Zápisnica č. 17 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 6.12.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok a miesto rokovania: 17.00 hod. Obecný úrad
1) Otvorenie
Rokovanie OcZ otvorila starostka obce a privítala prítomných . Počet prítomných poslancov je 8
a OcZ je uznášania schopné. Mgr. Andrej Siget sa ospravedlnil. Starostka doplnila rokovanie o body
6,7,8 a 14.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Zostavovanie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry
Plán hlavného kontrolóra Obce Radošina na I. polrok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Obce Radošina na rok 2018
Úprava rozpočtu na r. 2017
Rozpočet na roky 2018,2019,2020
VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Radošina
VZN č. 4/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole a o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
s materskou školou v Radošine na rok 2018
Aktualizáciu dokumentácie ochrany pred požiarmi
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou v Radošine za školský rok 2016/2017
Žiadosť Pivnice Radošina o súhlas s používaním označenia pre druh vína
Žiadosť o odkúpenie pozemku Ľubomíra Kršku /zámer zverejnený/
Žiadosť o odkúpenie pozemku Ing. Michala Matejoviča /zámer zverejnený/
Žiadosť o odkúpenie pozemku Petra Sliška /zámer zverejnený/
Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
Na začiatku rokovania dala starostka slovo občanom ulice Mierovej:
Ing. Ľuboš Kučera – prevádzka čističky odpadových vôd /ďalej ČOV/ je podľa jeho názoru
hydraulicky a biologicky preťažená. Zhrabky sú kontaminované a nie sú uskladnené v uzatvorenej
nádobe a zasypané chlorovým vápnom. Chýba poklop šachty na výustnom objekte je prehnitý.Je na
ňu napojených 1500 obyvateľov, plus sú do nej zvážané splašky a kapacita je 1200 obyvateľov.

V roku 2008 sa mala rozširovať a doteraz sa s tým nič nerobí. Požiadal o podklady k rozšíreniu
čističky a neboli mu dané. JUDr. Mária Escherová – bolo by korektné dať od júna požadované údaje
Ing. Kučerovi.
Mgr. Peter Čierňava sa zaoberal prevádzkou čističky o čom aj vypracoval správu pre obecné
zastupiteľstvo a oboznámil, že touto témou sa budú poslanci zaoberať.
Starostka k uvedenému odpovedala nasledovné: Ing. Kučera požadoval uvedené podklady niekedy
koncom novembra, nie v júni, na čo mu odpísala, že keďže na poslednom, teda tomto zasadnutí
Obecného zastupiteľstva sa rieši predovšetkým rozpočet a nebude časový priestor riešiť čističku,
podklady mu zatiaľ nepošle. Čistička sa bude riešiť na prvom zasadnutí v roku 2018. O rozšírenie
čističky po predĺžení pôvodného stavebného povolenia žiadala Obec ešte dvakrát, avšak bezúspešne.
Medzitým stavebné povolenie skončilo. Teraz je potrebné vybaviť nové stavebné povolenie aj
z dôvodu zastaranosti projektovej dokumentácie (10 ročný projekt). V roku 2018 sa teda vybaví
stavebné povolenie (trvá to približne 6 mesiacov) a následne sa požiada o dotácie z Envirofondu,
prípadne na základe nejakej inej výzvy, ktoré ešte dovtedy môže byť vypísaná.
Ing. Ľuboš Kučera – prečo sa pozemky občanov na Mierovej ulici nezahrnú do výstavby novej ulice
a prečo občania majú platiť za vybudovanie inžinierskych sietí.
Starostka – keď sme išli do jednania s Biskupským úradom vedeli sme, že sú potrebné nové pozemky
na výstavbu rodinných domov. Uvedená oblasť bola aj zahrnutá do územného plánu. Obec Radošina
má jeden veľký nedostatok a to, že ani jeden z pozemkov vhodných na rozšírenie nie je vo vlastníctve
obce, ale väčšina je vo vlastníctve cirkvi. Na osobnom jednaní na Biskupskom úrade sa zúčastnila ona,
prednosta úradu a p. dekan. Ing. Bohuš Bartošek – prvotný zámer bolo zameniť pozemky
s Biskupským úradom ale takéto pozemky sa zamieňajú v pomere 1:15 a nakoľko obec nemá vo
vlastníctve 15 ha pozemkov nie je možné vykonať zámenu. Starostka navrhovala novú ulicu tak, aby
z jednej strany boli pozemky vlastníkov domov z Mierovej ulice a z druhej strany pozemky biskupské.
Stále si musíme uvedomovať, že o pozemkoch rozhoduje v prvom rade vlastník. Takže padol aj návrh,
že biskupský úrad chce vytvoriť pozemky z obidvoch strán. Všetko je v riešení.
Pani Ing.Gálová – ako obec ovplyvní, že pozemky budú predané Radošanom? V akom časovom
horizonte budú pozemky predávané a aké budú veľké? Koľko bude stáť m2 pozemku? Žiada
odpovede uverejniť v Radošinských novinách a prizvať niekoho kto to občanom vysvetlí. Starostka
odpovedala, že Obec nemá žiadne nástroje na to, aby určovala, komu môžu byť pozemky predané
a komu nie, o tom si rozhoduje vždy vlastník. Na Mierovej ulici je osvetlenie na každom druhom
stĺpe a od polovice je na každom. Žiada doplniť pred súpisné číslo 443 jednu lampu.
Mgr. Gorylová predložila vlastnú kalkuláciu nákladov na budovanie inžinierskych sietí pripadajúcich
na vlastníkov pozemkov. Starostka odpovedala, že týmito údajmi nedisponujú ani vlastníci, a okrem
toho je ten podklad úplne nepoužiteľný, nakoľko napr. rozvody elektrickej energie sú už dohodnuté
bez akejkoľvek finančnej náhrady.
Ing. Peter Matejovič – s Biskupským úradom Nitra sa určite dá jednať o tom komu pozemky predá.
Starostka - bude pozvaný z Biskupského úradu pracovník aby danú problematiku občanom vysvetlil,
tiež informovala občanov o zámere rekonštrukcie Mierovej ulice, na ktorú bude potrebné vziať úver.
V zmysle nášho dlhodobého plánovania bola totiž určená na rekonštrukciu Mierová ulica. Táto
rekonštrukcia bude finančne náročnejšia ako doterajšie a preto je potrebné vziať úver. Úver ale Obec
môže pokojne zobrať, nakoľko je hospodárenie obce veľmi dobré.

JUDr. Escherová upozornila na skutočnosť, že rozhodnutie o rekonštrukcii Mierovej ulice je
v kompetencii OZ. Upozornila, že vzhľadom k neukončenému súdnemu sporu so spoločnosťou
Develop group, nedoriešeného rozširovania kapacity ĆOV a možného budovania inžinierskych sietí
v prípade predaja stavebných pozemkov, treba rozhodnutie o úvere zvážiť.
Ing. František Šugra – bolo by dobré radšej urobiť ČOV ako ulicu, dať zreteľ nato. Ešte jeden rok
s cestou vydržíme.
Ing. Matejovič upozornil, že znením uvedeným v predchádzajúcich Radošinských novinách
o problematike novej ulice boli občania uvedení do omylu a treba starostlivejšie pristupovať
k materiálom z OcZ.
2) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Mgr. Peter Čierňava, Mgr. Gabriela Bahelková, Jarmila Šišková
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: Róbert Štepka, Ing. Peter Matejovič

3) Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod C/1 – možnosť rozšírenia ČOV dostavbou II. etapy prostredníctvom firmy PAVOS – splnené
predbežné náklady cca 200 tis.€
Bod C/2 – zrkadlá zakúpené a osadené na Nitrianskej ulici, Mierovej a Piešťanskej
Bod C/3 – očkovanie psov proti besnote – vykonané
4) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
Správu o audite účtovnej závierky predložila starostka obce. Audit vykonal Ing. Marián Péteri a v
Správe z overenia dodržiavania povinností obce Radošina podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatuje, že obec
Radošina konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
5) Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky a individuálnej
účtovnej závierky, podľa názoru audítora:
- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov individuálnej výročnej
správy zostavenej za rok 2016 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou a s individuálnou
účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve vrátane údajov
individuálnej výročnej správy, ktoré sa v nej uviedli v súlade so zákonom o účtovníctve.
Obidve správy nezávislého audítora sú zverejnené v registri účtovných závierok.
6) Zostavovanie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry

V zmysle §4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez
programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2018,2019,2020 poslanci schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/1/0 /proti: JUDr. Mária Escherová
7) Plán hlavného kontrolóra Obce Radošina na I. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na I. polrok 2018, ktorý
predložila Ing. Zuzana Bednáriková poslanci vzali na vedomie.
8) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Obce Radošina na rok 2018
Kontrolórka obce Ing. Bednáriková predložila stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
a odporučila Obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť a viacročný
rozpočet zobrať na vedomie.
9) Úprava rozpočtu na r. 2017
Ekonómka Eva Chromá informovala poslancov o položkách v rozpočte, ktorých sa týkala úprava.
Druh
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy ZŠ s MŠ
Spolu

Schválený rozpočet

Druh
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Bežné výdavky ZŠ s MŠ
Spolu

Schválený rozpočet

1177400 €
2794 €
0
11500 €
1191694 €

Upravený rozpočet
1289527,68 €
4765 €
54458 €
21186 €
1369936,68 €

Upravený rozpočet
455428 €
33000 €
35946 €
583486 €
1107860 €

617962,72 €
95783,06 €
36946 €
619212 €
1369903,78 €

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/1/0 (proti: JUDr. Mária Escherová)
10) Rozpočet na roky 2018,2019,2020
JUDr. Mária Escherová, Ing. Peter Matejovič navrhli prehodnotiť čerpanie úveru na rekonštrukciu
Mierovej ulice. Poslanci sa dohodli, že tejto otázke sa budú venovať na najbližšom zasadnutí, kde aj
o tom rozhodnú.
Poslanci sa dohodli, že o uvedenú čiastku sa zníži rozpočet a
najbližšom obecnom zastupiteľstve.

čerpanie úveru prehodnotia na

Ing. Peter Matejovič navrhol znížiť dotáciu TJ o 7000 €, nakoľko sa futbal ešte nezačal hrať a použiť
uvedené prostriedky na výmenu okien na zdravotnom stredisku vo výške 5000 € a navýšenie dotácie
požiarnikom o 2000 € t.j. na 3500 € . Ďalej z kapitálových výdavkov vo výške 10000 € presunúť na
opravy ciest do bežných výdavkov.

Po uvedených úpravách je rozpočet nasledovný:
Druh
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy ZŠ s MŠ
Spolu

2018

Druh
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky ZŠ s MŠ
Spolu

2018

2019
1272389 €
2794 €
0
56186 €
1331369 €

2020
1288708 €
2794 €
0
56186 €
1347688 €

2019
526001 €
37000 €
35946 €
669232 €
1268179 €

1304608 €
2794 €
0
56186 €
1363588 €

2020
493066 €
2000 €
15954 €
659229 €
1170249 €

500136 €
2000 €
15954 €
691521 €
1209611 €

Poslanci po uvedených návrhoch rozpočet schválili
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
11) VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
O zmenách vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
informovala Mgr. Mária Lipárová:
- § 7 Oznamovacia povinnosť v bode 4,
- § 9 Vrátenie poplatku,
- § 10 Odpustenie poplatku – bod 1c a bod 1 e
Poslanci po uvedených návrhoch VZN č. 2/2017 schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
12) VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Radošina
Zmena vo VZN č.3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Radošina je vo výške dotácií v prílohe uvedeného
VZN.
Poslanci po uvedených návrhoch VZN č. 3/2017 schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0

13) VZN č. 4/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole a o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
s materskou školou v Radošine na rok 2018

Zmeny oproti roku 2017 sa vo VZN neudiali.
Poslanci po uvedených návrhoch VZN č. 4/2017 schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0

14) Aktualizáciu dokumentácie ochrany pred požiarmi
O aktualizácii dokumentu ochrany pred požiarmi informovala starostka obce. Poslanci
aktualizáciu vzali na vedomie.
15) Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou v Radošine za školský rok 2016/2017
Uvedenú správu mali poslanci k nahliadnutiu a vzali ju na vedomie.
16) Žiadosť Pivnice Radošina o súhlas s používaním označenia pre druh vína
Označenie vína „Radošinské cuvee“ obsahuje heraldické prvky obce Radošina, preto Pivnica
Radošina požiadala Obecné zastupiteľstvo o súhlas s používaním tohto označenia pre alkoholické
nápoje.
Poslanci so žiadosťou súhlasili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0

17) Žiadosť o odkúpenie pozemku Ľubomíra Kršku /zámer zverejnený/
Starostka poslancov informovala, znalecké posudky v prípade, že cena predávanej nehnuteľnosti
je nižšia ako 20000 € nie je nutné vypracovávať.
Žiadosť o kúpu predzáhradky parcely č. 334/2 o výmere 60 m2 za cenu 13,50 €/m2
zverejnenia zámeru poslanci schválili.

po splnení

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
18) Žiadosť o odkúpenie pozemku Ing. Michala Matejoviča /zámer zverejnený/
Žiadosť o kúpu parcely č. 9/1 o výmere 35 m2 za cenu 13,50 €/m2
zámeru poslanci schválili.

po splnení zverejnenia

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
19) Žiadosť o odkúpenie pozemku Petra Sliška /zámer zverejnený
Poslanci rozhodnutie o uvedenej žiadosti nechali na ďalšie rokovanie a prizvú p. Slišku.
Róbert Štepka mal pripomienku, že schváliť uvedenú žiadosť by nebolo korektné voči p. Petrovi
Šugrovi, ktorý tiež žiadal o odpredaj pozemku a jemu nebolo vyhovené.
20) Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne

Ing. Bohuš Bartošek – informoval poslancov o výrube drevín , ktoré rastú na pozemku p.č. 430/1 –
katalpy.
Poslanci s výrubom súhlasili.
Veterán klub Radošina – Oznámenie o vzniku združenia. Žiadosť o povolenie podujatia 10. ročník
Zrazu veteránov. Žiadosť o finančný príspevok vo výške 500 € na propagáciu, občerstvenie,
spomienkové predmety a zabezpečenie cien do súťaží pre deti, hudobnej produkcie a pod.
Poslanci so žiadosťou súhlasili.
Žiadosť KKP, Radošina o finančnú podporu k Vianociam 2017 pre 2 občanov.
Poslanci odsúhlasili nákupnú poukážku vo výške 7 €
Žiadosť Ing. René Hauptvogel o odkúpenie nehnuteľnosti – časti pozemku vo výmere 70 m2 p.č.
239/1 na Nitrianskej ulici.
Poslanci sa budú uvedenou žiadosťou zaoberať po Zverejnení prevodu majetku na informačnej tabuli
a na stránke obce.
Jednota dôchodcov – žiadosť o príspevok 600 €
Poslanci žiadosť schválili v rozpočte.
Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Radošina o finančný príspevok vo výške 3500 €.
Poslanci žiadosť schválili v rozpočte.
Interpelácie poslancov:
JUDr. Jana Jurčová – chodníky pred rodinnými domami mali občania v celej dedine neodhrnuté. Na
ulici Piešťanskej ale aj na iných uliciach prečnievajú konáre na cestu, padajú z nich listy a šmýka sa
ľudom, ktorí tadiaľ chodia do kostola. Jedná sa o nehnuteľnosti rodín Madarászovej a Briganovej. Na
Hlavine na ceste je vysoký poklop. Navrhla tiež osvetliť prechod pre chodcov na križovatke na
Nitrianskej ulici. Cesta v zákrute na ulici kpt. Nálepku je rozbitá. Značka na Piešťanskej ulici je
vytrhnutá z betónu. Sťažnosť na učiteľku piatakov, ktorá na rodičovskom združení pred všetkými
rodičmi povedala rodičom žiaka, že majú doma debila. Túto tému podporili aj viacerí poslanci,
nakoľko aj im domov sa opakovane chodia sťažovať rodičia na p.učiteľku Pakšiovú. Bez vysvetlenia
dáva opakovane na niektoré učivo písomky a keď rodičia požiadali o doučovanie, boli ochotní si ho aj
zaplatiť, odkázala ich na stredoškolákov.
Poslanci uložili Obecnému úradu vyzvať uvedené rodiny na opílenie konárov a poslancom, ktorí sú
v Rade školy aby uvedenú sťažnosť na učiteľku predniesli na rokovaní. Taktiež je potrebné aby
starostka ako zástupca zriaďovateľa školy túto otázku riešila spolu s riaditeľom školy v zmysle
Zákonníka práce.
Ing. Peter Matejovič – požiadal o otočenie zrkadla na ulici Mierovej smerom na Bzince.
Jarmila Šišková – sa spýtala kedy sa bude robiť chodník v Bzinciach. Poslanci súhlasili
s rekonštrukciou chodníka v roku 2018, presný postup vrátane materiálu bude doriešený na najbližšom
rokovaní.

Mgr. Gabriela Bahelková – pochválila výsadbu stromov v parku za Obecným úradom a na ulici
Družstevnej, upozornila na skládku dlažby a štrku na chodníku pred domom Košovských a navrhla
vyzvať ich na odstránenie uvedených skládok. Upozornila na parkovanie áut na ulici Nitrianskej na
hlavnej komunikácii. Spýtala sa ako pokračuje záležitosť s parkovaním auta a autobusu na ulici
Nádražnej.
Ing. Bartošek jednal s vodičom autobusu a bude ho parkovať za Pizzériou a osobné auto na ulici
Nádražnej bude odstránené.
Mgr. Peter Čierňava navrhol zlikvidovať auto , ktoré parkuje na Nádražnej keď sa k nemu nikto
nehlási. Na Rade školy prejednávali či by nemohli dať zľavu deťom na doprave na výlety spoločnosti,
ktoré parkujú na obecných komunikáciách. Informoval o dotácii 1200 € od Futbalového zväzu pre
žiacke futbalové družstvo.
21) Návrh na uznesenie
Ing. Peter Čierňava predniesol:
Berie na vedomie
1. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Radošina
o audite účtovnej závierky
2. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Radošina
o audite konsolidovanej účtovnej závierky
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
4. Zmenu termínu Fest dobrá Radošina na 30.6.2018
5. Žiadosť o povolenie podujatia Zväzu veteránov 23.6.2018
6. Návrh rozpočtu na roky 2019,2020
Jarmila Šišková
Ukladá:
1. Na najbližšie zasadnutie prizvať z Biskupského úradu Nitra kompetentnú osobu k vysvetleniu
výstavby novej ulice pre občanov Mierovej ulice.
2. Osloviť a vypracovať cenovú ponuku na časť chodníka v Bzinciach
3. Osloviť Arriva autobusy pre školu – zľava za parkovanie na obecnom pozemku
Mgr. Gabriela Bahelková
Schvaľuje:
1. Zostavovanie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce
na roky 2018,2019,2020.
2. Plán hlavnej kontrolórky obce
3. Úpravu rozpočtu na rok 2017
4. Rozpočet obce na rok 2018 po zmenách
5. 5000 € na výmenu okien na zdravotnom stredisku
6. Finančný príspevok vo výške 3500 € DHZ
7. VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady
8. VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Radošina

9. VZN č. 4/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole a o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
s materskou školou v Radošine na rok 2018
10. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ
11. Žiadosť Pivnice Radošina o súhlas s používaním označenia druhu vína
12. Žiadosť L. Kršku o odkúpenie pozemku
13. Žiadosť M.Matejoviča o odkúpenie pozemku
14. Žiadosť KKP o finančnú podporu k Vianociam
15. Žiadosť Jednoty dôchodcov o finančný príspevok
16. Finančný príspevok Veteránom
17. Vypílenie stromov z dôvodu choroby stromov a jej šírenia

22) Záver
Starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila rokovanie.

Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Peter Matejovič

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

Róbert Štepka

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

