Zápisnica
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 24.6.2015.
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014, Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu
6. Úprava rozpočtu obce č. IV/2015
7. Úprava rozpočtu obce č. V/2015
8. Návrh VZN č. 2/2015 – prevádzkový poriadok pohrebiska
9. Organizačné zabezpečenie osláv 770. výročia
10. Rôzne
 Zabezpečenie výchovno-vyučovacieho procesu na ZŠsMŠ pre školský rok 2015/16 a sťažnosť
zamestnancov školy na priebeh výberového konania na riaditeľa
 Žiadosť poslanca Ing. Jozefa Michalku o odstúpenie z postu člena Rady školy
 Návrhy na udelenie ocenení
 Návrh na obstaranie Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne a rozvodov v ZŠSMŠ
 Žiadosť p. Duchoslava o prenájom obchodných priestorov
 Petícia občanov Okšovskej ulice na vybudovanie chodníka popri štátnej ceste
11. Diskusia a interpelácia poslancov
12. Záver
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Konštatovala, že rokovania OZ sa zúčastňujú všetci poslanci, takže je uznášania schopné.
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Zapisovateľ : Michal Glos
Overovatelia zápisnice: Ing. Bystrík Hrutka, Ing. Mária Malinková
K bodu č .3 Voľba návrhovej komisie
Starostka dala návrh, aby sa členmi návrhovej komisie na dnešnom zasadnutí OZ stali : Ing. Roman Bruchatý,
Ing. Dušan Páleník a Ing. Jozef Michalka
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0
Návrhová komisia bola jednohlasné zvolená.

K bodu č .4 Schválenie programu
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.
2.
3.
4.
5.








Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu rokovania
Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014, Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému
účtu
6. Úprava rozpočtu obce č. IV/2015
7. Úprava rozpočtu obce č. V/2015
8. Návrh VZN č. 2/2015 – prevádzkový poriadok pohrebiska
9. Organizačné zabezpečenie osláv 770. výročia
10. Rôzne
Zabezpečenie výchovno-vyučovacieho procesu na ZŠsMŠ pre školský rok 2015/16 a sťažnosť
zamestnancov školy na priebeh výberového konania na riaditeľa
Žiadosť poslanca Ing. Jozefa Michalku o odstúpenie z postu člena Rady školy
Návrhy na udelenie ocenení
Návrh na obstaranie Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne a rozvodov v ZŠSMŠ
Žiadosť p. Duchoslava o prenájom obchodných priestorov
Petícia občanov Okšovskej ulice na vybudovanie chodníka popri štátnej ceste
11. Diskusia a interpelácia poslancov
12. Záver

K bodu č .5 Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014, Stanovisko hlavnej kontrolórky
k Záverečnému účtu
Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom Záverečný účet obce Prašice za rok 2014. Tento materiál taktiež
poslala každému poslancovi elektronickou poštou. Priblížila poslanom jednotlivé oblasti príjmov a výdavkov.
K záverečnému účtu predniesla svoje stanovisko – správu aj hlavná kontrolórka obce Prašice, kde na záver
konštatovala, že Návrh záverečného účtu Obce Prašice za rok 2014 je spracovaný v súlade

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. V súlade s § 16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúča Obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu Obce Prašice za rok 2014 uzavrieť
výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Poslanci vzali stanovisko hlavnej
kontrolórky na vedomie. Následne dala starostka obce o Záverečnom účte obce Prašice za rok 2014 hlasovať:

Uznesenie č. 64/2015:
berie na vedomie:
Stanovisko - správu hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za r. 2014.
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
a./ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b./ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume
8.767,54 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na
tvorbu rezervného fondu.
K bodu č. 6 Úprava rozpočtu obce č. IV/2015
Ing. Katarína Bruchatá oboznámila poslancov, že starostka obce v zmysle svojich kompetencií schválila
úpravu rozpočtu č. IV/2015. Informovala o jednotlivých zmenách a drobných úpravách na strane výdavkov
ako aj na strane príjmov. K predloženej správe nemali poslanci OZ žiadne pripomienky a úpravu rozpočtu
číslo IV/2015 vzali na vedomie.
Uznesenie č. 65/2015:
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 :
Informáciu o schválenom rozpočtovom opatrení č. IV/2015 starostkou obce Prašice
K bodu č.7 Úprava rozpočtu obce č. V/2015
Ing. Katarína Bruchatá predniesla návrh na úpravu rozpočtu č. V/2015. Informovala o jednotlivých zmenách
a úpravách na strane výdavkov ako aj na strane príjmov. Taktiež podotkla, že rozpočtové opatrenie bolo
poslancom zaslané elektronickou poštou. 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. 66/2015:
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. V/2015
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
úpravu rozpočtu č. V/2015 s nasledovnými zmenami:
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. V/2015 - REKAPITULÁCIA

PRÍJMY
Bežné

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Úprava č.
Zvýšenie

V/2015
+

Úprava č. V/2015
Zníženie
-

ROZPOČET po
úprave
č. V/2015

1 146 210,00

1 168 490,00

2 920,00

730,00

1 170 680,00

1 600,00

14 120,00

3 720,00

0,00

17 840,00

Finančné operácie

21 915,00

46 350,00

0,00

0,00

46 350,00

Základná škola

37 365,00

37 365,00

0,00

0,00

37 365,00

1 207 090,00

1 266 325,00

6 640,00

730,00

1 272 235,00

Kapitálové

CELKOM

1 272 235,00

VÝDAVKY
Bežné

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Úprava č.
Zvýšenie

V/2015
+

Úprava č. V/2015
Zníženie
-

ROZPOČET po
úprave
č. V/2015

456 360,00

471 705,00

905,00

0,00

472 610,00

Kapitálové

50 000,00

80 835,00

6 810,00

0,00

87 645,00

Finančné operácie

88 250,00

88 250,00

0,00

0,00

88 250,00

612 480,00

612 855,00

9 075,00

9 075,00

612 855,00

1 207 090,00

1 253 645,00

16 790,00

9 075,00

1 261 360,00

Základná škola
CELKOM

1 261 360,00
Rozpočet po úprave č. V/2015
Príjmy

1 272 235,00

Výdavky

1 261 360,00

Rozdiel:

10 875,00

Bežný rozpočet:
Príjmy

1 208 045,00

Výdavky

1 085 465,00

Rozdiel: + prebytok

122 580,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy

17 840,00

Výdavky

87 645,00

Rozdiel: + prebytok

-69 805,00

FO rozpočet:
Príjmy

46 350,00

Výdavky

88 250,00

Rozdiel: - schodok

-41 900,00

K bodu č.8 Návrh VZN č. 2/2015 – prevádzkový poriadok pohrebiska
Peter Novotný predniesol poslancom na schválenie Návrh VZN č.2/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
v obci Prašice v zmysle zákona 131/2010 Z.z. Starostka dala o návrhu hlasovať :
Uznesenie č. 67/2015:
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.2/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Prašice
K bodu č.9 Organizačné zabezpečenie osláv 770. výročia
Stanislava Dojčarová , kultúrna referentka informovala poslancov o priebehu 770. výročia prvej písomnej
zmienky obce. Kultúrny program bude prebiehať počas hodov a to 25. a 26.7. 2015. Predniesla všetky
aktivity, ktoré sú zatiaľ v pláne a aké budú finančné náklady spojené s touto akciou. Taktiež v tomto bode
Peter Novotný, zástupca OFK obce Prašice informoval o usporiadaní Turnaja o pohár starostky obce Prašice,
ktorý bude súčasťou osláv 770. výročia. Termín turnaja je určený na 11.7.2015. Poslanci vzali informáciu
o priebehu a predbežnom kultúrnom programe osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky obce Prašice na
vedomie.
Uznesenie č. 68/2015:
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:
informáciu o priebehu a predbežnom kultúrnom programe osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky obce
Prašice
K bodu č.10 Rôzne - Zabezpečenie výchovno-vyučovacieho procesu na ZŠsMŠ pre školský rok 2015/16
a sťažnosť zamestnancov školy na priebeh výberového konania na riaditeľa
Starostka informovala poslancov , že dňa 30.4.2015 bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ZŠsMŠ
Prašice. Výberové konanie sa konalo dňa 11.6.2015 o 18.000 hod. v budove obecného úradu a zúčastnil sa ho
1 uchádzač, Mgr. Peter Dobrý. Na základe výsledkov hlasovania uchádzač o funkciu riaditeľa nebol do tejto
funkcie zvolený, a preto Rada školy navrhla zriaďovateľovi vyhlásiť nové výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa školy. Toto výberové konanie bolo vyhlásené dňa 15.6.2015 s tým, že uzávierka prijímania
prihlášok je do 7.7.2015. Vzhľadom na uvedenú situáciu zriaďovateľ vydá poverovací dekrét v zmysle §5
ods. 9 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a predpisov na
obdobie od 1.7.2015 až do úspešného ukončenia výberového konania na miesto riaditeľa ZŠsMŠ
v Prašiciach. Zároveň starostka informovala, že kolektív pedagogických i nepedagogických zamestnancov
ZŠsMŠ podal Sťažnosť na priebeh výberového konania na miesto riaditeľa, ktorú adresoval jednak na obec
Prašice a na vedomie bola zaslaná na Okresný Úrad Nitra, odbor školstva a ZMOS do Bratislavy. K slovu sa
prihlásila hlavná kontrolórka obce a informovala prítomných, že tento list sa nemôže riešiť ako sťažnosť,
nakoľko nebol porušený žiadny právny prepis. Potom dala starostka obce slovo riaditeľovi Mgr. Dobrému,
ktorý uviedol, že s listom resp. sťažnosťou nemá nič spoločné, on ho chápe ako svoju osobnú podporu svojich
podriadených, nikoho nepresviedčal na podpísanie a bola to vyslovene vôľa pedagogických
a nepedagogických zamestnancov. Vyjadril presvedčenie, že naozaj sa nestotožňuje s výrokom výberovej

komisie, pretože počas volieb neboli vznesené proti nemu žiadne pripomienky k jeho práci počas jeho
pôsobenia vo funkcii riaditeľa na ZŠsMŠ, takže výsledok ho nemilo prekvapil. Vyhlásil, že príjme poverenie
na výkon funkcie riaditeľa od 1. 7. 2015 až do úspešného výberového konania na miesto riaditeľa ZŠsMŠ.
Uznesenie č. 69/2015:
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:
Informáciu o výberovom konaní na riaditeľa ZŠsMŠ Prašice a list pedagogických i nepedagogických
zamestnancov ZŠsMŠ Prašice
K bodu č.10 Rôzne - Žiadosť poslanca Ing. Jozefa Michalku o odstúpenie z postu člena Rady školy
Starostka predniesla poslancom žiadosť Ing. Jozefa Michalku o odstúpenie z postu člena Rady školy.
Poslanci vzali žiadosť na vedomie a starostka navrhla, aby novým zástupcom OZ v Rade školy bol
Ing. Dušan Páleník. O návrhu dala hlasovať:
Uznesenie č. 70/2015:
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:
odstúpenie Ing. Jozefa Michalku z postu člena Rady školy
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

volí:
Ing. Dušana Páleníka za člena Rady školy z radov poslancov OZ
K bodu č.10 Rôzne - Návrhy na udelenie ocenení
Starostka obce predniesla poslancom návrh na udelenie ocenenia v zmysle VZN č.1/2010, kde obec pri
príležitosti významných udalostí môže udeliť ocenenie. Takouto udalosťou bude 770. výročie prvej písomnej
zmienky, preto starostka navrhla udeliť Čestné občianstvo obce Prašice Mgr. Petrovi Dobrému, riaditeľovi
ZŠsMŠ, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj poznania vynikajúcimi tvorivými výkonmi
v školskej oblasti . S udelením čestného občianstva je spojená finančná odmena resp. vecný dar do výšky
332 €.
O návrhu dala následne hlasovať.
Uznesenie č. 71/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Hlasovanie

udeľuje:

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

Čestné občianstvo obce Prašice Mgr. Petrovi Dobrému, riaditeľovi ZŠsMŠ, ktorý sa významným spôsobom
zaslúžil o rozvoj poznania vynikajúcimi tvorivými výkonmi v školskej oblasti

2. Starostka obce taktiež v tomto bode predniesla poslancom návrh na udelenie ocenenia v zmysle VZN
č.1/2010, kde obec pri príležitosti významných udalostí môže udeliť ocenenie. Cenu obce Prašice navrhla
udeliť Kynologickému klubu Prašice na čele s Petrom Detkom pri príležitosti 30. výročia založenia
kynologického klubu v Prašiciach. Kynologický klub už dlhé roky dosahuje mimoriadne športové výkony na
miestnych, celoslovenských i na medzinárodných súťažiach, ktorými úspešne reprezentujú našu obec.
S cenou je spojená aj finančná odmena resp. dar do hodnoty 166 € a ocenený sa podpíše do pamätnej knihy.
O návrhu dala starostka obce hlasovať :
Uznesenie č. 72/2015:
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

udeľuje:
Cenu obce Prašice Kynologickému klubu Prašice pri príležitosti 30. výročia založenia kynologického klubu
v Prašiciach a za úspešnú reprezentáciu obce Prašice
K bodu č.10 Rôzne - Návrh na obstaranie Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne a rozvodov v
ZŠSMŠ
Starostka obce predniesla návrh na schválenie začatia obstarávania Projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu kotolne a rozvodov v budove ZŠsMŠ. Projekt je potrebný na podanie žiadosti o dotáciu na
Ministerstvo školstva SR, resp. Environmentálneho fondu. Náklady v predpokladanej výške 8 000 € budú
refundované z poskytnutej dotácie. Starostka dala o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 73/2015:
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:
zabezpečenie obstarávanie Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne a rozvodov v budove ZŠsMŠ
v predpokladanom finančnom náklade 8 000 €

K bodu č.10 Rôzne - Žiadosť p. Duchoslava o prenájom obchodných priestorov
Starostka obce predniesla poslancom žiadosť p. Duchoslava o prenájom obchodných priestorov čajovne v
budove Centrum služieb od 1.7.2015. Vo svojej žiadosti uviedol, že priestory bude využívať ako učebňu
cudzích jazykov a 1 x v mesiaci ako herňu spoločenských hier pre deti, v dôsledku toho žiada o zníženie
nájomného resp. poplatkov za energie. Poslanci v diskusii navrhli doterajšiu cenu nájomného vo výške
500 €/rok + energie/voda, plyn. Staroska obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 74/2015:
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:
prenájom obchodných priestorov bývalej čajovce Petrovi Duchoslavovi v budove Centra služieb od
1.7.2015, kde výška nájomného sa určuje vo výške 500 €/rok + energie /voda, plyn/ 4%
K bodu č.10 Rôzne - Petícia občanov Okšovskej ulice na vybudovanie chodníka popri štátnej ceste
Starostka obce oboznámila poslancov s Petíciou občanov Okšovskej ulice na vybudovanie chodníka popri
štátnej ceste. Informovala poslancov, že p. Jozef Šimon – geodet previedol zamerania/polohopis a výškopis
lokality/ a podklady boli zaslané dopravnému projektantovi Ing. Františkovi Némethovi, ktorý navrhne
budovanie chodníka spolu s uložením dažďovej a splaškovej kanalizáciou na ul. Okšovská, pretože je
potrebné výstavbu chodníkov na ul. Okšovská riešiť komplexne. Poslanci vzali Petíciu na vedomie ako aj
informáciu starostky obce o príprave územia pre realizáciu výstavby kanalizácie a následnej výstavby
chodníka resp. rekonštrukcie štátnej cesty, ktorú si projekt tiež nevyhnutne vyžiada.
Uznesenie č. 75/2015:
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:
Petíciu občanov Okšovskej ulice na vybudovanie chodníka popri štátnej ceste a informáciu starostky
o príprave územia pre realizáciu výstavby kanalizácie a následnej výstavby chodníka a rekonštrukcie súbežnej
štátnej cesty.
K bodu č.10 Rôzne – Informácia o spracovanej analytickej časti PHSR obce Prašice
Starostka informovala poslancov, že spracovateľ PHSR Prašice RRA Topoľčiansko ukončil prvú časť tohto
dokumentu a to analytickú časť, ktorá bola poslancom OZ zaslaná elektronickou poštou. Starostka obce
požiadala poslancov, aby do pondelka, 29.6.2015 zaslali elektronicky svoje návrhy projektov, aktivít
v jednotlivých oblastiach života obce, ktoré budú zapracované do analytickej časti . Poslanci vzali informáciu
o príprave PHSR obce Prašice na vedomie a prisľúbili spoluprácu pri tvorbe PHSR.
Uznesenie č. 76/2015:
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:
informáciu o príprave PHSR obce Prašice

K bodu č.11 Diskusia a interpelácia poslancov
1. Ing. Roman Bruchatý navrhol, aby sa dal vypracovať posudok – návrh dopravného inžiniera na osadenie
zrkadla na križovatke MK Partizánska, MK Slnečná a MK Družstevná /predajňa COOP Jednota/ a taktiež
oproti výjazdu s cintorína na Ulici 1.mája. Pomoc prisľúbil Ing. Páleník, že v druhom júlovom týždni pošle na
tieto miesta dopravného inžiniera, aby navrhol riešenie.
Uznesenie č. 77/2015:
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:
zabezpečenie odborného návrhu montáže zrkadiel na križovatkách : MK Partizánska, MK Slnečná a MK
Družstevná /predajňa COOP Jednota/ a taktiež oproti výjazdu s cintorína na Ulici 1.mája
Zodpovední: Michal Glos, Róbert Haberland
Dátum: do 31.7.2015
2. Ing. Roman Bruchatý predložil návrh na vykonanie predbežného prieskumu trhu na kúpu univerzálnej
štvorkolky / kosenie, zimná údržba posyp, odhŕňanie snehu/.
Zodpovedný : Michal Glos
Termín : do 31.7.2015
Uznesenie č. 78/2015:
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:
zrealizovanie prieskumu trhu na kúpu univerzálnej štvorkolky / kosenie, zimná údržba posyp, odhŕňanie
snehu/

Zodpovední: Michal Glos
Dátum: do 31.8.2015

K bodu č.12 Záver
Starostka na záver poďakovala poslancom za účasť a 5. rokovanie OZ ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Bystrík Hrutka

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

Ing. Mária Malinková

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

Zapisovateľ : Michal Glos

