Zápisnica č. 1/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kostoľanoch
konaného dňa 9. marca 2022 o 17.00 hod.
v zasadacej miestnosti domu kultúry
Počet poslancov OZ:
Počet prítomných poslancov OZ:

9
5

Počet neprítomných poslancov OZ: 4

(Mgr. Iveta Bubáková, Pavel Hambálek, Marek
Magula, Mgr. Marek Pristach, MBA, Zuzana
Zbyvatelová)
(Pavol Kolarovič, Dagmar Lesayová, Ľuboš
Mačica, Ing. Marián Šupa)

Program rokovania:
1. Otvorenie rokovania
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola overenia zápisnice z predošlého zasadnutia
4. Návrh na overovateľov zápisnice zo zasadnutia
5. Voľba návrhovej komisie na výrok uznesenia
6. Určenie zapisovateľky z rokovania OZ
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022
8. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021
9. Úprava rozpočtu na rok 2022
10. VZN č. 1/2022 o určení názvov ulíc
11. VZN č. 2/2022 o ochrannom pásme pohrebiska
12. VZN č. 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v základnej škole a školskom zariadení ZŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Kostoľany
13. VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v materskej škole a školskom zariadení MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Kostoľany
14. VZN č. 5/2022 o predajnej dobe a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na
území obce Veľké Kostoľany
15. Aktuálne informácie starostu obce
16. Schválenie zmluvy o zriadení Združenia obcí Cyklotrasa Podhorie, Dolný Lopašov
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17. Zámer na zriadenie vecného bremena pre Andreja Mišáka, Športová 10, Veľké Kostoľany na pozemku p.č. 273, k.ú. Veľké Kostoľany
18. Schválenie predaja pozemku p.č. 158/16 Beate Toráčovej, Ľ. Štúra 13, V. Kostoľany
19. Žiadosť Obecnej kanalizačnej, s.r.o. Veselé o navýšenie základného imania spoločnosti
vo výške 3000 Eur
20. Žiadosť riaditeľky ZŠ o navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
o 3213 Eur
21. Žiadosť riaditeľky MŠ o navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok
2022 o 6615 Eur
22. Oznam vedenia ZŠ Veľké Kostoľany o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ na rok
2022/2023
23. Účtovná závierka Katelstav, s.r.o.
24. Cenník prác a služieb Katelstav s.r.o. na rok 2022
25. Diskusia
26. Uznesenie zo zasadnutia OZ
Rokovanie:
1.
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Gilbert Liška.
Konštatoval, že na rokovaní obecného zastupiteľstva sa zúčastnila nadpolovičná väčšina
poslancov obecného zastupiteľstva a vyhlásil rokovanie za uznášaniaschopné.
2.
Pred hlasovaním poslancov o programe rokovania starosta obce navrhol jeho úpravu, a to
doplnením bodov 14., 17., 22., 23. a 24. do pôvodného programu rokovania, s čím prítomní
poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
3.
Overovatelia zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.12.2021
Zuzana Zbyvatelová a Mgr. Marek Pristach, MBA skonštatovali, že zápisnica č. 4/2021 bola
napísaná v súlade s rokovaním obecného zastupiteľstva.
4.
Obecné

zastupiteľstvo

schvaľuje

overovateľov
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zápisnice

zo

zasadnutia

obecného

zastupiteľstva v zložení: Mgr. Iveta Bubáková a Marek Magula.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
5.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu na výrok uznesenia v zložení: Zuzana
Zbyvatelová a Mgr. Marek Pristach, MBA.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
6.
Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce určil Ivanu
Jamrichovú.
7.
Hlavná kontrolórka uvádza, že návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 bol zverejnený
15 dní pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli, aj na webovej
stránke obce. Návrh obsahuje plán kontrol, ktoré budú v I. polroku 2022 vykonané, v prípade
požiadavky poslancov bude vykonaná kontrola aj na ich podnet.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok
2022.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
8.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
9.
Starosta obce uvádza, že spolu s členmi stavebnej, kultúrnej a športovej komisie dospeli
k záveru, že je vhodné do rozpočtu obce zaradiť výstavbu multifunkčného ihriska. V rozpočte
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obce na rok 2022 finančné prostriedky na tento účel neboli vyčlenené, z toho dôvodu bolo
poslancom obecného zastupiteľstva predložené na rokovanie rozpočtové opatrenie č. 1/2022.
Presun finančných prostriedkov na tento účel je možné vykonať z kapitoly „Búranie starého
kultúrneho domu“, nakoľko pri verejnom obstarávaní bola vysúťažená nižšia cena ako boli na
tento účel vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte. Ďalšie finančné prostriedky by boli
presunuté z kapitoly „Údržba ciest a chodníkov“.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2022 v súlade s rozpočtovým
opatrením č. 1/2022.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
10.
Starosta obce uvádza, že návrh VZN č. 1/2022 bol vypracovaný v súvislosti s určením názvov
ulíc v novovybudovanej lokalite Vysielač.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení názvov
ulíc.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
11.
Starosta obce uvádza, že v návrhu VZN č. 2/2022 sú znížené vzdialenosti ochranného pásma
pohrebísk v obci, a to z dôvodu výstavby rodinných domov na ulici Záhumenská, kde sa
nachádza nevyužívané pohrebisko a taktiež hlavného pohrebiska, nakoľko nie je predpoklad, že
by sa v jeho blízkosti stavali rodinné domy, pretože na to nie je v tejto lokalite priestor.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o ochrannom pásme
pohrebiska obce Veľké Kostoľany.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
12.
Starosta obce informuje, že návrh VZN č. 3/2022 reflektuje na zvýšené ceny potravín, energií,
rast miezd a pod., od čoho sa odvíja príspevok na činnosť školského klubu detí a taktiež
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského
stravovania.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení výšky
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov
spojených so stravovaním v základnej škole a školskom zariadení ZŠ, ktorých zriaďovateľom
je obec Veľké Kostoľany.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
13.
Starosta obce informuje, že návrh VZN č. 4/2022 je obdobným návrhu VZN č. 3/2022, ktorý sa
však týka príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o určení výšky
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov
spojených so stravovaním v materskej škole a školskom zariadení MŠ, ktorých zriaďovateľom
je obec Veľké Kostoľany.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
14.
Starosta obce informuje, že v návrhu VZN č. 5/2022 sa mení prevádzková doba
v prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby, bary v letnom čase, v dňoch
piatok a sobota do 24.00 hod. a taktiež sa mení čas predaja a čas prevádzky služieb od 5.00
hod.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o predajnej
a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Veľké Kostoľany.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
15.
Starosta obce informuje, že dňa 28. decembra 2021 bola podpísaná zmluva o vzájomných
právach a povinnostiach prevádzkovo súvisiacich kanalizácií medzi obcou Veľké Kostoľany a
spoločnosťou Alacres. Týmto bolo zavŕšené takmer dvojročné rokovanie o prepojení
kanalizačných sústav. Nový konateľ spoločnosti sa postavil k tejto veci objektívne a tak sa
zmluva uzatvorila ako odplatná bez zbytočných emócií a vyhrotených situácií. Spoločnosť
prispeje finančnými prostriedkami na rozšírenie ČOV vo výške 225.000 Eur. Poslanec Mgr.
Pristach položil otázku ohľadne časového horizontu rozšírenia ČOV, keďže ceny materiálov
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rastú, aby sa podarilo zrealizovať rozšírenie ČOV v predpokladanej cene. Starosta nevylučuje
navýšenie predpokladanej ceny, ale dôležité bude, za akú cenu bude vysúťažené celé dielo vo
verejnom obstarávaní. V mesiaci október/november bude podaná žiadosť o poskytnutie dotácie
na rozšírenie ČOV na Enviromentálny fond.
V januári tohto roka pokračovali práce na niektorých investičných akciách z minulého roka.
Budova komunitného centra bola skolaudovaná a uvedená do prevádzky. V súčasnosti
poskytuje priestory pre Katelstav, s.r.o,. Dychovú hudbu Rovina a Klub jednoty dôchodcov
Veľké Kostoľany.
V týchto dňoch je už dokončená aj centrálna oddychová zóna, ktorá slúži ako park na relax a
posedenie pre občanov. V nej bola nainštalovaná elektronická úradná tabuľa, v ktorej si môžu
občania nájsť všetky potrebné údaje, ktoré sú zverejňované na obecnej stránke.
Budúci týždeň bude dokončená rekonštrukcia sály domu kultúry. V nej boli vymenené všetky
obklady (drevené a kamenné) a nainštalované dve klimatizačné jednotky.
V januári tohto roka sa konalo rokovanie obce so zástupcami dopravného inšpektorátu Trnava a
Správou a údržbou ciest TTSK. Dôvodom stretnutia bola príprava novej projektovej
dokumentácie na výstavbu chodníka na ul. Piešťanská.
Čo sa týka asanácie budovy “bývalej starej školy a kultúrneho domu”, realizovalo sa výberové
konanie, pričom bola vysúťažená cena 28.000 Eur, čo predstavuje značnú úsporu finančných
prostriedkov. Ostatné investičné akcie sa budú realizovať v súlade s rozpočtom obce na rok
2022. Poslanec Mgr. Pristach položil otázku ohľadne termínu búracích prác. Starosta uvádza, že
budovu je potrebné odpojiť od dodávky plynu, k čomu je potrebné súhlasné stanovisko
stavebného úradu a následne bude vydané aj búracie povolenie. Asanáciu budovy odhaduje na
mesiace apríl – máj 2022. Spoločnosť, ktorá zákazku získala, sa postará aj o odstránenie
stavebnej sute z asanácie.
Vo februári bolo v školských zariadeniach vyučovanie značne zložité, nakoľko sa u detí a
pedagogických aj nepedagogických zamestnancov prejavila vysoká miera pozitivity na
COVID-19. Z tohto dôvodu bolo problematické zabezpečiť riadne prezenčné vyučovanie a
chod školy. Prezenčné vyučovanie sa sčasti striedalo s dištančným. O každej zmene
vyučovacieho režimu boli poslanci oboznamovaní a hlasovali o nej elektronickou formou. Aj
názory na spôsob vyučovania boli rôzne, inak to vnímali učitelia, inak rodičia a inak aj poslanci
obecného zastupiteľstva. Celú situáciu je však potrebné vnímať s chladnou hlavou a bez
emócií.
Tento mesiac sa v obci organizovala zbierka pre vojnových utečencov. Potraviny, drogériu a iné
veci starosta obce odovzdal do charity v Piešťanoch, kde ich dobrovoľníci zašlú na potrebné
miesta.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o dianí v obci.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
16.
Starosta obce uvádza, že v mesiaci jún 2021 bol poslancami obecného zastupiteľstva schválený
vstup obce do Združenia obcí Cyklotrasa Podhorie a v tejto súvislosti vyvstala potreba
uzatvorenia zmluvy o zriadení Združenia obcí Cyklotrasa Podhorie. Ide o združenie 7 obcí,
ktoré sa bude uchádzať o poskytnutie dotácií na projektovú dokumentáciu a aj na samotnú
výstavbu cyklotrasy. Momentálne je zrealizovaná štúdia, ktorá bola obcami v združení
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odsúhlasená. Po geometrickom zameraní trasy bude potrebné rokovať s majiteľmi pozemkov
o ich odkúpení. Na otázku Mgr. Pristacha starosta uvádza, že cyklotrasa v smere na obec Nižná
mala 2 alternatívy, a to popri potoku a popri štátnej ceste. Alternatíva popri potoku je
problematická z dôvodu výskytu ochranných pásiem v danej lokalite a taktiež z dôvodu zlého
stavu drevín, ktoré sú popri potoku vysadené a ktorých konáre padajú, z toho dôvodu táto
lokalita na výstavbu cyklotrasy z hľadiska bezpečnosti nie je vhodná.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení Združenia obcí Cyklotrasa
Podhorie so sídlom: Dolný Lopašov 79, 922 04 Dolný Lopašov.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
17.
Bod 17. nebol na zasadnutí obecného zastupiteľstva prerokovaný z dôvodu potreby hlasovania
3/5 väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní predmetnej žiadosti.
18.
Bod 18. nebol na zasadnutí obecného zastupiteľstva prerokovaný z dôvodu potreby hlasovania
3/5 väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní predmetnej žiadosti.
19.
Starosta obce informuje, že pri zakladaní spoločnosti Obecná kanalizačná, s.r.o. obec Veľké
Kostoľany vložila do tejto spoločnosti základné imanie vo výške 1.000 Eur. Kapitál, ktorý
spoločnosť vlastní, už v súčasne dobe nie je postačujúci na úhradu energií, revízií, opráv
čerpadiel, miezd a pod. Z tohto dôvodu sa spol. Obecná kanalizačná obrátila na obec
s požiadavkou o navýšenie základného imania spoločnosti o 3.000 Eur. Spoločnosť vyberá
poplatok za čistenie splaškov spätne, preto nemá dostatok finančných prostriedkov pri úhrade
prevádzkových nákladov, ktoré je potrebné uhradiť vopred. Spoločnosť hospodári takým
spôsobom, že každá obec má v spoločnosti svoj podúčet, na ktorý sú pripisované poplatky
z obce, zo spoločného účtu sú uhrádzané mzdy a prevádzkové náklady, inak sa všetko účtuje
v samostatných účtoch každej jednej obce. Poslanec Mgr. Pristach sa spýtal, aké sú výsledky
hospodárenia spoločnosti Obecná kanalizačná, s.r.o. Starosta uvádza, že obec s prevádzkou
kanalizácie nevytvára zisk, nakoľko náklady spojené s opravou čerpadiel, energiami a výmenou
olejov sú cca 15.000 Eur ročne, čerpadlá 24 hod. denne musia vytvárať podtlak. Z tohto dôvodu
nemala záujem spol. TAVOS o prevádzkovanie kanalizácie v našej obci, pretože to bolo pre
nich neefektívne. Pri výstavbe podtlakovej kanalizácie boli síce nižšie vstupné náklady
v porovnaní s výstavbou gravitačnej kanalizácie, ale na prevádzkovanie tohto typu kanalizácie
sú potrebné značné finančné prostriedky. Na otázku Mgr. Pristacha ohľadne výkonu kontroly
v spol. Obecná kanalizačná starosta uvádza, že spoločnosť každoročne predkladá obci finančný
audit, činnosť spoločnosti kontroluje URSO, ktorý aj stanovuje cenu za stočné.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie základného imania obce Veľké Kostoľany ako
spoločníka v spoločnosti Obecná kanalizačná, s.r.o., so sídlom Veselé 346, IČO: 44 594 771 vo
výške 3.000 Eur.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
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Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
20.
Starosta obce uvádza, že žiadosť riaditeľky základnej školy o navýšenie finančných
prostriedkov z rozpočtu obce súvisí s navýšením miezd nepedagogických zamestnancov,
ktorých mzdy sú hradené z rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej školy vo Veľkých Kostoľanoch
o navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022 o čiastku 3.213 Eur.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
21.
Starosta obce uvádza, že obdobne ako v bode 20. aj riaditeľka materskej školy žiada
o navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce z dôvodu navýšenia miezd.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Materskej školy vo Veľkých Kostoľanoch
o navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022 o čiastku 6.615 Eur.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
22.
Starosta obce informuje, že riaditeľka základnej školy obci oznámila, že zápis žiakov do 1.
ročníka ZŠ na rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 20.-21.04.2022 on-line formou.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznam vedenia Základnej školy Veľké Kostoľany
o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ na rok 2022/2023.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
23.
Na otázku Mgr. Pristacha starosta obce uvádza, že prevažnú väčšinu svojej činnosti spoločnosť
Katelstav vykonáva pre obec. Je možné, aby si v prípade záujmu služby spoločnosti objednala
aj akákoľvek fyzická, resp. právnická osoba.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti Katelstav, s.r.o. za rok 2021.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
24.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenník prác a služieb spoločnosti Katelstav, s.r.o. na rok
2022.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5
25.
Diskusia
V rámci diskusie nikto vystúpil.
26.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh uznesenia.
Za: 5 (Mgr. Bubáková – SMER-SD, Hambálek – nezávislý, Magula – nezávislý, Mgr.
Pristach, MBA – Doma dobre, Zbyvatelová – SMER-SD)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov pri hlasovaní: 5

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Iveta Bubáková
dátum overenia:

Marek Magula
dátum overenia:

Mgr. Gilbert Liška
starosta obce

Pavel Hambálek
zástupca starostu obce
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