
Z Á P I S N I C A  
 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11. mája 2011 
v Miestnom kultúrnom stredisku v Budmericiach o 18:30 hod. 

 
Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny. 
Ospravedlnení poslanci:  Ing. Jozef Nižňan - PN 
p. Botťánek prišiel o 18.50 hod. 
Rokovanie viedol starosta obce Jozef Savkuliak (ďalej len starosta). 
 
 
Program rokovania:  
  1/  Otvorenie zasadnutia. 
  2/  Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 
  3/  Kontrola uznesení  z 2. zasadnutia OZ. 
  4/  Odovzdanie diplomu p. Zdenke Oškerovej za dlhoročnú poslaneckú činnosť. 
  5/  Voľba členov komisie kultúry a športu OZ. 
  6/  Správa o plnení rozpočtu Obce Budmerice za 1. štvrťrok 2011. 
  7/  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2010. 
  8/  Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2010. 
  9/  Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2011 o ekonomicky oprávnených  
       nákladoch v Centre sociálnych služieb v Budmericiach. 
10/  Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 23/2009 o určení výšky stravnej jednotky. 
11/  Príloha k Organizačnému poriadku Obecného úradu Budmerice. 
12/  Návrh opatrení na úseku nakladania s odpadmi.  
13/  Určenie finančného limitu starostovi k úhrade faktúr pri zákazkách s nízkou hodnotou. 
14/  Odpredaj obecných pozemkov: časti pozemkov parc. 2709/24, 2288/1, 2285/1,518/1,  
       498/32, 495, 643/2, 500/4, 2551/209, 509/35, 643/1 a pozemok č. 346. 
15/  Zrušenie uznesenia OZ č.34/04/10 o zriadení vecného bremena manž. Oškerovým. 
                                             č.33/25/10 o predaji pozemku Blažejovi Oškerovi a Ľ. Oškerovej. 
                                             č.33/27/10 o predaji pozemku a zriadení vecného bremena manž. 
                                                               Nemčekovým. 
16/  Zrušenie uznesenia OZ č.35/12/10 o technickom dozore na stavbe výťahu v CSS. 
17/  Vyradenie z evidencie a majetku obce: osobné auto AUDI, Multicar M 25-01. 
18/  Odsúhlasenie ponuky Obce Budmerice Ministerstvu kultúry SR na vykonávanie  
       celoročnej údržby parku Domova slovenských spisovateľov. 
19/  Rôzne. 
20/  Diskusia. 
21/  Návrh na uznesenie. 
22/  Záver. 
 
K bodu č. 1. – Otvorenie zasadnutia. 
Starosta privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie OZ. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo 
je uznášaniaschopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  
Pán poslanec MVDr. Jaroslav Molnár navrhol, aby sa presunul bod programu 17/  Odovzdanie 
diplomu p. Zdenke Oškerovej za dlhoročnú poslaneckú činnosť za bod 4/ Voľba členov komisie 
kultúry a športu OZ.  
 
Hlasovanie: „ZA“ 7 poslancov                    „Proti“ 0                            „Zdržal sa“ 0  
 
K bodu č. 2. – Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa. 
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí: predseda  -  Mgr. Petra Haviarová 
                                                                             členovia   -   Ing. Dušan Tomašovič 
                                                                                                  MVDr. Jaroslav Molnár 
 
Hlasovanie: „ZA“ 6 poslancov                   „Proti“ 0                   „Zdržal sa“ 1:  MVDr. Molnár            



 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Bc. Dušana Somorovského a Mariána Oscitého,  
za zapisovateľku Lenku Chovancovú. 
             
K bodu č. 3. –  Kontrola uznesení z 2. zasadnutia OZ. 
 
P. starosta oslovil hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly uznesenia z 2. zasadnutia OZ. 
Kontrola uznesení bola bez pripomienok. 
 
K bodu č. 4. –  Odovzdanie diplomu p. Zdenke Oškerovej za dlhoročnú poslaneckú  
                          činnosť. 
 
P. starosta poďakoval  p. Zdenke Oškerovej za jej dlhoročnú prácu, ktorú vykonávala ako poslankyňa 
OZ a pri tejto príležitosti jej odovzdal diplom. 
 
 
K bodu č. 5 – Voľba členov komisie kultúry a športu OZ. 
 
P. poslanec Roman Botťánek prišiel o 18.50 hod., keď sa prejednával bod č. 5/. 
Predseda komisie kultúry a športu OZ navrhol členov komisie v nasledovnom zložení: 
Mgr. Haviarová Petra, Mgr. Ingrid Lehnertová, Peter Matejík, Roman Kuchta. 
P. poslanec MVDr. Molnár mal pripomienku k zloženiu komisie. Zaujímal sa prečo tam nie je aj  
zástupca z miestnej organizácie Matice slovenskej. 
  
Hlasovanie: „ZA“: 7 poslancov            „Proti“: 0                           „Zdržal sa“: 1 Botťánek 
 
K bodu č.  6. -   Správa o plnení rozpočtu Obce Budmerice za 1. štvrťrok 2011. 
 
Predseda finančnej komisie Ing. Dušan Tomašovič prečítal správu o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 
2011 – viď príloha. 
OZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2011.                                                         
 
Ďalej predseda finančnej komisie predniesol návrh výšky finančného limitu starostovi obce 
k priebežnému operatívnemu vykonávaniu zmien v rozpočte do výšky  3.300 €. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov            „Proti“: 0                           „Zdržal sa“: 0 
 
K bodu č.  7. -   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2010. 
 
Hlavný kontrolór p. Milan Bušo informoval prítomných o kontrolnej činnosti, ktorú vykonával počas 
roka 2010. V správe  sa uvádza, že bolo vykonaných celkom 12 previerok o ktorých boli starosta 
a poslanci OZ priebežne informovaní. Previerky boli zamerané okrem plánovaných kontrol aj na 
odstránenie nedostatkov zistených pri audite v r. 2009. Z kontrolných zistení bolo odporučených 26 
nápravných opatrení a ďalších 76 čiastkových. 
 
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2010. 
 
K bodu č.  8. -   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2010. 
 
Hlavný kontrolór informoval prítomných o výsledku kontroly, ktorá bola zameraná na plnenie 
uznesení OZ Obce Budmerice za rok 2010.  
OZ zasadalo v zmysle rokovacieho poriadku celkom 7x. Konštatoval, že v priebehu roka 2010 nebolo 
starostom pozastavené žiadne uznesenie z celkového počtu 177 položiek. Osem uznesení nebolo 
splnených a štyri uznesenia boli splnené len čiastočne.  
 
OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2010. 
 



K bodu č.  9. -   Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2011 o ekonomicky  
                           oprávnených nákladoch v Centre sociálnych služieb v Budmericiach. 
 
P. riaditeľka Centra sociálnych služieb p. Mgr. Lovásová Mária nás informovala o návrhu VZN č. 
1/2011 o ekonomicky oprávnených nákladoch v CSS s účinnosťou od 1. júla 2011. Účelom tohto 
VZN je zmluvné zabezpečenie refundácie nákladov CSS za klientov z iných obcí. 
                
 Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov                „Proti“: 0                        „Zdržal sa“: 0            
                      
K bodu č. 10. -  Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 23/2009 o určení výšky stravnej jednotky. 
 
P. Mgr. Lovásová nás informovala aj o dodatku č. 2 k VZN č. 23 o určení stravnej jednotky a ďalších 
poplatkov za poskytnuté služby v CSS Budmerice. Úprava stravnej jednotky je nutná z dôvodu 
nesúladu ceny dodávanej stravy a ceny fakturovanej klientom. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov               „Proti“: 0                           „Zdržal sa“: 0 
 
K bodu č. 11. -  Príloha k Organizačnému poriadku Obecného úradu Budmerice. 
 
P. starosta prečítal prílohu k Organizačnému poriadku Obecného úradu Budmerice. 
V prílohe sú uvedené organizačné zložky a personálne obsadenie obecného úradu Budmerice. 
O návrhu dal hlasovať. 
      
Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov               „Proti“: 0                          „Zdržal sa“: 0 
 
K bodu č. 12. -  Návrh opatrení na úseku nakladania s odpadmi. 
 
P. starosta konštatoval závažné nedostatky v zbere, triedení komunálnych odpadov, čo spolu so 7-
dňovým vývozným cyklom zvyšuje náklady. Odporučil vykonať výberové konanie za účelom 
zefektívnenia nakladania s odpadmi. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov               „Proti“: 0                         „Zdržal sa“: 0 
 
K bodu č. 13. -  Určenie finančného limitu starostovi k úhrade faktúr pri zákazkách  
                           s nízkou hodnotou.  
 
Predseda finančnej komisie p. Ing. Dušan Tomašovič  predniesol návrh na určenie finančného limitu 
starostovi k úhrade faktúr pri zákazkách s nízkou hodnotou. Pri tovaroch a službách do výšky 3 tisíc € 
a pri prácach do 6 tisíc €. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov             „Proti“: 0                           „Zdržal sa“: 0 
 
K bodu č. 14. -  Odpredaj obecných pozemkov: časti pozemkov parc. č.: 2709/24,  
                           2288/1, 2285/1,  518/1, 498/32, 495, 643/2, 500/4, 2551/209, 509/35, 643/1  
                           a pozemok parc. č. 346. 
 
P. starosta informoval, že stavebná komisia po preštudovaní všetkých žiadostí o odkúpenie obecných 
pozemkov navrhla odpredaj týchto pozemkov: parc. č.: 2709/24, 2288/1, 2285/1,  518/1, 498/32, 495, 
643/2, 500/4, 2551/209, 509/35, 643/1 a pozemok parc. č. 346. V zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona 
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 138/1991 Zb. v znení 
zákona 258/2009 Z.z. o majetku obcí sa musí najskôr určiť spôsob predaja a až potom sa môže 
pokračovať v odpredaji pozemkov. Obecné zastupiteľstvo určilo spôsob predaja nasledovných 
pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa: 
 
  p. Soják Jaroslav s manž., Budmerice - časti pozemkov parcela reg. C  č. 2709/24,        
  vedený na LV 1050 ako zastavané plochy a nádvoria,  parcela reg. C č. 2288/1,  vedený na  
  LV 1050 vedený ako ostatné  plochy,  parcela reg. C č. 2285/1, vedený na LV 1050 ako    



  orná pôda v celkovej výmere 103 m2, na  ktorých má vybudované oplotenie, ČOV,   
  vodomernú šachtu a spevnené plochy. 
 
  Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov              „Proti“: 0                     „Zdržal sa“: 0   
 
  p. Nagy Ladislav a Dana Nagyová, Budmerice č. 455 – časť pozemku parcela reg. C č.    
  518/1 o výmere 48 m2 vedená na LV 1050 ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemok sa   
  nachádza pred RD manželov Nagyových. 
 
  Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov              „Proti“: 0                     „Zdržal sa“: 0   
 
  p. Helena Pešková, Budmerice č. 498 - časti pozemkov parcela reg. E č. 498/32  
  a parcela reg. E č. 495 o celkovej výmere 11 m2 pre umiestnenie schodiska na nadstavbu    
  prevádzky „Motel-Budmerice“, vedený na LV č. 2551 ako zastavané plochy a nádvoria. 
 
  Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov              „Proti“: 0                     „Zdržal sa“: 0   
 
  p. Ing. Zuzana Procházková a Ing. Hynek Procházka PhD., Budmerice č. 339 – pozemok  
  parcela reg. C č. 346 o výmere 288 m2 vedený na  LV č. 1050 ako záhrada. Pozemok susedí  
  s ich  pozemkom a na pozemok prakticky nie je prístup. 
 
  Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov              „Proti“: 0                     „Zdržal sa“: 0   
 
  p. Valovič Igor, Budmerice č. 446 – časť pozemku parcela reg. E č. 643/2 o výmere 91,2    
  m2, vedený na LV 2551 ako orná pôda. Pozemok sa nachádza pred RD 446 a vlastník  
  domu pozemok užíva a udržiava ho. 
 
   Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov              „Proti“: 0                     „Zdržal sa“: 0   
 
  p. Samul Anton a Silvia Samulová, Hliny 1328, 017 01  Považská Bystrica – časť pozemku  
  parcela reg. E č. 500/4 o výmere 305 m2 , vedený na LV 2551 ako orná pôda. Pozemok sa  
  nachádza za jestvujúcim plotom, ktorý je pôvodnými majiteľmi užívaný niekoľko rokov. 
 
   Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov              „Proti“: 0                     „Zdržal sa“: 0   
 
   p. Halák Michal a Haláková Magdaléna, Bebravská 12, 821 07  Bratislava – časť pozemku  
   parcela reg. C č. 2551/209, o výmere cca 117 m2, vedený na LV 1050 ako orná pôda.  
   Nachádza sa za záhradou manželov Halákovych, ktorí pozemok užívajú a udržiavajú ho.   
 
   Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov              „Proti“: 0                     „Zdržal sa“: 0   
 
   p. Hanus Roman, Štúrova 101/38, Báhoň – pozemok parcela reg. E č. 509/35  
   o výmere 1759 m2, vedený na LV č. 2551 ako orná pôda. Na pozemku sa nachádza RD,  
   ktorého vlastníkom je p. Roman Hanus, ktorý ho nadobudol v dedičskom konaní po  
   starých rodičoch. Časť pozemku o výmere 800 m2 jeho starí rodičia kúpili (existuje aj   
   kúpnopredajná zmluva), ale vklad vlastníckeho práva si nedali zapísať. ROEPom to   
   neskôr prešlo na Obec Budmerice. P. Hanus si chce vysporiadať vlastnícky vzťah k tomuto  
   pozemku, ktorí jeho starí rodičia užívali. 
 
    Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov              „Proti“: 0                     „Zdržal sa“: 0   
        
    p. Fraňo Vladimír, Budmerice č. 2035 – časť pozemku parcela reg. E č. 643/1 o výmere  
    cca 50 m2, vedený na LV č. 2551 ako  orná pôda. Pozemok sa nachádza pred RD, ktorý  
    užívajú a p. Fraňo ho chce odkúpiť za účelom stavebných úprav prístupu na pozemok  
    a k RD. 
 
   Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov              „Proti“: 0                     „Zdržal sa“: 0          



 
   p. Turinič Ladislav, Budmerice č. 152 – časť pozemku parcela reg. C č. 2551/209,  
   o výmere cca 100 m2, vedený  na LV 1050 ako orná pôda. Pozemok sa nachádza za  
   záhradou p. Turiniča, ktorý pozemok užíva a udržiava ho. 
 
   Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov              „Proti“: 0                     „Zdržal sa“: 0          
  
   K bodu č. 15. – Zrušenie uznesenia OZ 
                           č.34/04/10 o zriadení vecného bremena manž. Oškerovým. 
                           č.33/25/10 o predaji pozemku Blažejovi Oškerovi a Ľ. Oškerovej. 
                           č.33/27/10 o predaji pozemku a zriadení vecného bremena manž. 
                                              Nemčekovým. 
 
Pán starosta informoval o zastavení konania na Správe katastra v Pezinku ohľadom predaja pozemkov 
ako aj zriadenia vecného bremena manž. Oškerových a Nemčekových, nakoľko obecný pozemok, 
ktorý sme predávali ako potok bol medzičasom preklasifikovaný ako orná pôda a prešiel do 
vlastníctva Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.  Z tohto dôvodu navrhuje tieto uznesenia 
zrušiť. Taktiež informoval o liste manželoch Oškerových a Nemčekových, v ktorom odstupujú od 
kúpnych zmlúv a žiadajú vrátenie zaplatenej sumy, vrátane nákladov na overenie podpisov. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov                 „Proti“: 0                              „Zdržal sa“: 0 
 
 
K bodu č. 16. – Zrušenie uznesenia OZ č. 35/12/10 o technickom dozore stavby výťahu  
                           v CSS. 
 
Pán starosta informoval, že navrhuje zrušiť uznesenie OZ č. 35/12/10 o technickom dozore stavby 
výťahu v CSS, nakoľko p. Ing. František Kostka ho ani nevykonával.  
 
Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov                 „Proti“: 0                              „Zdržal sa“: 0 
 
K bodu č. 17. – Vyradenie z evidencie a majetku obce: osobné auto AUDI, Multicar  
                           M 25-01. 
P. starosta informoval o nevyhovujúcom technickom stave osobného auta AUDI a Multicaru M 25-01 
a navrhuje ich vyradiť z evidencie a majetku obce. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov                 „Proti“: 0                              „Zdržal sa“: 0 
 
K bodu č. 18 -  Odsúhlasenie ponuky Obce Budmerice Ministerstvu kultúry SR na  
                          vykonávanie celoročnej údržby parku Domova slovenských spisovateľov. 
 
P. starosta informoval o ponuke vykonávania celoročnej údržby  parku Domova slovenských 
spisovateľov. P. Dugovič sa zaujímal čo by nás tá celoročná údržba asi stála. P. starosta odpovedal, že 
by išlo asi o sumu 10 000 €. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov                 „Proti“: 0                              „Zdržal sa“: 0 
 
K bodu č. 19 –  Rôzne.  
 
- P. starosta prečítal list od miestneho p. farára Daniša, v ktorom ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali 

na príprave a dôstojnom priebehu osláv 200. výročia narodenia Juraja Holčeka. 
- Ďalej p. starosta informoval o presťahovaní nájomcov v KD. Jednota dôchodcov by sa 

presťahovala do priestorov k Občianskemu združeniu AKTÍV, kde by sa zriadilo centrum, 
v ktorom by sa stretávali tri skupiny: mládež, mamičky s deťmi a dôchodcovia. Celé by to 
zastrešovalo združenie AKTÍV. Išlo by o bezplatný prenájom. 

- Informácia starostu o konaní Šermiarskeho dňa 16. júna. 2011, ktorý sa bude konať v areáli Domu 
slovenských spisovateľov. Išlo by o bezplatný prenájom tohto areálu. Platili by sme iba za energie. 



- Informácia starostu o možnosti odkúpenia rodinného domu po p. Moravčíkovej, ktorý darovala 
Seleziánom a oni ho chcú predať. Pán starosta informoval, že je niekoľko možnosti na čo by sa 
dom mohol využívať. Jedna z nich je zriadenie Centra voľného času, kde by boli rôzne krúžky 
alebo zriadenie umeleckej školy. Ďalej p. starosta spomenul, že škole budú v nasledujúcich rokoch 
chýbať priestory pre zvyšujúci sa počet žiakov a to by bola jedna z možností ako získať chýbajúce 
priestory pre zriadenie tried. A taktiež informoval o možnosti zriadenia obecného múzeá v stodole 
nachádzajúcej sa v záhrade pri tomto rodinnom dome, ktorá je zaujímavá náradím, sejačkami a 
inými starožitnosťami, v ktorom by sme ukázali niečo z našej minulosti. 

- P. Haviarová mala pripomienku k Šermiarskemu dňu. Zaujímalo ju prečo je to v júni, keď už 
máme veľa iných akcií pripravených na tento mesiac. Navrhuje, aby sa zaviedol kalendár 
celoročných akcií. 

- P. Molnár informoval, že v minulosti bývalo dobrým zvykom, že si organizácie dali termíny akcií 
už v septembri, októbri. Bolo by dobré keby sa to začalo realizovať. 

 
 
K bodu č. 20 – Diskusia. 
 
- P. Mgr. Hlavatá informovala o tom, že žiaci našej ZŠ s MŠ robili Monitor a umiestnili sa na 

peknom druhom mieste v okrese Pezinok. Ďalej informovala, že v čase od 30.5.2011 do 12.6.2011 
bude ZŠ s MŠ organizovať zber papiera. V sobotu dňa 4.6.2011 v čase od 8.00 do 13.00 hod. budú 
deti chodiť po obci zbierať papier, ktorý občania nechajú vyložený pred rodinnými domami. 
Potom po 13.00 hod. pracovníci obecného úradu obec skontrolujú, či ešte niekde nezostal papier. 

- P. starosta informoval o zmene stránkových dní. 
- P.  Mgr. Haviarová informovala, že dostala e-mail od p. Baxovej, ohľadom hlásenia  v miestnom 

rozhlase. P. Baxová v ňom žiada, aby sa vyhlasovalo len v určitý čas, nakoľko časté hlásenie 
občanov vyrušuje. Navrhuje, aby sa vypracovalo VZN o podmienkach používania miestneho 
rozhlasu. 

- P. Drefko – apeluje na p. starostu, aby bojoval u kompetentných za zachovanie prechodu cez areál 
Domu slovenských spisovateľov, aby sa ľudia mohli chodiť modliť do hája k Panne Márií.  

- P. Dugovič sa zaujímal ako to vypadá s Územným plánom obce. P. starosta ho informuje, že sú 4 
etapy a práve prebieha 3. etapa – koncept, ktorý bude verejne pripomienkovaný. 

- P. Malovec upozornil, na zlý stav miestnej komunikácie na Podhájskej ulici, na nepokosený 
pozemok na začiatku Podhájskej ulice, ktorý zabraňuje výhľadu pri vchádzaní alebo vychádzaní 
z ulice a ešte upozornil na to, že na konci Podhájskej ulice pod rybníkom sa nachádzajú v blízkosti 
rozvodu plynu suché haluze zo stromov, ktoré keby začali horieť by mohli spôsobiť veľké škody. 

- P. Haviarová upozornila, že v blízkosti rybníka sa neustále potulujú veľké psy, či by nemohli 
majitelia týchto psov dostať z obecného úradu výzvu, aby si psov zatvárali. 

- P. MVDr. Molnár informoval, že takýto istý problém je aj v lokalite Fančal. 
- P. Hlavatá informovala, že na dolnom konci sa taktiež potulujú psy, ktoré pravdepodobne patria 

rodine Kulifajovej. 
- P. Dugovič upozornil, že prechod pre chodcov oproti námestiu už nie je vidno. 
- Informácia p. starostu, že za školou sa vyčistil pozemok, nasadili sa tam stromčeky a plánuje tam 

vybudovať ihrisko. 
- Informácia p. starostu o čistení rigolov a jarkov v obci, ktoré vykonávajú 10 pracovníci obecného 

úradu, ktorých sme zamestnali cez Úrad práce a sociálnych vecí na vykonávanie 
protipovodňových opatrení. 

- P. Lovásová upozornila, že nám v obci ubúdajú zelené plochy a malo by sa s tým niečo robiť. 
 

P. starosta ukončil diskusiu a prešiel k ďalšiemu bodu programu.  
 
K bodu č. 21 – Návrh na uznesenia. 
 
Predsedkyňa návrhovej komisie Mgr. Petra Haviarová  prečítala návrh na uznesenia. 
 
Hlasovanie: „ZA“: 8 poslancov                    „Proti“: 0                        „Zdržal sa“: 0 
 
K bodu č. 22 – Záver. 



 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta s poďakovaním všetkým prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
 
             Jozef Savkuliak   
              starosta obce, v.r. 
 
 
Zapisovateľ zápisnice:  Lenka Chovancová 
                                                          
Overovatelia zápisnice: Bc. Dušan Somorovský           
 
                                      Marián Oscitý                    
 


