ZÁPISNICA
Zo zasadnutia obecného zastupitel'stva

obce Záhorská Ves zo dňa 3.11.2021

Prítomní:

Starosta obce: JUDr. Boris Šimkovič, hl. kontrolórka Mgr.Kaderová Rúth,
Poslanci:Annušová Mária, Danihel Pavol, Mgr. Klik Viktor, Korych Jaroslav, Ing. Bartalská Mária
Neprítomní:

LučanskýPeter, LučánskyMartin, Nechala Stanislav

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Schválenie overovate ra zápisnice
3} Kontrola úloh
4) Zloženie sľubu nového poslanca
5) Schvaľovanie členov FK
6) Schval'ovanie člena bytovej komisie
7) Informovanie o projekte "skvalitnenie technického vybavenia odbo učební ZŠ Záhorská Ves"
8) Rozpočtové opatrenie č. 6
9) Žiadosti
10) Urnová stena
11) Informácie starostu
12) Diskusia
13) Záver

K bodu Č. 1 - otvorenie zasadnutia

Starosta Informovalo programe zasadnutia. S programom súhlasili všetci 5 poslanci.
Za zapisovateľa určil Stanislavu Orgoňovú

K bodu

č. 2 - schválenie overovateľa zápisnice

Starosta určil za overovatel'a zápisnice p. Danihela Pavla
Všetci prítomní poslanci súhlasili
Neprítomní: 3 poslanci /Lučanský Peter, LučánskyMartin, Nechala Stanislav/
K bodu

č. 3 - kontrola úloha

Uzn. 55/2020 - JVG riešenie napojenia na VN - úloha trvá
Uzn. 57/2020 - Doplnok územného plánu č. 4 /zmena termínu uzn. 19/2021 do 31.12.21/
úloha trvá
Uzn. 64/2020 - predaj 2 ks horákov - nepredané, Uzn. 16/2021 - nová VOS - nepredané, inv.
komisia pripraví návrh na vyradenie - úloha trvá
Uzn. 74/2020 - užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy p. Zeman - úloha trvá
Uzn. 75/2020 - komunitný plán - úloha trvá
Uznesenie22/2021- Predbežný súhlas Dicentre + majetkové vysporiadanie pozemku pod
kiosk stanicou v zmysle Zásad hodpodárenia - úloha trvá

Uznesenie 25/2021/odsúhlasuje

Zmluva o prenájme pozemku od Povodia Dunaja od 1.5.2021

sa u Povodia Dunaja/ - úloha

trvá

Uznesenie

Č.

37/2021 - žiadosť o odpustenie nájmu p. Búdovej - doriešenie podlžností - úloha

trvá
Uznesenie

Č.

38/2021 - žiadosť o odpustenie nájmu p. Drozdovej- doriešenie podlžností

úloha trvá
Uznesenie Č. 40/2021 - žiadosť obyvatel'ov Stupavskej ulice na umiestnenie merača rýchlosti +
dopravnej značky a riešenie žiadosti s DI, pripraviť návrh na zrušenie uznesenia, úloha trvá
Uznesenie Č. 45/2021 - nákup a umiestnenie kamery pri Jazierku /max. 2500 Eur/ úloha trvá
obstaranie osvetlenia na ul. Moravskej /max. 2100 Eur/ úloha splnená
Uznesenie Č. 48/2021 - rozšírenie ČOV a príprava na zabezpečenie aktualizácie podkladov
/spolupráca s obecnou radou/, úloha sa priebežne plní
Uznesenie Č. 49/2021 - stanovisko stavebnej komisie k žiadosti p. Turzovej - úloha sa
priebežne plní
Uznesenie Č. 51/2021 - správa k dátumu 31.08.2021 o celkových výdavkoch a príjmoch na
Zbernom dvore a o množstve odovzdaného odpadu, úloha trvá
Uznesenie Č. 52/2021- príprava podkladov na zefektívnenie nákladov na Zbernom dvore v ZV
a možnosťou úpravy cien za odpad /spolupráca s obecnou radou/, úloha trvá
Uznesenie Č. 53/2021 - stavebná komisia - žiadosť EUROFIT Trading s.r.o. r prípojka - úloha
trvá
Uznesenie Č. 46/2020, 76/2020 - hotelový komplex - poskytovať informácie, úloha trvá
Uznesenie Č. 66/2021- prenájom priestorov - zubná ambulancia - úloha trvá
Uznesenie Č. 67/2021 - prenájom priestorov - Mäsiarstvo - úloha trvá
Uznesenie Č. 69/2021- odpredaj budovy "Zuzanka" - úloha trvá
Uznesenie Č. 70/2021- úhrada provízie Pegas Real s.r.o. - úloha trvá
Uznesenie Č. 73/2021- znalecký posudok a geometrické zameranie Moravskej ulice - úloha
trvá
Uznesenie
Uznesenie
Uznesenie

Č.
Č.
Č.

76/202178/202177/2021-

prenájom pivničných priestorov v CVČ - úloha trvá
urnová stena cintorín - úloha trvá
rekonštrukcia školského bytu - trvá

K bodu Č. 4 - Zloženie sľubu nového poslanca

Poslankyňa Kaderová zaslala na obecný úrad list o vzdanie sa mandátu poslanca, ďalší náhradník
v poradí bol p. Kožík Pavol
Uznesenie Č. 88/2021 - Obecné zastupiteJ'stvo obce Záhorská Ves
A. Berie na vedomie
1.

Písomné vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Záhorská Ves
p. Soni

Kaderovej,

20.10.2021

ktoré

bolo doručené

Obecnému úradu

v Záhorskej

Vsi dňa

k dátumu 20.10.2021. Uvedeným dňom došlo podla § 25 ods. 2 písm.

e) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

2.

neskorších

predpisov k zániku mandátu poslanca obecného

zastupiteľstva,

Informácie

starostu obce Záhorská Ves JUDr. Borisa Šimkoviča:

a) Informáciu o informovaní náhradníka kandidáta na poslanca
obecného

zastupitel'stva

p. Kožíka Pavla o uprázdnení

mandátu

poslanca

Obecného zastupitel'stva obce Záhorská Ves.
b)

Informáciu

o zverejnení oznámenia o zániku mandátu

zastupitel'stva

a o nastúpení

náhradníka

poslanca obecného

na zaniknutý

mandát

poslanca

obecného zastupitel'stva v zmysle § 192 ods. 2 zákona o podmienkach výkonu
volebného práva na úradnej tabuli obce dňa 22.10.2021 a webovom sídle obce.
B. Konštatuje, že

1. na základe písomného vzdania sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce
Záhorská Ves p. Soni Kaderovej zo dňa 20.10.2021 došlo vo volebnom obvode Č. 1 k
uprázdneniu mandátu poslanca obecného zastupitel'stva.
2. p. Pavol Kožík, Nova, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska
konzervatívna strana, Obyčajní I'udia a nezávislé osobnosti (Ol'ano) ako ďalší v
poradí:

a) v súlade s § 192 ods. 1 zákona NR SR Č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného

práva a o zmene a doplnení

náhradník

na zaniknutý

mandát

niektorých

poslanca Obecného

zákonov nastúpil
zastupitel'stva

ako
obce

Záhorská Ves.

b) v súlade s § 192 ods. 2 zákona NR SR Č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného

práva a o zmene a doplnení niektorých

zákonov prevzal osvedčenie

o tom, že sa stal poslancom obecného zastupitel'stva,

podpísané starostom

obce Záhorská Ves JUDr. Borisom Šimkovičom.

c) v súlade s § 26 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších

predpisov

zložil

zákonom

predpísaný

sl'ub poslanca

obecného

zastupiteľstva, ktorý potvrdil svojím podpisom.
Hlasovanie:
Za:

6

poslancov lp. Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, p. Danihel Pavol, Mgr. Klik

Viktor, p. Korych Jaroslav, p. Kožík Pavol!
Proti:
O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 3 poslanci lp. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin,p. Nechala Stanislav/
Z dôvodu, že sa p. Klik vzdal predsedníctva vo finančnej komisii, pán starosta je toho názoru,
že keď sa na financiách obce nemieni podiel'ať ako predseda, nemá tam čo robiť ani ako člen.
Pán Klik jasne vysvetlil situáciu, že sa vzdáva členstva len ako predseda, nie ako člen.
Pán Kožík navrhol, aby sa hlasovalo.
Prebehla diskusia, pán Klik zostane členom finančnej komisie.

Bolo dohodnuté,

že pán Klik ešte zvolá poslednú

predsedu
p. kontrolórka doporučuje

finančnú

komisiu

a tam si zvolia nového

vypracovať rokovací poriadok komisií.

Uznesenie č. 89/2021 - Obecné zastupitel'stvo obce Záhorská Ves

AI

berie na vedomie vzdanie sa predsedníctva finančnej komisie jej členom p. Mgr.
Viktorom Klikom dňom 25.10.2021,

BI

berie na vedomie vzdanie sa členstva vo finančnej komisii pani Kaderovej Soni,

CI schval'uje

nových členov finančnej komisie:

p. Ing. Bartalskú Máriu
p. Kožíka Pavla

Hlasovanie:
Za:
6 poslancov jp. Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, p. Danihel Pavol, Mgr. Klik
Viktor, p. Korych Jaroslav, p. Kožík Pavol!
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 3 poslanci jp. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin,p. Nechala Stanislavj
p. Kožík - má záujem o členstvo v stavebnej komisii alebo v komisii pre verejný záujem
Vyjadrenia poslancov p. Danihela a p. Korycha - v stavebnej komisii je ich dosť
K bodu

Č.

6 - Schval'ovanie člena bytovej komisie

Zároveň, keďže p. Kaderová Soňa bola členkou aj v bytovej komisii, bol schválený p. Nechala
Stanislav za člena bytovej komisie

Uznesenie č. 90j2021 - Obecné zastupitel'stvo obce Záhorská Ves

AI berie

na vedomie odstúpenie člena bytovej komisie p. Kaderovej Soni

BI schval'uje

za člena bytovej komisie

p. Nechalu Stanislava
Hlasovanie:
Za:
5 poslancov jp. Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, p. Danihel Pavol, Mgr. Klik
Viktor, p. KorychJaroslav, p. KožíkPavol!
Proti:
O poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec jp. Kožík Pavol!
Neprítomní: 3 poslanci jp. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin,p. Nechala Stanislav/

Na stránku obce bude doplnené zverejnenie členov bytovej komisie a komisie na ochranu
verejného záujmu
K bodu č. 7 - Informovanie o projekte "Skvalitnenie technického vybavenia odborných
učební ZŠ Záhorská Ves - presunie sa, čaká sa na p. Huraja z firmy eNS EuroGrants ktorý má
projekt pod patronátom

K bodu č. 8 - Schval'ovanie rozpočtového opatrenia č. 6
p. Kožík zisťoval, či je určené, na čo sa použijú dividendy BVS a či položka "materiál MŠ
poplatky rodičov" je volná
Ide o presun bežných výdavkov do kapitálových
Uznesenie č. 91/2021 - Obecné zastupitel'stvo
opatrenie Č. 6

Úpravy v príjmovej časti:
SPOLU - bežné príjmy
BSK dotácia pre MŠ
SPOLU - kapitálové príjmy

obce Záhorská Ves schval'uje rozpočtové

Pôvodný rozpočet

6. úprava

2090356,00

0,0

0,00

2000,00

2000,0

550,00

87750,00

2000,0

0,00
SPOLU - finančné operácie príjmové

Úpravy vo výdavkovej časti:
Materiál MŠ poplatky rodičov
Školenie zamestnancov
SPOLU - bežné výdavky

Rozdiel

70020,00

Pôvodný rozpočet

0,00

0,0

75520,00

6. úprava

0,0

Rozdiel

10800,00

7364,00

500,00

1000,00

500,0

1596825,65

-2936,0

1540867,00

-3436,0

JŽ modernizácia vybavenia

0,00

34740,00

34740,0

MŠ BSK dotácia preliezky

0,00

2000,00

2000,0

Preliezky MŠ spoluúčasť

0,00

3436,00

3436,0

91382,00

40176,0

SPOLU - kapitálové výdavky

4100,00
0,00

SPOLU - finančné operácie výdavkové

47017,00

0,00
47067,00

0,0
0,0

Zodpovedný: starosta obce, ek. oddelenie

Hlasovanie:
Za:

6

poslancov jp. Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, p. Danihel Pavol, Mgr. Klik

Viktor, p. Korych Jaroslav, p. Kožík Pavol!
Proti:
O
poslancov
Zdržal sa: O poslancov

Neprítomní: 3 poslanci jp. LučanskýPeter, p. Lučánsky Martin,p. Nechala Stanislavj

K bodu č. 9 - Žiadosti
Žiadosť p. Vida
Starosta - jedná sa zo strany p. Vida o odkúpenie nášho pozemku, je v záujme obce, aby to
zostalo v majetku obce, aby p. Vido išiel na svoju hranicu, zameriava sa to momentálne,
uvidíme výsledok potom

Uznesenie č. 92/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves berie na vedomie žiadosť
,JUDr. Hargašana odkúpenie pozemku, nesúhlasí s odpredajom pozemku a
žiada, aby bol pozemok p. Vidom vrátený obci, z dôvodu jeho využitia na cestnú
komunikáciu.

Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
6 poslancov jp. Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, p. Danihel Pavol, Mgr. Klik
Viktor, p. KorychJaroslav, p. Kožík Pavol!
Proti: O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 3 poslanci jp. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin,p. Nechala Stanislavj
p. Turzová sa osobne všetkým poďakovala

Žiadosť p. Žvachovej - pani Žvachová si dala žiadosť na pozemok, ktorý nie je náš, musí
osloviť majiteľa. preto je táto žiadosť bezpredmetná

Uznesenie č. 93/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves berie na vedomie žiadosť
p. Žvachovej na odkúpenie pozemku a postupuje žiadosť na riešenie v stavebnej komisii.
Zodpovedný: starosta obce

Hlasovanie:
Za:
6
poslancov jp. Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, p. Danihel Pavol, Mgr. Klik
Viktor, p. Korych Jaroslav, p. Kožík Pavol!
Proti:
O
poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní:

3 poslanci jp. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin,p. Nechala Stanislav/

Na kúpu pozemku bola doručená aj žiadosť p. Hanzloviča, ktorá tiež bude postúpená na
riešenie stavebnej komisii

Žiadosť COOP Jednota
Uznesenie Č. 94/2021 - Obecné zastupiteľstvo

obce Záhorská Ves schvaľuje zámer na

zriadenie vecného bremena na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138j1991 Zb.
v platnom znení zapísaný na LV Č. 1097 v prospech spoločnosti

Západoslovenská distribučná,

a.s. , Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518 a to pozemok podľa geometrického
plánu č.65/2021

Katastrálne

Číslo

Register

Parcelné

Výmera

Druh

územie

LV

KN

číslo

vm2

pozemku

Záhorská Ves

1097

C

702/3

3

zastavané

plochy a nádvoria

Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú a bezodplatne. Výdavky súvisiace so zriadením
vecného bremena hradí žiadate!'. /V prípade rozkopávky žiadate!' uvedie do pôvodného
stavu.!
Zodpovedný: starosta obce

Hlasovanie:
Za:
6
poslancov jp. Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, p. Danihel Pavol, Mgr. Klik
Viktor, p. Korych Jaroslav, p. Kožík Pavol!
Proti:
O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 3 poslanci lp. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin,p. Nechala Stanislav/
Poslanec Danihel Pavol opustil zasadnutie OZ o 18.15 hod.

K bodu Č. 7 - pozvanie na OZ prijal p. Huraj z firmy eNS Euroôrants, aby poslancom priblížil

projekt }}Skvalitnenie odborných učební v ZŠ Záhorská Ves. Ide o projekt} ktorý beží už asi 5
rokov} ide o modernizáciu odborných učební v ZŠ. Ale vyskytli sa tam nejaké problémy
a starosta chcel odstúpiť z projektu. Pán Huraj informoval v akom stave sa projekt nachádza.
Poslanci si pozrú projekt a vyjadria sa do ďalšieho OZ} pán Huraj je k dispozícii aj emailom na
zodpovedanie prípadných otázok.
Uznesenie Č. 95/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves berie na vedomie
informácie o projekte: Skvalitnenie odborných učební ZŠ v Záhorskej Vsi.
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
5
poslancov jp. Annušová Mária} Ing. Bartalská Mária} Mgr. Klik Viktor} p. Korych
Jaroslav} p. Kožík Pavol!
Proti:
O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 4 poslanci jp. Danihel Pavol} p. Lučanský Peter} p. Lučánsky Martin} p. Nechala
Stanislavj

Urnová stena - p. starosta by to nechal do rozpočtu v roku 2023} je to finančne dosť náročné} zatial'je
hrobových miest dosť, problém vidí starosta vo financiách, jedna stena by vyšla na 10000 €
Urobí sa prieskum pre obyvateľov, či by bol záujem o umiestnenie urnovej steny
K bodu Č. 11 - informácie

starostu

v najbližších dňoch sa bude robiť deratizácia vobci
ČOV - boli sedenia s poslancami Suchohradu resp. pracovnou skupinou zo
Suchohradu,
0200000 €

tí zabránili v rozšírení čističky} došli sme o možnosť sa uchádzať
Z

EF, čakáme

na uznesenie

zo Suchohradu

na ďalšie kroky na rozšírenie

ČOV
Poslanec

Kožík prejavil záujem pracovať v pracovnej skupine okolo ČOV

Uznesenie Č. 96/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves doplňa do pracovnej
skupiny jČOV j v zmysle uznesenia č. 48j2021 poslanca p. Kožíka Pavla.
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
5
poslancov jp. Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária} Mgr. Klik Viktor} p. Korych
Jaroslav} p. Kožík Pavol!
Proti:
O
poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 4 poslanci jp. Danihel Pavol, p. Lučanský Peter} p. Lučánsky Martin} p. Nechala
Stanislavj

Bola podaná žiadosť na Environmentálny fond na zlepšenie kompostovania v obci. Projekt
bol podaný bez schválenia z časového hl'adiska. Projekt by sa riešil v roku 2022. Je to vlastne
prvá etapa- riešenie biologického odpadu - nákup kompostérov a 2 nádoby na kuchynský
odpad do obce. Účelom bolo, aby sa znížil zmesový KO v popolniciach, aby sa znížili výdavky
na zbernom dvore, aby bol naplnený zákon o kompostovaní biologického odpadu
p. Kožík - kedy bola výzva vyhlásená a prečo to bolo tak na poslednú chvíl'u
Nestíhalo sa to skorej, nakol'ko bolo niekol'ko návrhov zo strany obce a preverovalo
o oprávnenosť výdavku atd'

sa či ide

p. Klik prečítal email od p. Trstenskej, ktorá je tiež členkou životnej komisie, že nákupom
kompostérov sa nevyriešia naše problémy a ak aj, len minimálne. Treba poriešiť hlavne ten
kuchynský odpad.

Uznesenie Č. 97/2021- Obecné zastupitel'stvo obce Záhorská Ves poveruje komisiu
Životného prostredia na vypracovanie možných riešení zberu kuchynského odpadu v obci.
Predseda komisie na najbližšom zasadnutí OZ bude o možnostiach informovať. Zodpovedný:
predseda komisie ŽP

Hlasovanie:
Za:

5

poslancov

lp.

Jaroslav, p. Kožík Pavol!
Proti:
O
poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 4 poslanci

Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, Mgr. Klik Viktor, p. Korych

lp.

Danihel Pavol, p. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin, p. Nechala

Stanislav/
Uznesenie Č. 98/2021 - Obecné zastupitel'stvo obce Záhorská Ves berie na vedomie
podanie žiadosti na Environmentálny fond oblast C4, názov projektu: "Podpora
kompostovania v obci Záhorská Ves".
al Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške: 75934,26 Eur
bl Spoluúčasť obce je maximálne 5% z celkových výdavkov projektu.: 3996,54 Eur.
Zodpovedný: starosta obce

Hlasovanie:
Za:

5

poslancov

lp. Annušová

Jaroslav, p. Kožík Pavol!
Proti:
O poslancov
Zdržal sa: O poslancov

Mária, Ing. Bartalská Mária, Mgr. Klik Viktor,p. Korych

Neprítomní: 4 poslanci jp. Danihel Pavol, p. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin, p. Nechala
Stanislavj

Informácie starostu:
Šarkan - Diva - nehnutel'nosť vo vlastníctve obce, musí sa to riešiť, od pani starostky
z dediny prišli fotky nehnutel'nosti, je to v katastrofálnom stave, nikto sa tam o to
nestará
Starosta navrhuje, aby sa schválil nejaký postup čo s touto nehnutel'nosťou,
podnájomníci tam už nebývajú
Poslanec Kožík - ako sme sa starali o náš májetok? V akom stave sme im to dali?
Nájomníci, ktorým sa to kupovalo, predtým bývali na obecnom pozemku, ten sa
predal za 27.000 €

Uznesenie

Č.

99/2021 - Obecné zastupitel'stvo

obce Záhorská Ves

al berie na vedomie stav budovy v Šarkan - Diva,
bl schval'uje vypracovanie znaleckého posudku na

budovu,

cl poveruje starostu obce vypracovaním správy o budove jbývalých nájomcoch,
nájomnom, stave v čase obstarávania
budovy a pod.Z

dlžnom na

Termín: najbližšie zasadnutie OZ
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

5

poslancov jp. Annušová Mária, Ing. Bartalská Mária, Mgr. Klik Viktor, p. Korych

Jaroslav, p. Kožík Pavol!
Proti:
O poslancov
Zdržal sa: O poslancov
Neprítomní: 4 poslanci

jp. Danihel Pavol, p. Lučanský Peter, p. Lučánsky Martin, p. Nechala

Stanislavj

Starosta - bude vol'ný priestor v budove KWS, firma Berto dala výpoveď, treba porozmýšl'ať
čo s stým, priestor

bude vol'ný od 1.2.2022

K bodu Č. 12 - Diskusia

p. Klik - navrhol v spolupráci s KŠK, aby sa elektrická rozvodňa, ktorá vedie k jazierku pri
Jednote nejako upravila, zatraktívnila,
- v akom stave sme s informáciou

navrhoval, aby sa z toho urobil

napr. vodníkov domček

ohl'adom stavby vodovodu na ulici Pri trati

- ako budeme riešiť výtlky aj ohl'adom na rozpočet na rok 2022

Pán starosta poďakoval

hlavne p. Korychovi za domček pri jazierku, treba urobiť aj tie sokle spodné

Vodovod Pri trati - starosta oslovil BVS, aby sa starali a riešili to, pravdepodobne
zatial' nereagovali, bola zaslaná projektantovi

to bude platiť obec,

ponuka na rozpočet stavby, aby sme vedeli čo by to

stálo, do rozpočtu by to malo byť pripravené
Výtlky - treba sa dohodnúť či sa kúpi stroj na výtlky alebo prenajme napr. zo Suchohradu
- Ing. Bartalská poďakovala za darčeky, ktoré boli distribuované

dôchodcom

pri príležitosti

Mesiaca

úcty k starším
- p. Kožík - verejne sa poďakoval za bezbariérový vstup na poštu
- starosta preverí prechod pre chodcov pri pošte
- p. Meňhart podal informáciu

k projektu "Vtáčiky a netopiere"

- starosta poďakoval bývalej poslankyni

Kaderovej za doterajšie pôsobenie, pánovi Klikovi za

predsedníctvo vo finančnej komisii, p. Korychovi za búdu a strechu pri jazierku
K bodu č. 13 Záver

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Orgoňová Stanislava

Overovate!' zápisnice: p. Danihel Pavol

