
 

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Bobote 

 

26.06.2020 

 

 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 1 - 

Obsah 

 

 ................................................................................................................................................ 0 

Obsah .......................................................................................................................................... 1 
Prezenčná listina ..................................................................................................................... 2 
Návrh programu rokovania .................................................................................................... 2 

1. Otvorenie ............................................................................................................................ 3 
2. Kontrola uznesení ............................................................................................................... 4 

3. Došlá pošta ......................................................................................................................... 6 
4. Schválenie záverečného účtu za rok 2019 .......................................................................... 7 

5. Schválenie zmeny Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2019 ............................................................... 8 

6. Schválenie plánu kontrol hlavnej kontrolórky od 1.7.2020 do 31.12.2020 ....................... 8 
7. Schválenie Mandátnej zmluvy „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Bobot“ ..... 9 
8. Rôzne .................................................................................................................................. 9 
9. Záver ................................................................................................................................. 10 
 

   



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 2 - 

Prezenčná listina 

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka  

 p. Marián Džubina  

 p. Zlatica Čerňanská  

 Ing. Juraj Jánošík  

 Ing. Pavol Koreň  

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná ospravedlnená 

   

Hlavný kontrolór: Mgr. Nadežda Koreňová  ospravedlnená 

   

Zapisovateľka: Dáša Lobotková  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie Záverečného účtu za rok 2019 

4. Schválenie zmeny Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2019 

5. Schválenie plánu kontrol hlavnej kontrolórky od 1.7.2020 do 31.12.2020 

6. Schválenie Mandátnej zmluvy „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Bobot“ 

7. Rôzne 

8. Došlá pošta 

9. Záver 
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1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá 

konštatovala, že sú prítomní šiesti poslanci, OZ je uznášaniaschopné a rokovanie sa môže 

začať. 

 

Ospravedlnení: poslankyňa 

- Bc. Dana Zápotočná 

- hlavná kontrolórka obce Mgr. Nadežda Koreňová 

 

Starostka navrhla overovateľov zápisnice: 

- p. Zlatica Čerňanská 

- Ing. Juraj Jánošík 

 

Zapisovateľka zápisnice: p. Dáša Lobotková 

 

U z n e s e n i e  č . 1 9  / 2 0 2 0  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice: Ing. Juraja Jánošíka a p. Zlaticu 

Čerňanskú. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Následne starostka obce prečítala návrh programu rokovania a dala návrh na presunutie bodu 

Došlá pošta na začiatok programu rokovania hneď po bode Kontrola uznesení, vzhľadom na 

prítomnosť rodičov aj pani učiteliek MŠ na zasadnutí, nakoľko v bode Došlá pošta bude 

okrem iného prerokovávaná aj Žiadosť od Rady školy pri MŠ. Po návrhu tejto zmeny 

programu rokovania dala starostka obce hlasovať za jeho schválenie. 

 

U z n e s e n i e  č .  2 0 / 2 0 2 0  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program riadneho rokovania OZ nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Došlá pošta 

4. Schválenie Záverečného účtu za rok 2019 

5. Schválenie zmeny Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2019 

6. Schválenie plánu kontrol hlavnej kontrolórky od 

1.7.2020 do 31.12.2020 

7. Schválenie Mandátnej zmluvy „Zmeny a doplnky 

č. 1 územného plánu obce Bobot“ 

8. Rôzne 

9. Záver   

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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2. Kontrola uznesení 

Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení: 

 

Splnené uznesenia: 

 

23/2019, 49/2019, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020. 

 

Nesplnené uznesenia: 

 

23/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s majetkom 

obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ. Trvá 

44/2018 

OZ v Bobote : 

a) Prerokovalo podmienky kúpy pozemkov:  

- Parc. č. KN E 580/5 orná pôda o výmere 264 m2, uvedenej na LV č. 

1002, k. ú. Bobot a 

- Parc. č. 743/573 orná pôda o výmere 42 m2, uvedenej na LV č. 1186, k. 

ú. Bobot 

b) Schvaľuje kúpu pozemkov: 

- Parc. č. KN E 580/5 orná pôda o výmere 264 m 2, uvedenej na LV č. 

1002, k. ú. Bobot a 

- Parc. č. 743/573 orná pôda o výmere 42 m2, uvedenej na LV č. 1186, k. 

ú. Bobot 

c) Schvaľuje dohodnutú cenu za pozemky na uvedených parcelách v bode 

a) a bode b) vo výške 1,00 € za podiel 

d) Schvaľuje úhradu správneho poplatku súvisiaceho s prevodom 

vlastníckych práv. Trvá 

45/2018 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Rekonštrukciu sociálneho zariadenia v Základnej škole Bobot v budúcom 

rozpočtovom roku 2019. Trvá 

46/2018 

OZ v Bobote poveruje starostku obce: 

Na rokovanie a zistenie možností a podmienok ohľadom výstavby druhej 

bytovej jednotky. Trvá 

24/2019 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Predaj pozemku parcela C-KN č. 387/12 k. ú. Bobotská Lehota o výmere 

17 m2 p. J. Jánošíkovi , Bobot č.105. Trvá 

38/2019 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Začatie prác na zmenách a doplnkoch k územnému plánu obce s 

vypracovaním návrhu zmien a doplnkov. Cenovú ponuku od doc. Ing. 

arch. Jaroslava Copláka, PhD. vo výške 2 500 eur za spracovanie zmien a 

doplnkov územného plánu obce, pre zmenu cesty cez súkromný pozemok 

(Maria Kyselicová) v časti Bobotská Lehota s úpravou na otoč. Trvá 

39/2019 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Začatie pozemkových úprav v lokalite č. 1 a 2 podľa spracovaného 

územného plánu obce Trvá 

49/2019 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmluvu o poskytovaní služby – projektový manažment „Obnova verejnej 

budovy pre kultúrne podujatia v obci Bobot“ medzi zmluvnými stranami Trvá 
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PETRAM a. s so sídlom Sibírska 32, Bratislava (ako poskytovateľ) a 

Obcou Bobot, Bobot 56, Bobot (ako objednávateľ). 

51/2019 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vysporiadanie pozemku KN-E parcela 406/42 o výmere 2241 m2, druh 

pozemku orná pôda, zapísaný na LV č. 731, k. u. Bobot, obec Bobot v 

celosti, ktorý je v správe SPF. 

Na uvedenej parcele bude vybudovaná verejnoprospešná stavba, 

prístupová komunikácia k zbernému dvoru v obci Bobot. Trvá 

58/2019 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmluvu o dielo č. UB-01/2019 so zhotoviteľom Ecocities, s. r. o. Piešťany 

za cenu diela 2 500 € na úpravu územného plánu v navrhovanej lokalite č. 

8. Trvá 

63/2019 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Predajnú cenu pozemkov 5,32 € za 1 m2 

p. Sokolíkovej a p. Jánošíkovi. Trvá 

77/2019 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Mandátnu zmluvu s Ing. arch. Karolom Ďurencom na odborné služby v 

súvislosti s vypracovaním zmien a doplnkov k územnému plánu obce za 

celkovú cenu činností plnenia predmetu zmluvy 200 € bez DPH. Trvá 

3/2020 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Dofinancovanie projektu „Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti 

vandalizmu v obci Bobot“ z obecného rozpočtu v sume 21 109,04 € bez 

DPH. Trvá 

7/2020 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmluvu o dielo „Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Bobot„ 

č.UB-01/2020, cena diela 4 980 €. Trvá 

8/2020 

OZ v Bobote súhlasí, 

že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie 

„Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Bobot“ potrvá najviac tri 

roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Trvá 

12/2020 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Objednávku na spracovanie procesu VO pre projekt Triedený zber KO v 

obci Bobot v dohodnutej odmene 350 € s DPH. Trvá 

13/2020 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Objednávku implementácie projektu v rámci Environmentálneho fondu 

Triedený zber KO v obci Bobot, v rámci obdobia 6-10/2020 v dohodnutej 

odmene: 1700 € s DPH: 

- príprava podkladov v zmysle rozhodnutia o schválení, 

- implementácia projektu, usmernenie pre zabezpečenie bezproblémovej 

realizácie projektu, 

- spracovanie opisu prác realizovaných v roku 2020, 

- spracovanie záverečného vyúčtovania projektu, 

- účasť na finančnej kontrole na mieste. Trvá 

14/2020 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Kúpnu zmluvu č. 1/2020 so spoločnosťou ŠUPA TECHNIKA zastúpenú 

Mariánom Šupom so sídlom J. Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07 na 

dodávku strojov a zariadení – traktor, čelný nakladač, vlečka v sume  

74 040 € (príloha č.2). Trvá 
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3. Došlá pošta 

Prvým listom v došlej pošte bola Žiadosť o prehodnotenie stanoviska k zrušeniu triedy MŠ 

a zrušeniu pracovného miesta učiteľky doručená od Rady školy pri MŠ Bobot. Starostka celý 

tento list prítomným prečítala a následne vysvetlila danú situáciu. Podľa jej vyjadrenia 

vzniknutú situáciu plánovala riešiť týmto spôsobom, nakoľko v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 vznikol obci značný výpadok financií z podielových daní, ktoré sú obci mesačne 

poukazované a aj z hľadiska opodstatnenosti konkrétnej situácie v materskej škole, kde je 

preukázateľne nižší počet skutočne umiestnených detí do zariadenia MŠ oproti počtu 

zapísaných detí. 

 

Zníženie počtu učiteliek v materskej škole by bolo najmä z dôvodu, že za posledné dva roky 

dosahoval priemerný počet detí 21, čo je počet detí pre naplnenie jednej triedy v súlade so  

Zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a v súlade s Vyhláškou MŠ SR 306/2008 

o materskej škole. 

 

Ďalším dôvodom zníženia počtu tried bolo, že pre školský rok 2020/21 do materskej školy 

rodičia neprihlásili žiadne z detí v našej obci, ktoré spĺňajú vekovú hranicu 3 až 6 rokov, pre 

ktoré je materská škola určená podľa školského zákona (pričom takéto deti v obci máme). 

Pre budúci školský rok boli prijaté žiadosti rodičov, ktorých deti sú mladšie ako tri roky, teda 

dvojročné v počte šesť, z toho tri z obce a tri deti mimo obec.  

Argumentácia, že pri neprijatí týchto detí nebude zabezpečená bezpečnosť detí v jednej triede, 

kde by bolo 24 detí zapísaných, nie je na mieste, nakoľko počty detí stanovuje zákon a tvorili 

ho odborníci danej problematiky (takto fungujú mnohé materské školy). Je to len 

o organizácii procesu vzdelávania detí. 

Starostka obce má za to, že práve pri prijatí 6 detí vo veku 2 rokov bude narušená výchovno-

vzdelávacia činnosť a bezpečnosť detí, v triede 3 – 4 ročných sa nemusia napĺňať výchovno-

vzdelávacie ciele, ak vôbec budú tieto deti do zariadenia chodiť. 

 

K slovu sa prihlásila p. učiteľka Titurusová a svoj názor vyjadrila aj druhá prítomná p. 

učiteľka Ježíková. Taktiež sa vyjadrila za rodičov Bc. Kumová, ktorá navrhla riešenie  

situácie z hľadiska financií napríklad zvýšením školného na dvojnásobok. Vyjadrili sa aj 

prítomní poslanci, ktorí sa prihliadnuc na argumenty prítomných pedagógov a rodičov po 

dlhšej diskusii rozhodli počkať na to, ako sa situácia od septembra vyvinie a aký bude 

skutočný stav zapísaných detí.  

 

Starostka obce ešte zdôraznila, že cieľom MŠ má byť výchova a vzdelávanie detí, materská 

škola je prvým stupňom školskej sústavy. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti 

sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti 

a zručnosti. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými 

osobitosťami detí. 

Preto sa pre nedostatok zapísaných 3 – 6 ročných detí bolo potrebné zaoberať efektívnym 

využitím pracovných síl a efektívnym využitím financií obce, čo má byť aj záujem vedúceho 

zamestnanca. 

 

Starostka obce sa ďalej vyjadrila, že rozumie aj pani učiteľkám, z ktorých žiadna nechce 

o miesto prísť, ale ona na druhej strane nesie zodpovednosť za efektívne využitie pracovnej 

pozície. 

Starostka obce nie je proti prijatiu dvojročných detí, rozhodne však nie v takomto počte. 

Dvojročné deti majú dopĺňať počet detí v triede, nemajú ju tvoriť, nosný počet detí v triede 

má byť vo veku 3 – 4 roky. 
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Rozhodnutie poslancov starostka obce rešpektuje, trvá však na svojich argumentoch, ktorých 

opodstatnenosť sa ukáže v blízkej dobe.  

 

Po svojom vyjadrení dala starostka obce hlasovať o zachovaní druhej triedy v materskej škole 

a taktiež o zachovaní pracovného miesta učiteľky. 

 

U z n e s e n i e  č . 2 1 / 2 0 2 0  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zachovanie druhej triedy v zariadení Materskej školy 

a zachovanie pracovného miesta učiteľky MŠ. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Druhým listom v došlej pošte bola Žiadosť o odpredaj pozemku doručená od p. Vydrnákovej, 

rod. Šnoblovej. Jej dom je umiestnený na obecnom pozemku s parc. číslami 246/1, 246/2, 

246/3, 247 a 662/3 v katastrálnom území Bobot a nakoľko túto nehnuteľnosť dlhodobo užíva 

a zveľaďuje, má záujem si tieto pozemky vysporiadať do svojho vlastníctva. Poslanci 

obecného zastupiteľstva nemali námietky k odpredaju príslušného pozemku podľa osobitného 

zreteľa a navrhli predajnú cenu pozemku vo výške 3,20 € za 1 m2. Starostka ešte informovala, 

že zámer predaja pozemku bude zverejnený podľa zákona. 

 

U z n e s e n i e  č . 2 2 / 2 0 2 0  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Odpredaj pozemku parc. č. 246/1, 246/2, 246/3, 247 

a 662/3 v k. ú. Bobot v celkovej výmere 510 m2                 

p. Vydrnákovej za predajnú cenu 3,20 € za 1 m2. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Nakoniec ešte dala starostka obce poslancom obecného zastupiteľstva schváliť faktúru na 

nákup riadu a ostatného drobného zariadenia do obecnej kuchyne. Jedná sa o faktúru od firmy 

JTF Partnership, s.r.o. vo výške 1 884,72 € s DPH. 

 

U z n e s e n i e  č . 2 3 / 2 0 2 0  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Faktúru za nákup riadu a drobného zariadenia do obecnej 

kuchyne vo výške 1 884,72 eur s DPH od firmy JTF 

Partnership, s.r.o. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

4. Schválenie záverečného účtu za rok 2019 

Starostka obce dala slovo ekonómke obce p. Dáši Lobotkovej, ktorá podala bližšie informácie 

k obsahu tohto dokumentu a upozornila na dôležité ukazovatele a výpočty v ňom obsiahnuté. 
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Vzhľadom na neprítomnosť hlavnej kontrolórky obce Mgr. Koreňovej, starostka obce 

prečítala jej vypracované stanovisko k záverečnému účtu. 

 

 

U z n e s e n i e  č . 2 4 / 2 0 2 0  

 

OZ v Bobote berie na vedomie: 

správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 

účtu za rok 2019. 

  

OZ v Bobote potvrdzuje: 

použitie zostatku finančných operácií v sume                      

+ 201 200,69 EUR na vysporiadanie schodku bežného 

a kapitálového rozpočtu v sume - 169 668,31 EUR. 

 

OZ v Bobote schvaľuje: 

použitie zostatku finančných operácií v sume + 31 532,38 

EUR, na tvorbu rezervného fondu vo výške + 31 532,38 

EUR. 
 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

  

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

5. Schválenie zmeny Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2019 

Ekonómka obce oboznámila poslancov s novým prepočtom prílohy tohto VZN, ktorú je 

potrebné schváliť pre rok 2020. Po krátkej diskusii poslancov a doplňujúcich otázkach 

ohľadom financií z podielových daní, dala starostka obce o schválení tejto prílohy hlasovať. 

 

U z n e s e n i e  č . 2 5 / 2 0 2 0  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmenu Prílohy č. 1 k VZN č. 1/2019 prepočítanú pre rok 

2020. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

6. Schválenie plánu kontrol hlavnej kontrolórky od 1.7.2020 do 

31.12.2020 

Starostka obce predložila a prečítala návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce od 

1.7.2020 do 31.12.2020. Následne za jeho schválenie dala hlasovať. 
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U z n e s e n i e  č . 2 6 / 2 0 2 0  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Bobot od 1.7.2020 do 31.12.2020. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 

7. Schválenie Mandátnej zmluvy „Zmeny a doplnky č. 1 územného 

plánu obce Bobot“ 

Starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie Mandátnu 

zmluvu s firmou Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. , ktorej predmetom je zabezpečenie činnosti 

odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 

a doplnky č. 1 územného plánu obce Bobot“. Cena za tieto služby podľa zmluvy je 600 eur 

bez DPH. Starostka obce informovala, že financovanie nákladov súvisiacich so zmenami 

a doplnkami k územnému plánu obce nám bola priznaná dotácia vo výške 3.944 €, ktorá nám 

ale bude poukázaná ako refundácia po vyhotovení UP, jeho zmien a doplnkov. Následne 

prebehla diskusia poslancov a prítomného občana obce Ing. Doktora, po nej dala starostka 

obce poslancom hlasovať za schválenie Mandátnej zmluvy. 

 

U z n e s e n i e  č . 2 7 / 2 0 2 0  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Mandátnu zmluvu s firmou Ing. arch. Karol Ďurenec, 

s.r.o., ktorej predmetom je zabezpečenie činnosti odborne 

spôsobilej osoby pri obstarávaní územnoplánovacej 

dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu 

obce Bobot“ v cene 600 eur bez DPH. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

8. Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov, že na základe predložených cenových ponúk na 

rekonštrukciu sociálneho zariadenia v Základnej škole bude potrebné schváliť navýšenie 

výdavkovej rozpočtovej položky „Rekonštrukcia WC v ZŠ“ . Výdavková položka na tieto 

práce je pôvodne schválená vo výške 10 000 eur, ale cenové ponuky sú cca na 15 000 eur, 

preto je potrebné doschvaľovať sumu 5 000 eur, nakoľko začiatok prác sa plánuje už koncom 

júla. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali námietky voči navýšeniu danej položky.  

  

U z n e s e n i e  č . 2 8 / 2 0 2 0  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Navýšenie výdavkovej rozpočtovej položky 

„Rekonštrukcia WC v ZŠ“ v schválenom rozpočte na rok 

2020 vo výške 10 000 € o sumu 5 000 €. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 10 - 

Zdržal sa: 0 

 

Starostka obce otvorila tému výstavby druhej bytovej jednotky v našej obci, nakoľko už 

v januári 2021 je v prípade jej výstavby potrebné podať žiadosť na ŠFRB a Ministerstvo 

dopravy a výstavby o poskytnutie úveru a dotácie. Prílohou žiadosti musí byť projektová 

dokumentácia, platné stavebné povolenie a výber dodávateľa prác. Starostka obce 

informovala aj o tom, že teraz je aj zo ŠFRB možné dostať okrem úveru aj dotáciu na cesty 

a parkoviská, čo je pre obec finančne ešte výhodnejšie. Obec približne do konca roka 2020 

bude musieť plniť záväzok voči ZSE vyplývajúci z nedodržania odberu množstva energií a jej 

Dodatku z roku 2019, ktorým sa doba na zaplatenie zmluvnej pokuty za neodobratie 

príslušného množstva elektriny predĺžila do decembra tohto roka. Preto je potrebné sa teraz 

rozhodnúť, či je pre obec v tomto roku výhodnejšie zmluvnú pokutu zaplatiť alebo ísť do 

výstavby druhej bytovej jednotky. Poslanci po vzájomnej diskusii uložili starostke obce 

úlohu, aby opäť dala túto zmluvu nanovo preštudovať právnikovi. V prípade, že by pokutu 

bolo treba zaplatiť, pripraví starostka pre poslancov sumár počiatočných nákladov, ktoré by 

obec vynaložila v tomto roku v súvislosti s možnou prípravou výstavby druhej bytovej 

jednotky. Následne by bolo zvolané mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde by 

poslanci zvážili okolnosti a rozhodli by sa vybrať pre obec najvýhodnejší postup riešenia 

danej situácie.  

 

9. Záver 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom 

za účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Juraj Jánošík  

 p. Zlatica Čerňanská  

   

 

Starostka obce: p. Danka Ďuriačová  

 

 

 

 

 
 
 


