Vladimírom Haršánym zo dňa
14.2.2008 nie je možné predložiť do katastra na zápis vkladu. Geometrický plán bude nutné prepracovať
o zistené rozdiely v parcelných číslach, ktoré zasahujú do miestnej komunikácie a následne bude potrebné
vypracovať dodatky k darovacej zmluve s novými vlastníkmi pozemkov. Na najbližšie zastupiteľstvo bude
predložený návrh, ako doriešiť prevody pozemkov v predmetnej lokalite.
6. Rôzne, diskusia
Starosta informoval poslancov:
- o obdržanej žiadosti od občianky p. Ruženy Galbovej , prechodne bytom Ubytovňa Domov, Zelenečská
113, 917 02 Trnava . Pani Galbová má v obci trvalý pobyt na adrese Boleráz 328 ale v obci sa nezdržiava.
Pani Galbová vo svojej žiadosti žiadala o jednorázovú výpomoc . Pani Galbová nedoručila v žiadosti svoj
finančný príjem . Poslanci OZ rozhodli, že p. Galbovej bude zaslaný list , v ktorom ju žiadame o doplnenie
príjmu za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti. Po doplnení potrebných dokladov bude žiadosť
opätovne prerokovávaná na zasadnutí OZ.
- o obdržanej žiadosti Rastislava Nemčeka , bytom Boleráz 415 - Žiadosť o vyznačenie vodorovného
dopravného značenia – „ Prechod pre chodcov pred budovou pošty “
Poslanci k predmetnej žiadosti zaujali stanovisko, že obec Boleráz sa bude písomne informovať na SSC
ohľadom premiestnenia dopravného značenia prechodu pre chodcov na ceste I. štátnej triedy.
Oznámenie o majetkových pomeroch starostu obce za rok 2010 – návrh komisie
Dňa 29.2.2012 starosta obce Ing. Pavol Mackovčín odovzdal na obec Boleráz oznámenie o majetkových
pomeroch „ Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca vykonávajúceho verejnú službu podľa ust. §10 zákona
č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme“ v zmysle čl .7 bod 5.) ústavného zákona č. 357/2004podľa
ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Tak isto na obec Boleráz bolo doručené majetkové priznanie hlavnej kontrolórky Ing. Andrei Tuchscherovej
a riaditeľky ZŠ s MŠ Boleráz Mgr. Drahomíry Ostatníkovej
Na preverenie majetkových pomerov starostu, hlavnej kontrolórky a riaditeľky ZŠ s MŠ bola zo strany poslancov
vytvorená komisia OZ v nasledovnom zložení:
Mgr. Daniela Miškovičová
JUDr. Jana Ostatníková
Ing. Gabriela Vrábliková
Komisii boli predložené oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce,
hlavnej kontrolórky a riaditeľky ZŠ s MŠ. Komisia k oznámeniam nemala námietky a všetky oznámenia zobrala
na vedomie. Tak isto aj poslanci OZ zobrali všetky majetkové oznámenia na vedomie.

UZNESENIA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 8.3.2012 na Ocú Boleráz
Uznesenie č. 1 /2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje
predložený program obecného zastupiteľstva
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

7
JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín,
Ing. Dalibor Holúbek, Miroslav Kováč, Mgr. Daniela Miškovičová,
Ing. Gabriela Vrábiková, Jaroslav Vyskoč

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

0
0

Uznesenie č. 2 / 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje
že pani Hegerová bude uvedenú pohľadávku splácať v mesačných splátkach vo výške 30,0 € nasledovne, prvá
splátka bude zaplatená v deň podpisu dohody a ďalšie bude platiť mesačne vždy do 15 dňa príslušného
mesiaca do pokladne obecného úradu alebo na účet.
V prípade získania finančných prostriedkov by dlžníčka p.Hegerová jednorázovo vysporiadala svoj záväzok.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

7
JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín,
Ing. Dalibor Holúbek, Miroslav Kováč, Mgr. Daniela Miškovičová,
Ing. Gabriela Vrábiková, Jaroslav Vyskoč

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

0
0

Uznesenie č. 3 /2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje
v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o nasledovnom prevode
majetku obce zámenou nehnuteľností podľa § 611 Občianskeho zákonníka a to:
nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Boleráz, nachádzajúce sa v k.ú. Boleráz, obec Boleráz, ktoré sú v LV č.
1712: parcely registra „E“ parc. č. 156/3, záhrada, vo výmere 69 m², parc. č. 154, záhrada, časť vo
výmere 20 m², parc. č. 1321/3, ZP časť vo výmere 136 m², z parc. č. 1292/1, orná pôda vo výmere 202
m² časť vo výmere 9 m², t.j. nehnuteľnosti spolu vo výmere 234 m²
sa vymenia za :
novovytvorenú parcelu vo výmere 184 m² z pôvodnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Boleráz,
obec Boleráz zapísané v LV č. 680 parc. reg.“E“ parc. č. 1291/1, orná pôda vo výmere 272 m² , ktorú od
súčastných spoluvlastníkov ( Polnovakia Agrar, s. r.o. ¾, Bakičová Jana, r. Kurňavová 1/8, Ing. Renata
Srnková, r. Kurňavová 1/8) odkúpi Lukáš Cintavý.
Dôvod zámeny je v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí hodný osobitného
zreteľa a týmto dôvodom je majetkoprávne vysporiadania priestoru v k.ú. Boleráz v lokalite ulice za reštauráciou
Pod Zámkom pred budúcim rodinným domom na parc. 156/6 a pred rodinným domom s.č. 390 tak, že obec sa
stane vlastníkom priestoru obdobne, ako je to pred ostatnými rodinnými domami v tejto lokalite.
Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že predmetný pozemok, ktorý obec vymieňa nemá pre obec zásadný
hospodársky význam, obec uvedený pozemok nevyužíva a ani neužívala , pričom uvedený pozemok dlhodobo
užívali právni predchodcovia občanov, od ktorých vymieňajúci Lukáš Cintavý odkupuje vymieňaný pozemok
a to s vedomím, že im tento pozemok patril. Pozemok, ktorý obec zámenou získa má pre obec zásadný význam z
dôvodu zabezpečenia verejného prístupu k stávajúcemu vedeniu verejného vodovodu a vedeniu
telekomunikačných sietí, prípadne k realizácii akýchkoľvek verejných rozvodov v tejto lokalite.

Z dôvodu, že výmera vymieňaných nehnuteľností je o 50 m² vyššia v prospech vymieňajúceho Lukáša
Cintavého, poskytne vymieňajúci Ing. Lukáš Cintavý vymieňajúcemu Obec Boleráz vyrovnanie vo výške 2,50€ /
1m². Vypracovanie nového geometrického plánu za účelom zrealizovania navrhovaného majetkoprávneho
vysporiadania zabezpečí na vlastné náklady Lukáš Cintavý.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
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JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín,
Ing. Dalibor Holúbek, Miroslav Kováč, Mgr. Daniela Miškovičová,
Ing. Gabriela Vrábiková, Jaroslav Vyskoč

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:

0
0

Uznesenie č. 4/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Boleráz schvaľuje
správu o výsledku inventarizácie hospodárskych prostriedkov za rok 2011, ktorá bola vykonaná v zmysle zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:

Hlasovalo proti:
Zdržalo sa:
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JUDr. Jana Ostatníková, Ing. Rudolf Mackovčín, Ing. Igor Ulman,
Ing. Dalibor Holúbek, Miroslav Kováč, Mgr. Daniela Miškovičová,
Ing. Gabriela Vrábiková
0
0

8. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
zastupiteľstva ukončil.

obecného

Zapísala: Ing. Renáta Srnková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Gabriela Vrábliková

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

JUDr. Jana Ostatníková

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

Ing. Pavol Mackovčín
starosta obce
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