
Zápisnica 
  z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 15.12.2014.

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny 

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Prerokovanie konsolidovanej výročnej správy  za rok 2013
4. Prerokovanie správy audítora 

- k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013
- ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013
- ku konsolidovanej výročnej správe

5. Úprava rozpočtu obce č. VIII/2014
6. Programový rozpočet obce na roky 2012,2013,2014,2014,2015,2016,2017 a správa hlavnej 

kontrolórky k rozpočtu
7. Plán práce hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2015 
8. Rôzne 
 návrh na prevod pozemku  v k.ú. Prašice žiadateľke Mgr. Erike Pastorkovej
 návrh na zrušenie uznesení  OZ č. 119/2014 a č.191/2014
 žiadosť PhDr. PaedDr. Mgr. Štefana Kováča o pridelenie dotácie na vydanie novej knihy
 Plán práce Obecného zastupiteľstva v roku 2015 
 Návrh VZN č. 9/2014 o dani z nehnuteľnosti
 Návrh VZN č.10/2014 o prideľovaní  obecných nájomných bytov vo vlastníctve obce
 Návrh VZN č.11/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
 Žiadosť  Jozefa Kišaca o zmenu zmluvných podmienok
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. Záver 

K     bodu č.1 Otvorenie zasadnutia

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov  obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Konštatovala, že poslanci sú prítomní v počte 7 a OZ je uznášania schopné.

K     bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
Zapisovateľ : Michal Glos
Overovatelia zápisnice: Ing. Mária  Malinková, Ing. Bystrík Hrutka
Návrhová komisia:   Ing. Jozef Michalka, Bc. Pavol Grežďo, Ing. Roman Bruchatý
Starostka obce dala hlasovať za návrhovú komisiu.

Hlasovanie:       
                                                                    Za :          7
                                                                    proti:        0
                                                                    zdržal sa:  0

Následne starostka obce  predložila  program dnešného rokovania OZ. Zároveň vyzvala poslancov na zmenu 
alebo  doplnenie  programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky  k predloženému návrhu programu 
rokovania.



Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice

schvaľuje
program rokovania bez zmien.
Hlasovanie:                                                  za:            7
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Prerokovanie konsolidovanej výročnej správy  za rok 2013
4. Prerokovanie správy audítora 
- k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013
- ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013
- ku konsolidovanej výročnej správe
5. Úprava rozpočtu obce č. VIII/2014
6. Programový rozpočet obce na roky 2012,2013,2014,2014,2015,2016,2017 a správa hlavnej kontrolórky k 
rozpočtu
7. Plán práce hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2015 
8. Rôzne 
- návrh na prevod pozemku  v k.ú. Prašice žiadateľke Mgr. Erike Pastorkovej
- návrh na zrušenie uznesení  OZ č. 119/2014 a č.191/2014
- žiadosť PhDr. PaedDr. Mgr. Štefana Kováča o pridelenie dotácie na vydanie novej knihy
- Plán práce Obecného zastupiteľstva v roku 2015 
- Návrh VZN č. 9/2014 o dani z nehnuteľnosti
- Návrh VZN č.10/2014 o prideľovaní  obecných nájomných bytov vo vlastníctve obce
- Návrh VZN č.11/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
- Žiadosť  Jozefa Kišaca o zmenu zmluvných podmienok
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10.Záver 

K bodu č .3   Prerokovanie konsolidovanej výročnej správy  za rok 2013

Ing. Katarína Bruchatá  predniesla poslancom konsolidovanú výročnú správu  za rok 2013. Poslanci k správe 
nemali pripomienky a vzali ju na vedomie.

Uznesenie č. 11/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

berie na vedomie  :

konsolidovanú výročnú správu za rok 2013



K bodu č.4    Prerokovanie správ audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a ku konsolidovanej
účtovnej závierke za rok 2013 a taktiež výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013

Ing. Katarína Bruchatá predložila a prečítala správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za 
rok 2013, následne správu nezávislého audítora  ku konsolidovanej  účtovnej závierke za rok 2013 a  výročnú 
správu ku konsolidovanej  účtovnej závierke za rok 2013. Poslanci vzali  všetky správy na vedomie.

Uznesenie č. 12/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

berie na vedomie:

 správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013
 správu nezávislého audítora  ku konsolidovanej  účtovnej závierke za rok 2013
 výročnú správu nezávislého audítora  ku konsolidovanej  účtovnej závierke za rok 2013

odporúča:

starostke obce zosúladiť stanovisko audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 so zákonom o 
účtovníctve

termín: 31.12.2014

K bodu č.5   Úprava rozpočtu obce č. VIII/2014

Ing. Katarína Bruchatá predniesla návrh na  úpravu rozpočtu č. VIII/2014. Informovala o jednotlivých 
zmenách a drobných úpravách na strane výdavkov ako aj na strane príjmov. Taktiež informovala, že rozpočet 
je prebytkový. K úprave sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hrubá. Poslanci nemali k úprave 
rozpočtu žiadne pripomienky. 
Starostka obce dala o návrhu úpravy rozpočtu  hlasovať:

Uznesenie č. 13/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

berie na vedomie:

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úprave rozpočtu č. VIII/2014

Hlasovanie                za:             7
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0



schvaľuje:

úpravu rozpočtu č. VII/2014 s nasledovnými zmenami:

REKAPITULÁCIA

PRÍJMY

Bežné
Kapitálové 0,00
Finančné operácie 0,00
Základná škola 715,00 585,00
CELKOM

VÝDAVKY

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie 160,00 455,00
Základná škola
CELKOM

Rozpočet po úprave č. VIII/2014
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: 

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok 60,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Úprava č. VIII/2014 
Zvýšenie                   

+
Úprava č. VIII/2014 

Zníženie                   -

ROZPOČET po 
úprave                  

 č. VIII/2014

1 068 005,00 1 132 630,00 44 145,00 7 240,00 1 169 535,00
53 275,00 257 920,00 18 965,00 276 885,00
7 400,00 42 330,00 32 440,00 9 890,00

36 290,00 36 490,00 36 620,00
1 164 970,00 1 469 370,00 63 825,00 40 265,00 1 492 930,00

1 492 930,00

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Úprava č. VIII/2014 
Zvýšenie                   

+
Úprava č. VIII/2014 

Zníženie                   -

ROZPOČET po 
úprave                  

 č. VIII/2014

474 235,00 520 835,00 45 415,00 28 640,00 537 610,00
58 875,00 289 835,00 17 930,00 30 940,00 276 825,00
92 780,00 92 780,00 92 485,00

539 080,00 561 295,00 1 685,00 8 175,00 554 805,00
1 164 970,00 1 464 745,00 65 190,00 68 210,00 1 461 725,00

1 461 725,00

1 492 930,00
1 461 725,00

31 205,00

1 206 155,00
1 092 415,00

113 740,00

276 885,00
276 825,00

9 890,00
92 485,00

-82 595,00



K bodu č.6  Programový rozpočet obce na roky 2012,2013,2014,2014,2015,2016,2017 a správa hlavnej 
kontrolórky k rozpočtu

Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom na schválenie návrh rozpočtu obce na roky 2015,2016,2017. 
Informovala,, že navrhnutý rozpočet je vyrovnaný a sú v ňom zapracované požiadavky na menšie investičné 
akcie obce. K Programovému rozpočtu sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce.  Poslanci vzali návrh 
programového rozpočtu na roky 2016 a 2017 na vedomie a taktiež správu hlavnej kontrolórky k 
programovému rozpočtu. Následne starostka dala hlasovať o návrhu programového rozpočtu na rok 2015:

Uznesenie č. 14/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

berie na vedomie:

Návrh programového rozpočtu obce Prašice na roky  2012,2013,2014,2014,2015,2016 a 2017

berie na vedomie:

Stanovisko hlavnej kontrolórky k  programovému rozpočtu obce Prašice na 
roky2012,2013,2014,2014,2015,2016 a 2017

schvaľuje:

viacročný programový  rozpočet  obce Prašice na roky   2015, 2016 a 2017  nasledovne:

K bodu č.7 Plán práce hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2015 

CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE PRAŠICE NA 
ROKY 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016, 2017

Príjmy
REKAPITULÁCIA ROZPOČT. ZDROJOV CELKOM Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017

Názov Skutočnosť Skutočnosť Schválený rozpočet Návrh Návrh

v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR
a b 2 4 5 4 5 6 7

Bežné príjmy 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy obce spolu:
Mimorozpočtové príjmy obce: 40,00
Mimorozpočtové príjmy ZŠ:
PRÍJMY CELKOM:

Výdavky
REKAPITULÁCIA ROZPOČT. VÝDAVKOV  CELKOM Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017

Názov Skutočnosť Skutočnosť Schválený rozpočet Návrh Návrh

v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR
a b 2 4 5 4 5 6 7

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky 0,00 0,00
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky obce spolu:
Mimorozpočtové výdavky obce: 40,00
Mimorozpočtové výdavky ZŠ:
VÝDAVKY CELKOM:

ROZDIEL- rozpočtový: (+prebytok/-schodok) 0,00 0,00
ROZDIEL- mimorozpočtový: (+prebytok/-schodok) 0,00

Ekon. 
klasifikácia

Očakávaná 
skutočnosť

Odporúčané 
schváliť

1 117 931,00 1 180 293,00 1 104 295,00 1 192 035,00 1 183 575,00 1 231 170,00 1 286 850,00
349 366,00 456 033,00 53 275,00 279 145,00 1 600,00
26 886,00 3 443,00 7 400,00 9 890,00 21 915,00 1 915,00 1 915,00

1 494 183,00 1 639 769,00 1 164 970,00 1 481 070,00 1 207 090,00 1 233 085,00 1 288 765,00
16 775,00 21 085,00 17 130,00 18 150,00 19 170,00 20 190,00

67 234,00 116 556,00 115 595,00 125 400,00 132 270,00 139 280,00 146 750,00
1 561 457,00 1 773 100,00 1 301 650,00 1 623 600,00 1 357 510,00 1 391 535,00 1 455 705,00

Ekon. 
klasifikácia

Očakávaná 
skutočnosť

Odporúčané 
schváliť

1 093 003,00 997 153,00 1 013 315,00 1 087 020,00 1 068 840,00 1 073 025,00 1 101 530,00
256 408,00 482 534,00 58 875,00 275 415,00 50 000,00
137 987,00 91 796,00 92 780,00 92 260,00 88 250,00 88 250,00 88 250,00

1 487 398,00 1 571 483,00 1 164 970,00 1 454 695,00 1 207 090,00 1 161 275,00 1 189 780,00
21 023,00 21 085,00 17 084,00 17 525,00 17 865,00 18 195,00

64 584,00 117 207,00 115 595,00 124 140,00 130 785,00 137 785,00 145 155,00
1 552 022,00 1 709 713,00 1 301 650,00 1 595 919,00 1 355 400,00 1 316 925,00 1 353 130,00

6 785,00 68 286,00 26 375,00 71 810,00 98 985,00
2 650,00 -4 899,00 1 306,00 2 110,00 2 800,00 3 590,00



Hlavná kontrolórka obce Ing. Hrubá predniesla poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015, 
taktiež informovala poslancov, že v prípade potreby vykoná kontrolu aj v iných oblastiach, mimo plán 
kontrolnej činnosti a to na ich podnet, pripadne podnet od občanov. Starostka dala o pláne kontrolnej činnosti 
hlasovať:

Uznesenie č. 15/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Hlasovanie                za:             7
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

schvaľuje:

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015

K bodu č.8 Rôzne 

1.Starostka predniesla poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre 
Mgr. Eriku Pastorkovú , rod. Moravčíkovú, nar.11.8.1954, bytom Potvorice 198 a to podľa registra CKN ako 
parc. č. 3548/298 ostatné plochy  vo výmere 221m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a podľa vypracovaného GP č.  36319830 - 090/14 ide o novozakreslené parc. č. 3548/312 ostatné plochy vo 
výmere 21  m2  ,  ktorú obec odpredáva za cenu 10 €/m2, čo predstavuje čiastku 210  €. Predmetný pozemok 
tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim 
umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala starostka hlasovať:

Uznesenie č. 16/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

Hlasovanie                za:             7
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0
schvaľuje:

predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Mgr. Eriku Pastorkovú , rod. 
Moravčíkovú, nar.11.8.1954, bytom Potvorice 198 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/298 ostatné 
plochy  vo výmere 221m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného 
GP č.  36319830 - 090/14 ide o novozakreslené parc. č. 3548/312 ostatné plochy vo výmere 21  m2  ,  ktorú 
obec odpredáva za cenu 10 €/m2, čo predstavuje čiastku 210  €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok 
k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí 
nedeliteľný celok so stavbou hlavnou

2.Starostka obce predniesla poslancom návrh na zrušenie vlastných uznesení č. 119/2014  a 191/2014. 
Uznesenie 119/2014  navrhuje zrušiť z dôvodu, že Miloš Bodi a Denisa Tlstá, ktorým boli prenajaté priestory 
bývalej pizzerie, do dnešného dňa nepodpísali nájomnú zmluvu a ani vo veci nič nekonajú. Dôvodom na 
zrušenie Uznesenia číslo 191/2014 je, že rezervný fond sa nečerpal a investičné akcie sa realizovali z 
kapitálových príjmov  z predaja pozemkov.  Rezervný fond preto zostal v plnej výške nepoužitý. Starostka 
dala o návrhoch hlasovať:

Uznesenie č. 17/2014:



Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

Hlasovanie                za:             7
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

ruší:

vlastné Uznesenie č. 119/2014  v plnom znení

Uznesenie č. 18/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

Hlasovanie                za:             7
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

ruší:

vlastné Uznesenie č. 191/2014  v plnom znení

3. Starostka predniesla poslancom žiadosť Mgr. Štefana Kováča o poskytnutie  finančnej odmeny  vo výške 
500 €  na financovanie nákladov spojených s vydaním novej knihy Recepty z chalúpky III. Následne dala 
hlasovať:

Uznesenie č. 19/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

Hlasovanie                za:             7
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0
schvaľuje:

poskytnutie finančnej odmeny  vo výške 500 €  na financovanie nákladov spojených s vydaním novej knihy 
Recepty z chalúpky III.

4. Starostka predniesla poslancom na schválenie Plán práce OZ na rok 2015 a informovala ich o jednotlivých 
zasadnutiach a približnom programe rokovaní Obecných zastupiteľstiev. Následne dala hlasovať:

Uznesenie č. 20/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

Hlasovanie                za:             7
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

schvaľuje:

Plán práce Obecného zastupiteľstva  na rok 2015



5. Alena Vaváková predniesla poslancom na schválenie Návrh VZN č. 9/2014  o dani z nehnuteľností a 
informovala poslancov o drobných úpravách v tomto  VZN. Starostka dala hlasovať:

Uznesenie č. 21/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

Hlasovanie                za:             7
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

schvaľuje:

VZN č. 9/2014  o dani z nehnuteľností

6. Lýdia Miková predniesla poslancom na schválenie Návrh VZN č. 10/2014  o prideľovaní nájomných bytov
a informovala poslancov o zmenách v novom VZN. Starostka dala hlasovať:

Uznesenie č. 22/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

Hlasovanie                za:             7
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

schvaľuje:

VZN č. 10/2014  o prideľovaní nájomných bytov

7. Lýdia Miková predniesla poslancom na schválenie Návrh VZN č. 11/2014  o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a informovala poslancov , že úprava je potrebná z dôvodu 
legislatívnych zmien. Starostka dala hlasovať:

Uznesenie č. 23/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

Hlasovanie                za:             7
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

schvaľuje:

VZN č. 11/2014  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

8. Starostka predniesla žiadosť  Jozefa Kišaca o zmenu zmluvných podmienok vo veci nájmu nebytových 
priestorov v budove požiarnej zbrojnice. Jozef Kišac  žiada  o platenie nájomného mesačne vpre rok 2015. 
Poslanci o  žiadosti diskutovali a následne dala starostka hlasovať:

Uznesenie č. 24/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov



Hlasovanie                za:             0
                                   proti:        7
                                   zdržal sa: 0

neschvaľuje:

žiadosť Jozefa Kišaca o zmenu zmluvných podmienok vo veci platenia nájmu  mesačne za nebytové priestory
v budove požiarnej zbrojnice a trvá na podmienkach platnej zmluvy

K bodu č.9 Diskusia a interpelácia poslancov

1. Ing. Roman Bruchatý požiadal o predloženie zoznamu dlžníkov za TKO a daniach za rok 2014 a staršie 
roky.  Starostka dala o návrhu  hlasovať:

Uznesenie č. 25/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

Hlasovanie                za:             7
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

ukladá:

zamestnancom obce pripraviť zoznam dlžníkov na daniach a TKO na najbližšie zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva

Termín: 31.1.2015     Zodpovední: Miková, Vaváková

2. Ing. Mária Malinková sa informovala, že v akom štádiu je riešenie dopravnej situácie  na komunikácii 
Nemečkovská a odbočka Slnečná. Pani starostka odpovedala, že aktuálne sa robia geodetické zamerania a 
pripravuje sa dokumentácia k stavebnému povoleniu.

3. Ing. Malinková taktiež predniesla poslancom ústne sťažnosti na MUDr. Hupku a jeho absencia v ordinácii 
počas ordinačných hodín. Starostka obce prisľúbila, že MUDr.  Hupku pozve na najbližšie zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.

K bodu č.10 Záver 

Starostka na záver  poďakovala poslancom za účasť a za aktívny prístup k riešeniu prerokovávanej 
problematiky a 2. rokovanie OZ ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová
    prednostka obce                                                                                  starostka  obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Bystrík Hrutka                                  .............................................

Ing. Mária Malinková                              ...............................................

Zapisovateľ : Michal Glos
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