Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Branovo
konaného dňa 04.03.2020 so začiatkom o 18:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Andrea Šulíková - starostka obce
Ing. Juraj Mellen, Michal Fülöp, Bc. Miroslav Lašček , Roman Kalina
– poslanci obecného zastupiteľstva

Neprítomní:

Iveta Mokrášová – poslankyňa obecného zastupiteľstva
Ing. Silvia Abrahámová - hlavná kontrolórka obce

Ďalší prítomní: Mgr. Katarína Musilová - zamestnankyňa obce
Verejnosť:

-

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2019
6. Inventarizácia pokladne k 31.12.2019
7. Rozpočtové hospodárenie obce
8. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2019
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
10. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na wifi zóny a novú optiku
11. Schválená dotácia na kultúru a šport
12. Dotácie – Dvory a okolie, MAS
13. Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce vlastníkom bytov
14. Zámer vykonať zmeny a doplnky v SPOLOČNOM ÚZEMNM PLÁNE
pre obec Branovo
15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
16. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila starostka obce Ing. Andrea Šulíková. Privítala všetkých prítomných.
Skonštatovala, že prítomní sú štyria poslanci z piatich čo znamená, že obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie, určila overovateľov a zapisovateľa
zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Bc. Miroslav Lašček, Michal Fülöp
Návrhová komisia:
Roman Kalina, Ing. Juraj Mellen
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Musilová
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Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Návrh na uznesenie predkladá starostka alebo poslanec OZ, ktorý predkladá správu. Návrhová
komisia znenie uznesení v priebehu rokovania vypracuje. Návrh na uznesenie predložila
a znenie uznesení v priebehu rokovania vypracovala starostka obce Ing. Andrea Šulíková.
K bodu 3. Návrh na schválenie programu
Starostka vyzvala poslancov k doplneniu, resp. k vysloveniu návrhov na zmenu programu
rokovania OZ. Doplňujúci bod do programu rokovania nemal nikto z prítomných a tak sa
pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 66/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
program rokovania bez navrhnutých zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie programu
4. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2019
6. Inventarizácia pokladne k 31.12.2019
7. Rozpočtové hospodárenie obce
8. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2019
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
10. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na wifi zóny a novú optiku
11. Schválená dotácia na kultúru a šport
12. Dotácie – Dvory a okolie, MAS
13. Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce vlastníkom bytov
14. Zámer vykonať zmeny a doplnky v SPOLOČNOM ÚZEMNM PLÁNE
pre obec Branovo
15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
16. Záver
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 4. Návrh na úpravu rozpočtu
V rokovacom bode č. 4 je potrebné schváliť zmenu rozpočtu. Návrh na úpravu rozpočtu
dostali poslanci ako materiál do rokovania. Starostka obce skonštatovala, že je potrebné
schváliť zmenu rozpočtu obce Branovo, ktorá bola vykonaná rozpočtovým opatrením
č. 4/2019 podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky. Prítomní poslanci nemali k úprave rozpočtu žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 67/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.
a) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
2. zmenu rozpočtu obce Branovo vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4/2019, konkrétne
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Schválenie plnenia rozpočtu k 31.12.2019
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 5. Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 dostali poslanci
ako materiál do rokovania. K plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky a pristúpilo
sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 68/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
plnenie rozpočtu k 31.12.2019.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Inventarizácia pokladne k 31.12.2019
Rokovací bod č. 6 otvorila starostka obce. Inventarizáciu pokladne dostali poslanci ako
materiál do rokovania. Pokladničná hotovosť podľa pokladničnej knihy 914,57 Eur sa rovná
účtovnej hotovosti podľa posledného zaúčtovaného pokladničného dokladu 914,57 Eur.
K inventarizácii pokladne nemali poslanci pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 69/2020 :
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Inventúrny súpis pokladnice k 31.12.2019.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Rozpočtové hospodárenie obce
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 7. V tomto bode programu informovala prítomných
o tom, že je potrebné schváliť rozpočtové hospodárenie obce za rok 2020. V prípade, že obec
bude hospodáriť v roku 2020 s prebytkom, tak prebytok navrhujem, aby sa rozdelil do
rezervného fondu a v prípade schodku, aby sa schodok vykryl z rezervného fondu. Poslanci
s návrhom súhlasili a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 70/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje:
1. Rozdelenie prebytku hospodárenia obce za rok 2020 do rezervného fondu.
2. Vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2020 sa vykryje
z prostriedkov rezervného fondu.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Správa o výsledku kontroly za II. polrok 2019
V rokovacom bode č. 8 starostka informovala prítomných o správe z výsledku kontroly za
II. polrok 2019. Pani Ing. Silvia Abrahámová sa kvôli chorobe nevedela zúčastniť dnešného
zasadnutia, ale správu o výsledku kontroly ste dostali ako materiál do rokovania. Na základe
plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 vykonala hlavná kontrolórka obce Branovo
kontrolu, ktorej cieľom bola kontrola príjmov správnych poplatkov podľa zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Kontrola bola
ukončená s tým, že neboli zistené nedostatky a preto nie je potrebné prijímať žiadne
opatrenia. Ak nemá nikto z prítomných pripomienky k správe, pristúpime k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 71/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly za II. polrok 2019.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 9. Poznamenala, že Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky za rok 2019 dostali poslanci ako materiál do rokovania. V nadväznosti na
plnenie úloh hlavnej kontrolórky, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti v roku 2019 boli
počas hodnoteného obdobia vykonané kontroly bežných účtov obce a to kontrola výdavkov
i kontrola príjmov za správne poplatky podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov. Hlavná kontrolórka sa pravidelne zúčastňovala
zasadnutí obecného zastupiteľstva, zúčastňovala sa školení, spracovávala a predkladala ďalšie
materiály do rokovaní obecného zastupiteľstva. K Správe o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2019 nemali prítomní poslanci žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 72/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na wifi zóny a novú optiku
V rokovacom bode č. 10 starostka informovala prítomných poslancov o opätovnej výzve
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním
na podporu „Wifi pre Teba“. Výzva je zameraná na budovanie bezplatných wifi sietí
na verejných miestach. Počet wifi zón je desať a sú rozvrhnuté od začiatku až po koniec obce.
Maximálna výška dotácie je 15 000,00 Eur. Je tam 5% spolufinancovanie obce, čo pri získaní
maximálnej výšky dotácie predstavuje spolufinancovanie vo výške 750,00 Eur. Preposielala
som Vám textové správy a všetky emaily o výzve a podmienkach. Väčšina z Vás súhlasila.
Na základe toho bol projekt podaný s tým, že poplatky za vypracovanie žiadosti sa platia až
po schválení dotácie. Prítomní poslanci nemali pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 73/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
predloženie Žiadosti o NFP na SO OPII. Názov projektu „Wifi pre Teba“, výška
spolufinancovania je 5% z predloženého projektu, maximálne spolufinancovanie je
vo výške 750,00 Eur. Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1(Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Schválená dotácia na kultúru a šport
Rokovací bod č. 11 otvorila starostka obce. V tomto bode programu informovala poslancov,
že na základe predložených žiadostí o poskytnutie dotácie na kultúru a šport nám Nitriansky
samosprávny kraj schválil dotáciu na kultúru vo výške 1 300,00 Eur a na šport vo výške
1 400,00 Eur. Na podporu kultúry sme podávali projekt na divadelné predstavenie, s tým, že
sme žiadali dotáciu na novú divadelnú oponu, osvetlenie a ozvučenie javiska. Predkladám
Vám cenovú ponuku na textilné vybavenie javiska, kde je zahrnutá hlavná opona, predponová
drapéria, zadný horizont a servis koľajníc. Spomínané javiskové komponenty by nás stáli
okolo 2 000,00 Eur. Potrebná bude aj nová javisková palubovka, kde môžeme počítať so
sumou cca 1 000,00 Eur. Ozvučenie a osvetlenie javiska by sme zatiaľ neriešili, pretože už
teraz budeme musieť spolufinancovať projekt aj z rozpočtu obce. Čo sa týka dotácie na šport,
tak tam sme už tradične žiadali dotáciu na Športový deň detí. Starostka otvorila diskusiu. Do
diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 74/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
spolufinancovanie predložených projektov.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 12. Dotácie – Dvory a okolie, MAS
V tomto bode programu starostka informovala poslancov o programe rozvoja vidieka
2014-2020. V rámci programu rozvoja vidieka budeme čerpať dotáciu v rámci opatrenia 7.5
Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej
infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Ide o dotáciu na turistický prístrešok
v centre obce vo výške 10 000,00 Eur. Žiadosť bola odoslaná, pretože výzva bola vypísaná do
31.01.2020. Z Integrovaného regionálneho operačného programu budeme čerpať dotáciu
v prípade, že bude vypísaná výzva MAS Dvory a okolie. Predbežne bude možné čerpať na
chodníky a cesty. Z MAS je možné čerpať dotáciu aj na občianske združenie. V januári sme
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založili Občianske združenie „Branovčan“. Cez občianske združenie sa budeme môcť
uchádzať o dotácie. Prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 75/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
berie na vedomie
informácie o čerpaní dotácií MAS.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 13. Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce vlastníkom bytov
Starostka obce otvorila rokovací bod č. 13. Prítomným poslancom predložila LV č. 1, na
ktorom sme zápisom katastrálneho úradu získali parcely, ktoré boli vo vlastníctve
Slovenského pozemkového fondu SR. Ide o parcelu č. 44/8, na ktorej je postavená bytovka
a parcelu č. 44/3, na ktorej je dvor. Obec bude predávať pozemky v celosti aj pod bytovkou
vrátane priľahlých plôch. Je potrebné schváliť spôsob predaja pozemkov, nakoľko vlastníci
bytov majú záujem o ich kúpu. Keďže ide o pozemok, na ktorom je postavená stavba vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou, tak pri predaji pozemku sa môže postupovať podľa §9a ods. 8
písm. b). V tomto prípade nie je potrebný znalecký posudok. Pri tomto postupe sa pozemky
predávajú za cenu úradnú, ktorá činí 3,32 Eur za m2. Navrhujem navýšiť cenu o náklady,
ktoré vznikli obci pri prevode majetku. Obec na svoje náklady dala vypracovať geometrický
plán. Je potrebné, aby si vlastníci bytovky vo vlastnej réžii dali urobiť nový geometrický plán
so zakreslením všetkých stavieb. Zároveň je potrebné dať vypracovať aj adresné body na
stavby. Na základe nového geometrického plánu si vlastníci podajú na obecný úrad žiadosti
o kúpu pozemkov. Všetky ostatné náklady ako cena za vypracovanie zmlúv a vkladovanie do
katastra nehnuteľností znášajú kupujúci. V tomto bode otváram diskusiu. Do diskusii sa
neprihlásil nikto z prítomných. Poslanci súhlasili so zámerom i postupom predaja pozemkov
a tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 76/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
spôsob predaja pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b).
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté
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K bodu 14.Zámer vykonať zmeny a doplnky v SPOLOČNOM ÚZEMNOM PLÁNE pre
obec Branovo
Rokovací bod č. 14 otvorila starostka obce. Poslancom pripomenula, že po minulé roky
odsúhlasili Územný plán a skonštatovali, že bude v ňom potrebné vykonať určité zmeny.
Dávam návrh, aby sme vykonali zmeny a doplnky v územnom pláne nakoľko sú potrebné aj
pre naše obecné pozemky, ktoré sme si určili ako stavebné a dali sme vypracovať
aj geometrický plán. Pri zmenách a doplnkoch budeme kontaktovať aj miestnych
podnikateľov i našich občanov, ktorí by mohli mať návrhy i pripomienky, ktoré bude
potrebné nám oznámiť písomnou formou. Ďalej by sme si urobili pracovné porady s tým, že
zvážime nevyhnutnosť jednotlivých zmien, nakoľko každá zmena je spoplatnená. Jednalo by
sa o zadefinovanie našich pozemkov aj pozemkov občanov a hlavne zaktualizovanie
územného plánu so súčasným stavom – výstavba ČOV, zberný dvor, kompostáreň, vyčlenenie
priestorov pre individuálnu výstavbu, bytovky a podobne. Poslanci súhlasili so zámerom
vykonať zmeny a doplnky v spoločnom územnom pláne. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 77/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
obstaranie zmien a doplnkov č. 1/2020 zámery obce: výstavba ČOV, zberné dvory,
kompostáreň a vyčlenenie priestorov pre individuálnu výstavbu.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 15. Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
V rokovacom bode č. 15 starostka informovala prítomných poslancov o nasledovných
dianiach:
1. V decembri minulého roku sme zaslali žiadosť na Slovenský pozemkový fond
o vydanie delimitačného protokolu na parcely registra E č. 31, 32 a 34.
2. V januári bola podaná žiadosť na Environmentálny fond o nenávratný finančný
príspevok na zateplenie kultúrneho domu.
3. Žiadosť sme podali aj na MF, ktoré vypísalo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu
podľa §1 a §2 Výnosu MF SR. Žiadosť bola podaná za účelom získania dotácie na
opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.
4. Za rok 2019 sme dosiahli úroveň vytriedeného komunálneho odpadu 30,01%.
Percento vytriedenia komunálneho odpadu vplýva na výšku zákonného poplatku. Čím
je vyššie percento vytriedenia odpadu tým je sadzba nižšia. Samotné sadzby sa z roka
na rok zvyšujú.
5. Dali sme vyrobiť nálepky na zberné nádoby pre občanov. Každá domácnosť bude mať
po úhrade poplatku za komunálny odpad nalepenú nálepku na zbernej nádobe.
Nádoba, ktorá nebude mať nálepku nebude pracovníkmi spoločnosti Brantner
vysypaná.
6. Objednali sme veľkokapacitný kontejner ako pomoc pre rodinu Kurucovú, ktorej
vyhorel suterén domu. Pomocou miestneho rozhlasu sa zaktivizovali dobrovoľníci,
aby rodine pomohli s upratovaním.
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7. Od januára sa na základe povolenia na výrub stromov odstránili stromy, ktoré boli
určené na výrub. Touto cestou ďakujem za pomoc pri odstraňovaní agátovej aleji za
Kuchtovými.
8. Pri obecnom úrade boli vyrúbané stromy a drevina uprataná. Vyfrézujú sa pne a do
konca mesiaca sa vysadí náhradná výsadba.
9. Pri dobrom počasí sa dočistia brehy pod cintorínom a dokosí sa verejné priestranstvo
pri rybníku.
10. Na podnet pána Jána Mellena, ktorý nás opakovane upozorňuje na nedodržiavanie
zákona o psoch a VZN, boli osadené zákazové tabuľky. Dali sme vyrobiť letáky pre
majiteľov psov, ktoré obsahujú jednotlivé nariadenia o psoch a dodržiavanie určitých
povinností pre majiteľov psov. Následne sa uskutočnilo sčítanie psov. Túto
problematiku budeme naďalej sledovať a riešiť porušenia.
11. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili fašiangovej zabíjačky. Najbližšie kultúrne
podujatia, ktoré nás čakajú je stavanie májového stromu (30.04.2020) a Deň matiek
(10.05.2020).
12. Dnes sme obdržali „Žiadosť o prenájom miestnosti v Dome smútku za ročný prenájom
vo výške 200,00 Eur. Žiadosť podal pán T. Hlavačka, ktorý v našej obci zabezpečuje
pohrebné služby pre občanov. Túto žiadosť je potrebné prerokovať a schváliť zámer
nájmu. Poslanci nemali žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 78/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Branovo
schvaľuje
prenájom miestnosti 3m x 4m v Dome smútku v Branove za ročný prenájom vo výške
200,00 Eur.
Hlasovanie:

za: 4 (Ing. Mellen, Fülöp, Kalina, Bc. Lašček)
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Mokrášová)

Uznesenie bolo prijaté.
13. Na záver otvorila starostka diskusiu. Do diskusii sa prihlásil poslanec Michal Fülöp,
ktorý poprosil pani starostku, aby sa cesta medzi Kuchtovými a Kodhajovými vyčistila
úplne, pretože je tam ešte krátky úsek, na ktorom je zopár kríkových stromov. Ďalej
pán Fülöp poukázal na neustále znečistenú ulicu, na ktorej býva. Susedia, ktorí
parkujú svoje osobné i firemné autá na trávnatých plochách, tak pri vychádzaní autom
na cestu ju zablatia.
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K bodu 16. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:10 hod.
Zapísala: Mgr. Katarína Musilová
............................................................
Ing. Andrea Šulíková
starostka obce
Overovatelia:
Bc. Miroslav Lašček
Michal Fülöp

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