Zápisnica
napísaná na 19. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach konanom dňa 26.4.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 19.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov je
prítomných 7, obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné. P. poslanec Dušan Beblavý a Ing.
Peter Hollý sú ospravedlnení.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha, starosta obce určuje za overovateľov zápisnice Róberta Patinku a Jána
Valáška.
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov od posledného zastupiteľstva
4. Správa o činnosti OcÚ od posledného zastupiteľstva
5. Finančné náležitosti:
a) Prerokovanie Záverečného účtu obce a Stanoviska hlavného kontrolóra k ZÚO za rok
2017,
b) Prerokovanie podania žiadosti o čerpaní kontokorentného úveru vo výške 20000 €,
c) Prerokovanie termínovaného prekleňovacieho úveru na financovanie oprávnených výdavkov
projektu „Vrbovce -Tri kamene-Veterný mlyn Kuželov chodník pre peších aj cyklistov“,
d) Prerokovanie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Triedenie
odpadov – technológie zberného dvora,
e) Prerokovanie odpredaja majetku obce novovzniknutej p. č. 2546/12 vo výmere 127 m2 Zuzane
Klvačovej, Vrbovce,
f) Prerokovanie odpredaja majetku obce novovzniknutej p. č. 788/14 vo výmere 66 m2 Ing.
Jánovi Moravanskému, Trnava.
6. Rôzne
a) Prerokovanie rekonštrukcie námestia podľa vypracovanej štúdie.
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,

hlasovalo za 7,

proti:

0,

zdržal sa hlasovania: 0

3. Správa o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov od posledného
zastupiteľstva
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov od posledného zastupiteľstva
podáva prednostka Anna Horňáková. Správa je vypracovaná písomne a je priložená k materiálom
OZ.
K tejto správe neboli žiadne pripomienky, p. starosta dáva hlasovať o vzatí správy na
vedomie.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 19/A/18:

berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a riešení diskusných príspevkov z 18. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
1.3.2018.

4. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zastupiteľstva
Starosta obce Ing. Samuel Redecha podáva poslancom správu o činnosti od posledného
zastupiteľstva. V správe informuje poslancov o skutočnostiach, ktoré sa riešili a o činnosti obecného
úradu: zmeny a doplnky územno plánovacej dokumentácie, úspešnosť projektu na kompostéry,
riešenie iných projektov (vybavenie zberného dvora technikou, prevencia následkov odstraňovania
erózie pôdy), prekládka kábla pri výstavbe bytového domu, úprava okolia domu smútku, zakúpenie
nového minibusa (objednaný, zaplatená záloha), dotácia na hasičské zbrojnice Vrbovce i Šance,,
rekonštrukcia budovy obecného úradu, oprava majetku obce- budovy s. č. 41 (pod úradom),
príspevok pre zariadenie ÚSVIT Myjava, pokračovanie v orezávaní líp na cintoríne, riešenie
stavebných pozemkov (Laski, Rúbanica).
5. Finančné náležitosti
a) Prerokovanie Záverečného účtu obce a Stanoviska hlavného kontrolóra k ZÚO za rok 2017
Záverečný účet obce vypracovala ekonómka obce Jana Olšová a stanovisko k ZÚO kontrolórka
Ing. Eva Rybnikárová. Materiály boli poslancom zaslané spolu s pozvánkou. Po zodpovedaní na
otázky poslanci nemajú návrhy ani pripomienky.
P. starosta dáva hlasovať o vzatí na vedomie stanoviska k ZÚO za rok 2017,
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 19/B/18:
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017.
a schválení ZÚO za rok 2017
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 19/C/18:

proti:

0,

zdržal sa hlasovania: 0

schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 97 270,46 EUR.
Zároveň schvaľuje použitie rezervného fondu :
- Splátka úveru 36 101 €
- Nákup snehovej frézy 1810,35 €
- Modernizácia ihriska- schody +zábradlie 5 246,40 €
b) Prerokovanie podania žiadosti o čerpaní kontokorentného úveru vo výške 20000 €
P. starosta oboznamuje poslancov o výhodnosti požiadať o tento úver, ktorý bude slúžiť na
účel vyrovnania prípadného časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v roku 2018.
K tomuto bodu poslanci nemajú pripomienky a preto p. starosta dáva hlasovať o schválení
kontokorentného úveru.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 19/D/18:

schvaľuje
1. Čerpanie kontokorentného úveru vo VÚB, a. s. vo výške 20000 € za účelom vyrovnania
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce.
2. Zaručenie kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vystavením vlastnej blankozmenky obce
a podpisom Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
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c) Prerokovanie termínovaného prekleňovacieho úveru na financovanie oprávnených výdavkov
projektu „Vrbovce -Tri kamene-Veterný mlyn Kuželov chodník pre cyklistov“
P. starosta konštatuje,
že o tomto projekte sa rokovalo už viackrát, riešili sa viaceré
záležitosti. Ešte stále sa rieši výnimka na dopravnom inšpektoráte, preto nemáme právoplatné
stavebné povolenie. Na tento projekt je však potrebné požiadať o prekleňovací úver, pre ktorý treba
zriadiť osobitný účet. Naša spoluúčasť na tomto projekte bude cca 27000 €.
Poslanci po prediskutovaní súhlasia s uvedeným úverom, avšak zaväzujú starostu aby zmluva
o zriadení účtu bola podpísaná až po tom čo bude vydané kladné vyjadrenie od dopravného
inšpektorátu.
P. starosta dáva hlasovať o schválení termínovaného prekleňovacieho úveru
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 19/E/18:

schvaľuje
1. Poskytnutie termínovaného prekleňovacieho úveru na financovanie oprávnených výdavkov
projektu „Vrbovce - Tri kamene -Veterný mlyn Kuželov chodník pre cyklistov“ vo výške
528449,80 €.
2. Zaručenie prekleňovacieho úveru vo VÚB, a.s. vystavením:
a) vlastnej blankozmenky,
b) Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke
c) Záložnej zmluvy na pohľadávku z osobitného bežného účtu na prijatie nenávratného
finančného príspevku a jej registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv.
d) Prerokovanie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Triedenie
odpadov – technológie zberného dvora
P. starosta oboznamuje poslancov, že vyšla výzva na vyššie uvedený projekt. Nakoľko sa
snažíme zdokonaľovať systém zberu odpadov a niektorá naša technika je už dosť opotrebovaná bolo
by vhodné podať žiadosť. Naša spoluúčasť by bola 11 421,60 €.
K tomuto bodu poslanci nemajú pripomienky a preto p. starosta dáva hlasovať o schválení
podania žiadosti.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 19/F/18:

schvaľuje
1) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom
“Zberný dvor Vrbovce“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku s kódom výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci;
3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu (228 432,00€) a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci a to vo výške spolufinancovania 5% v sume 11 421,60€;
4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
e) Prerokovanie odpredaja majetku obce novovzniknutej p. č. 2546/12 vo výmere 127 m2 Zuzane
Klvačovej, Vrbovce
P. starosta konštatuje, že p. Klvačová už v minulosti riešila odkúpenie tohto pozemku, ktorý
dlhodobo nerušene užíva. Tento rok opätovne predložila žiadosť. Bol jej Obcou Vrbovce daný v roku
1992 do užívania, aby sa oň starala a zveľaďovala ho. Bol vypracovaný nový geometrický plán,
ktorým sa odčlenila časť p. č. 2546/12 vo výmere 127 m2 z pôvodnej p. č. 2546/5.
K tomuto bodu poslanci nemajú pripomienky, dohodli sa na cene 3 €/m2.
P. starosta dáva hlasovať o schválení odpredaja pozemku.
Hlasovanie:
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Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 19/G/18:

proti:

0,

zdržal sa hlasovania: 0

schvaľuje
v 3/5 väčšine všetkých poslancov
Zámer na odpredaj majetku obce v k. ú. Vrbovce, priamym predajom v podiele 1/1:
- pozemok, novovzniknutá parcela reg. KN C, zapísanú na LV č. 2263, par. č. 2546/12 vo výmere
127 m3, vedená ako vodná plocha, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej p. č. 2546/5 geometrickým
plánom č. 167/2018, ktorý vypracovala f. Geola, s.r.o. geodetická kancelária, V.P.Tótha 30, Senica,
dňa 9.4.2018, úradne overená Okresným úradom Myjava, Katastrálnym odborom dňa 10.4.2018, č.
86/18.
Zámer sa schvaľuje podľa § 9a odst. 1 písm. c) s použitím odst. 8 písm. e), prípadu
osobitného zreteľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako i v súlade so VZN obce č. 2/2011, článok 4 o majetku obce pre
kupujúcu:
Zuzanu Klvačovú, ...................... .
Odpredaj uvedeného pozemku sa navrhuje realizovať za 3 €/m2, celková cena za výmeru 127
2
m je 381 €.
Zuzana Klvačová je vlastníčkou susednej nehnuteľnosti, rodinného domu s. č. 418 a priľahlého
dvora na p. č. 2576/1 a záhrady p. č.2575/3. Časť parcely jej bola daná do užívania Obecným úradom
Vrbovce, uznesením č. 3/92. Od tejto doby uvedenú časť pozemku nerušene užíva a zveľaďuje ju.
Preto obecné zastupiteľstvo rozhodlo uvedenú časť pozemku predať vyššie menovanej.
Obec v zmysle územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie je
predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
Kupujúca nie je osoba uvedená v § 9a) odst. 6 zákona č. 138/91 Z.z.
Zámer na odpredaj pozemku bude zverejnený na úradnej tabuli obce a www. stránke obce
Vrbovce najmenej 15 dní pred schválením prevodu na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Kúpnu zmluvu a všetky potrebné náležitosti si zabezpečuje a náklady hradí kupujúci.
Kúpnu zmluvu budúci kupujúci predloží na schválenie k budúcemu zasadnutiu OZ. Nepredloženie
zmluvy na schválenie k budúcemu zasadnutiu obecné zastupiteľstvo považuje ako nezáujem
o odkúpenie pozemku.
f) Prerokovanie odpredaja majetku obce novovzniknutej p. č. 788/14 vo výmere 66 m2 Ing.
Jánovi Moravanskému. Trnava.
P. starosta predkladá poslancom žiadosť p. Moravanského o odpredaj pozemku novovzniknutej
p. č. 788/14, ktorá bola vyčlenená geometrickým plánom z pôvodnej p. č. 788/4. Na minulom
zasadnutí sa riešilo zriadenie vecného bremena na p. č. 788/4, preto bol vypracovaný geometrický
plán, ktorý však bola zistená odchýlka medzi fyzickým ohraničením pozemku a tým čo je uvedené
v katastrálnej mape. Menovaný chce na susednej parcele č. 788/1 stavať rodinný dom, zatiaľ však túto
parcelu nemá vo vlastníctve.
Obecné zastupiteľstvo predbežne súhlasí s odpredajom, konkrétne uznesenie sa však bude
riešiť až po nadobudnutí vlastníctva k p. č. 788/1.
6. Rôzne
a) Prerokovanie rekonštrukcie námestia – jazierka, podľa vypracovanej štúdie
P. starosta konštatuje, že rekonštrukcia námestia, hlavne jazierka sa rieši dlhodobo. Všetci
vieme aké problémy prináša vybudované jazierko, hlavne neustály únik vody. Na základe návrhov
a pripomienok na súčasný stav bola vypracovaná štúdia na rekonštrukciu. Treba toto prerokovať,
dohodnúť sa či sa bude realizovať, alebo nie, zaujať stanovisko, prijať k tomuto i uznesenie.
Poslanci po prerokovaní súhlasia s prijatím uznesenia na rekonštrukciu.
P. starosta dáva hlasovať o schválení rekonštrukcie námestia - jazierka.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 19/H/18:

schvaľuje
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Rekonštrukciu námestia - jazierka podľa vypracovanej štúdie.
6. Diskusia
V diskusii sa prerokúva nasledovné:
Pokračovanie vo vykupovaní pozemkov v lokalite Laski. Do diskusie sa zapojili všetci
poslanci, názory na vykúpenie pozemkov boli rôzne. Prerokovala sa tiež cena za ktorú by sa
vykupovali, celkovo by obec vykúpenie pozemkov stálo cca 40 000 € (5€/m2). Aby sa však na
všetkých vykúpených pozemkoch dalo stavať, bude tiež potrebná prekládka VN, čo by pravdepodobne
hradila obec vo výške cca 40 000 €.
Starosta dáva poslancom na zváženie či budeme riešiť tieto pozemky o ktoré je menší záujem, čo sa
týka výstavby rodinných domov, alebo budeme radšej riešiť Rúbanicu, kde je záujem väčší.
Poslanci po prediskutovaní sa rozhodli prijať nasledovné uznesenia:
- Vykúpenie pozemkov v lokalite Laski do konca októbra 2018 ,
- Zaviazať starostu na zadanie vypracovania štúdie IBV v lokalite Rúbanica a projektovej
dokumentácie na inžinierske siete.
P. starosta dáva hlasovať o vykúpení pozemkov na Laskach .
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 19/I/18:

schvaľuje
Vykúpenie pozemkov v lokalite Laski do konca októbra 2018.
P. starosta dáva hlasovať o zaviazaní starostu na zadanie vypracovania štúdie IBV v lokalite
Rúbanica a projektovej dokumentácie na inžinierske siete.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 poslancov,
hlasovalo za 7,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 19/J/18:

zaväzuje starostu
Na zadanie vypracovania štúdie IBV v lokalite Rúbanica a projektovej dokumentácie na inžinierske
siete.
Ďalej sa v diskusii rieši:
P. poslanec Boris Trizuliak oboznamuje, že z rigola pri rod. Blažkových – Horný rad vyteká
voda na miestnu komunikáciu, bolo by dobré tento upraviť. P. Blažek by toto urobil i sám, keby samu
poskytol materiál.
Starosta konštatuje, že žľaby máme k dispozícii, tieto poskytneme. Je však potrebné zistiť
situáciu so susedným pozemkom, ktorý zmenil vlastníka, aby sa neobmedzili ich práva.
Ďalej tiež dáva podnet na navezenie drte na točňu pri materskej škole a pri rod. Rybnikárovej.
Lepšie by bolo získať asfaltovú drť od cestárov.
Starosta s týmto súhlasí, bude sa priebežne riešiť, navrhuje osadiť i obrubníky, aby sa drť
nevyplavovala.
P. poslanec Peter Sabota navrhuje, že ak by obecný úrad dal materiál, občania
by si
svojpomocne urobili chodník na Junasáckej ceste (od rod. Jozefákovej po rod. Horňákovú.
P. starosta konštatuje, že takýto prístup je vítaný a materiál obec poskytne.
Tiež sa rokuje :
- o kanáloch , ktoré ústia do potoka – konkrétne od pošty vedľa novostavby Sukupčákových ,
- rošt pri rod. Dugovej na Zahradách,
- doskočisko na detskom ihrisku, oplotenie detského ihriska,
- kosenie cintorín,
- rekonštrukcia chodníkov na Horný koniec
- stavanie mája

5

7. Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo na 19. zasadnutí dňa 26.4.2018 prijalo uznesenia:

zobralo na vedomie
- Správu o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa 1.3.2018
- Stanovisko hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017.

schválilo
*
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 90 270,46 EUR.
Zároveň schvaľuje použitie rezervného fondu :
- Splátka úveru 36 101 €
- Nákup snehovej frézy 1810,35 €
*
1. Čerpanie kontokorentného úveru vo VÚB, a. s. vo výške 20000 € za účelom vyrovnania
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce.
2. Zaručenie kontokorentného úveru vo VÚB, a.s. vystavením vlastnej blankozmenky obce
a podpisom Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
*
1. Poskytnutie termínovaného prekleňovacieho úveru na financovanie oprávnených výdavkov
projektu „Vrbovce -Tri kamene-Veterný mlyn Kuželov chodník cyklistov“ vo výške 528449,80 €.
2. Zaručenie prekleňovacieho úveru vo VÚB, a.s. vystavením:
a) vlastnej blankozmenky,
b) Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke
c) Záložnej zmluvy na pohľadávku z osobitného bežného účtu na prijatie nenávratného
finančného príspevku a jej registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv.
*
1) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom
“Zberný dvor Vrbovce“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku s kódom výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci;
3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu (228 432,00€) a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci a to vo výške spolufinancovania 5% v sume 11 421,60€;
4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
*
Zámer na odpredaj majetku obce v k. ú. Vrbovce, priamym predajom v podiele 1/1:
- pozemok, novovzniknutá parcela reg. KN C, zapísanú na LV č. 2263, par. č. 2546/12 vo výmere
127 m3, vedená ako vodná plocha, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej p. č. 2546/5 geometrickým
plánom č. 167/2018, ktorý vypracovala f. Geola, s.r.o. geodetická kancelária, V.P.Tótha 30, Senica,
dňa 9.4.2018, úradne overená Okresným úradom Myjava, Katastrálnym odborom dňa 10.4.2018, č.
86/18.
Zámer sa schvaľuje podľa § 9a odst. 1 písm. c) s použitím odst. 8 písm. e), prípadu
osobitného zreteľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako i v súlade so VZN obce č. 2/2011, článok 4 o majetku obce pre
kupujúcu:
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Zuzanu Klvačovú, ................................ .
Odpredaj uvedeného pozemku sa navrhuje realizovať za 3 €/m2, celková cena za výmeru 127
2
m je 381 €.
Zuzana Klvačová je vlastníčkou susednej nehnuteľnosti, rodinného domu s. č. 418 a priľahlého
dvora na p. č. 2576/1 a záhrady p. č.2575/3. Časť parcely jej bola daná do užívania Obecným úradom
Vrbovce, uznesením č. 3/92. Od tejto doby uvedenú časť pozemku nerušene užíva a zveľaďuje ju.
Preto obecné zastupiteľstvo rozhodlo uvedenú časť pozemku predať vyššie menovanej.
Obec v zmysle územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie je
predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
Kupujúca nie je osoba uvedená v § 9a) odst. 6 zákona č. 138/91 Z.z.
Zámer na odpredaj pozemku bude zverejnený na úradnej tabuli obce a www. stránke obce
Vrbovce najmenej 15 dní pred schválením prevodu na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Kúpnu zmluvu a všetky potrebné náležitosti si zabezpečuje a náklady hradí kupujúci. Kúpnu
zmluvu budúci kupujúci predloží na schválenie k budúcemu zasadnutiu OZ. Nepredloženie zmluvy na
schválenie k budúcemu zasadnutiu obecné zastupiteľstvo považuje ako nezáujem o odkúpenie
pozemku.
*
Rekonštrukciu námestia - jazierka podľa vypracovanej štúdie.
*
Vykúpenie pozemkov v lokalite Laski do konca októbra 2018.
*
zaviazalo starostu
Na zadanie vypracovania štúdie IBV v lokalite Rúbanica a projektovej dokumentácie na inžinierske
siete.
8. Záver
Na záver starosta ďakuje poslancom a všetkým prítomným za účasť.

.....................................................................
Ing. Samuel Redecha
starosta obce

......................................................
Anna Horňáková
prednostka OcÚ

Overovatelia:
Róbert Patinka
Ján Valášek

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

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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