Zápisnica
napísaná na 17. zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach konanom dňa
7.12.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Ing. Samuel Redecha, starosta obce víta poslancov a ostatných prítomných, čím otvára 17.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach. Konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov
je prítomných 9, obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Ing. Samuel Redecha, starosta obce určuje za overovateľov zápisnice p. Mgr. Dušana Eliáša
a Róberta Patinku.
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 II. úpravy rozpočtu v roku 2017,
b) Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2020,
c) Prerokovanie použitia rezervného fondu,
d) Prerokovanie zrušenia zámeru na odpredaj budovy s. č. 309 na p. č. 510 a pozemku p. č.
998/3,
e) Prerokovanie zrušenia uznesenia č. 9/B/16 – odpredaj pozemku p. č. 2948/20,
f) Prerokovanie zámeru na odpredaj obecného majetku obce, pozemku p. č. 2948/20,
vedeného ako trvalý trávnatý porast, o výmere 934 m2,
g) Prerokovanie uzavretia kúpnej zmluvy na odpredaj obecného majetku, spoluvlastníckeho
podielu, pozemku p. č. 10557/2 v k. ú. Vrbovce v podiele 280/5040, t. j výmera 461,944 m2,
vedeného ako trvalý trávnatý porast.
6. Rôzne
a) Prerokovanie zvolenia prísediaceho okresného súdu,
b) Prerokovanie doby procesu obstarávania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie,
c) Prerokovanie žiadosti občanov pri toku Teplica o úpravu koryta.
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
Do programu bolo doplnené:
v bode 5, písm. a) , e) a v bode 6 písm. b), c).
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,

hlasovalo za 9,

proti:

0,

zdržal sa hlasovania: 0

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: pokračovanie prác na prístavbe a prestavbe domu smútku, výstavba bytovky,
riešenie územno plánovacej dokumentácie pre obec, práce na obecnom vodovode, riešenie

infraštruktúry na Laskach – el. kábel,
životného prostredia na bývalom PD.

cyklotrasa Tri Kamene, kontrola Slovenskej inšpekcie

5. Finančné náležitosti
a) Prerokovanie II. úpravy rozpočtu v roku 2017.
Úpravu rozpočtu pripravila ekonómka obce Jana Olšová. Oboznamuje poslancov, že k 31.
11. 2017 obdržala obec viacero faktúr , hlavne čo sa týka prestavby domu smútku, ktoré neboli
v doterajšom rozpočte. Preto je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách potrebné tento
upraviť. Všetky úpravy poslancom podrobne vysvetľuje.
Po prerokovaní jednotlivých upravených položiek v rozpočte poslanci nemajú pripomienky,
preto starosta dáva hlasovať o schválení II. úpravy rozpočtu.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 17/B/17:

schvaľuje
II. úpravu rozpočtu v roku 2017.
b) Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2020.
Návrh rozpočtu spracovala ekonómka obce so starostom obce a bol poslancom zaslaný
v dostatočnom časovom predstihu na preštudovanie. Návrh bol v zmysle zákona zverejnený na
úradnej tabuli obce a www. stránke obce odo dňa 22.11.2017 do 7.12.2017. Zo strany verejnosti
neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.
K návrhu rozpočtu dala kladné stanovisko kontrolórka obce Ing. Eva Rybnikárová.
Poslanci môžu k tomuto návrhu klásť otázky a pripomienky.
Poslanci po prerokovaní a zodpovedaní na niektoré otázky súhlasia s navrhovaným
rozpočtom.
P. starosta dáva hlasovať o schválení predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 17/C/17:

schvaľuje
1. Rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2018:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
z toho RO
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na rok 2018
v€
1 037 626
937 626
47 000
5 000
0
95 000
1 035 950
902 626
527 400
100 000
0
33 324
1 676

a berie na vedomie
viacročný rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na roky 2019- 2020:
Rozpočet na rok
Rozpočet na rok
2019
2020
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Príjmy spolu
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
z toho RO
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

v€

v€

1 377 976
958 076
47 000
9 900
0
410 000
1 348 096
917 444
551 200
392 500
0
38 152
29 880

988 076
958 076
47 000
5 000
0
25 000
922 244
917 444
551 200
0
0
4 800
65 832

c) Prerokovanie použitia rezervného fondu
O tomto bode programu informuje poslancov ekonómka obce Jana Olšová. Konštatuje, že
z rezervného fondu je možné použiť čerpanie vo výške 18358,88 € na prístavbu domu smútku.
Poslanci po podrobnejšom prerokovaní a vysvetlení súhlasia, preto p. starosta dáva hlasovať
o prijatí uznesenia o vzatí na vedomie použitia rezervného fondu.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 17/D/17:

berie na vedomie
Použitie rezervného fondu vo výške 18358,88 € na prístavbu domu smútku.
d) Prerokovanie zrušenia zámeru na odpredaj budovy s. č. 309 na p. č. 510 a pozemku p. č
998/3.
P. starosta konštatuje, že 26.9. 2017 bolo prijaté uznesenie o zámere predaja budovy č. 309
na p. č. 510 a pozemku p. č. 998/3, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre p. Jána Eliáša a manž.
Annu, bytom Vrbovce. Súčasťou uznesenia bola aj skutočnosť, že do budúceho konania obecného
zastupiteľstva majú budúci kupujúci predložiť na schválenie kúpnu zmluvu. Toto budúci kupujúci
do dnešného dňa neurobili, čo sa považuje za nezáujem o odkúpenia predmetného pozemku. Preto
je potrebné prijať k tomuto uznesenie.
Poslanci s uvedeným súhlasia, p. starosta dáva hlasovať o prijatí uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 17/E/17:

schvaľuje

Zrušenie zámeru na odpredaj majetku obce v k. ú. Vrbovce, priamym predajom v podiele 1/1:
- budovu s. č. 309 postavenú na p. č. 510, parcela registra „C“ KN , zapísanú na LV č. 2263 vo
výmere 133 m2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok p.č. 998/3, parcela registra „C“ KN, zapísaná na LV č. 2263 vo výmere 145 m 2, vedená
ako zastavané plochy a nádvoria pre kupujúcich:
Jána Eliáša a manž. Annu rod. Tvrdú, bytom Vrbovce 208, vzhľadom ku skutočnosti, že kupujúci
v zmysle uznesenia č. 15/E/17 zo dňa 26.9.2017 do dnešného zasadnutia OZ nepredložili na
schválenie kúpnu zmluvu.
Týmto sa ruší uznesenie č. 15/E/17 zo dňa 26.9.2017
e) Prerokovanie zrušenia uznesenia č. 9/B/16 – odpredaj pozemku p. č. 2948/20.
P. starosta pripomína poslancom, že 31.10.2016 na základe žiadosti p. Mateja Mocka, bytom
Vrbovce sme uznesením predbežne
súhlasili s odpredaním vyššie uvedeného pozemku na
výstavbu rodinného domu pre menovaného žiadateľa. Tento však dňa 6.12.2017 doručil na obec
oznámenie o zrušení žiadosti.
3

Keďže tento pozemok je voľný a sú iní záujemcovia, je potrebné zrušenie uznesenia.
Poslanci súhlasia, preto p. starosta dáva hlasovať o zrušení uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 17/F/17:

schvaľuje
Zrušenie uznesenia č. 9/B/16 zo dňa 31.10.2017- odpredaj pozemku p. č. 2948/20 v k. ú. Vrbovce
pre p. Mateja Mocka.
f) Prerokovanie zámeru na odpredaj obecného majetku obce, pozemku p. č. 2948/20,
vedeného ako trvalý trávnatý porast, o výmere 934 m2.
P. starosta konštatuje, že o predmetný pozemok je záujem na odkúpenie pre výstavbu
rodinného domu. Preto by bolo vhodné zverejniť zámer, s tým že s budúcim kupujúcim bude
najskôr spísaná zmluva o budúcej kúpnej zmluve a až po vydaní stavebného povolenia sa pristúpi
k podpísaniu kúpnej zmluvy, aby sa zamedzilo prípadným špekuláciám s pozemkom. Postupovať
sa bude v zmysle zákona o majetku obcí a prijatého VZN o hospodárení s majetkom obce.
Zámer na odpredaj pozemku bude zverejnený najmenej 15 dní s uvedením lehoty, do ktorej
záujemca doručí cenovú ponuku (cenová ponuka bude doručená v zalepenej obálke s označením
„cenová ponuka“).
Poslanci s uvedeným súhlasia, zhodli sa na cene 4 €/m2, s tým že cenová ponuka bude
doručená do 30.1.2018.
P. starosta dáva hlasovať o prijatí uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 17/G/17:

schvaľuje
1. Zámer na odpredaj pozemku p. č. 2948/20 vo výmere 934 m2, vedenej ako trvalý
trávnatý porast, zapísaný na LV č. 2263, parcela reg. „C“ KN.
2. Minimálna cena odpredávanej nehnuteľnosti je stanovená vo výške 4 €/m2. .
3. Zámer na odpredaj pozemku bude zverejnený na www. vrbovce.sk a vývesných
informačných tabuliach obce najmenej 15 dní s uvedením lehoty, do ktorej záujemca doručí
cenovú ponuku (cenová ponuka bude doručená v zalepenej obálke s označením v ľavom hornom
rohu „cenová ponuka“).
Cenová ponuka bude doručená do 31.1.2018 do 15.00 hod.
4. OZ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy
predaj zrušiť.
5. Všetky náležitosti spojené s odpredajom si zabezpečuje a náklady hradí kupujúci.
6. S budúcim kupujúcim bude spísaná Zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Kúpna zmluva
bude uzatvorená po vydaní stavebného povolenia.
g) Prerokovanie uzavretia kúpnej zmluvy na odpredaj obecného majetku, spoluvlastníckeho
podielu, pozemku p. č. 10557/2 v k. ú. Vrbovce v podiele 280/5040, t. j výmera 461,944 m2,
vedeného ako trvalý trávnatý porast.
P. starosta
konštatuje, že na
zasadnutí OZ dňa 26.9.2017 sa riešil odpredaj
spoluvlastníckeho podielu uvedeného pozemku. S týmto odpredajom boli oboznámení všetci
spoluvlastníci, ktorí mali prejaviť svoj záujme o odkúpenie predložením cenovej ponuky. Toto
právo v zákonom stanovej lehote uplatnili traja záujemcovia. Obálky s cenovou ponukou Vám
predkladáme k otvoreniu a vyhodnoteniu cenovej ponuky.
Poslanci k otváraniu a vyhodnoteniu cenových ponúk určujú komisiu z poslancov v zložení:
Mgr. Dušan Eliáš, Boris Trizuliak, Ján Valášek.
Komisia otvorila obálky a vyhodnotila cenové ponuky, poslancom predložila zápisnicu
z vyhodnotenia . Ako najlepšia cenová ponuka bola predložená od záujemcov:
Pavol a Viera Vojtková, Vrbovce 444, cena za 1m2 - 3 €.
V zmysle uvedeného p. starosta dáva hlasovať o prijatí uznesenia č. 17/I/17:
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Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,

hlasovalo za 9,

proti:

0,

zdržal sa hlasovania: 0

schvaľuje
Uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj časti pozemku p. č. 10557/2 zapísanej na
LV č. 7307, parcela reg. KN „E“, vedenej ako trvalý trávnatý porast, celková výmera 8315 m2.
odpredávaný spoluvlastnícky podiel je 280/5040 t. j výmera 461,94 m2,
medzi: Obcou Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO 00310140 a
Pavlom Vojtkom,
nar. 29.5.1961, bytom Vrbovce 444 s manž. Vierou Vojtkovou rod.
Omastovou, nar. 20.10.1964., bytom Vrbovce 444.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti je schválená vo výške 3 €/m2, celková cena za
odpredávanú výmeru je 1385,82 €, čo je najvyššia ponúknutá cena v zmysle predložených
cenových ponúk.
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný podľa § 9a odst. 1 písm. c) s použitím odst. 8 písm.
c), odpredaj majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkúpne právo v zmysle 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 o majetku obce.
Obec v zmysle územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie
je predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
O zámere odpredaja boli oboznámení všetci spoluvlastníci, aby sa vyjadrili o záujme
odkúpenia podielu s cenovou ponukou.
Odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst. 6 t.j. nie je odpredávaný osobe blízkej
k predávajúcemu.
Všetky poplatky súvisiace s prevodom vybavuje a hradí kupujúci.
6. Rôzne
a) Prerokovanie zvolenia prísediaceho okresného súdu.
P. starosta oboznamuje poslancov s listom od Okresného súdu v Novom Meste nad
Váhom, v ktorom nás žiadajú o zabezpečenie prísediaceho na súde za našu obec. Obec vyhlásila
túto skutočnosť v miestnom rozhlase, aby sa záujemcovia prihlásili. Nikto sa neprihlásil, ani sa
nám nepodarilo nájsť takéhoto vhodného človeka. V tomto zmysle sa napíše oznámenie na okresný
súd.
K uvedenému bodu sa neprijíma uznesenie.
b) Prerokovanie doby procesu obstarávania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie.
P. starosta vo svojej správe informoval o riešení územno plánovacej dokumentácie ,
jednaniach s potencionálnym zhotoviteľom, podmienkach jeho vypracovania. Tiež o skutočnosti, že
je možné využiť dotáciu. Jednou z podmienok na poskytnutie dotácie je prijatie uznesenia
schválenia doby procesu obstarávania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie.
Túto navrhujeme na najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Poslanci k uvedenému návrhu nemajú pripomienky.
P. starosta dáva hlasovať o schválení o prijatí uznesenia č. 17/J/17:
Hlasovanie:
Prítomných: 9 poslancov,
hlasovalo za 9,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0

schvaľuje
Dobu procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
c) Prerokovanie žiadosti občanov pri toku Teplica o úpravu koryta.
P. starosta informuje poslancov, že 6.12.2017 bola na obec doručená žiadosť občanov,
ktorí bývajú v blízkosti potoka Teplica o jeho vyčistenia. Táto žiadosť bude postúpená na
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Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Malacky. Obecné zastupiteľstvo žiadajú aby tiež
reagovala a zaslala podporné stanovisko.
Poslanci sa zhodujú na zaslaní podporného stanoviska, nakoľko okrem rodinných domov
v prípade zaplavenia by bol ohrozený i obecný majetok – materská škola.
K bodu sa neprijíma uznesenie.
7. Diskusia
V diskusii bolo prerokované nasledovné:
Potreba zodpovedného správcu na klzisku a multifunkčnom ihrisku; zvýšiť frekvenciu vyvážania
kontajnerov na odpad, nakoľko sú stále preplnené; otvorenie zberného dvora, každý druhý týždeň
v sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod.; práce vo Vrbovčanskej izbe (dokončenie); miestna
komunikácia Chodúri – Žabí potok (táto je v dezolátnom stave, ktorý spôsobila spoločnosť
Euroagro), treba ju upraviť; úprava miestnej komunikácie Valúšska Dolina (stačí dodať materiál,
občania si upravia sami); pozemkové úpravy (tieto nepripadajú v dlhom časovom horizonte do
úvahy).
8. Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo na 17. zasadnutí dňa 7.12.2017 prijalo uznesenia:
Schválilo:
 II. úpravu rozpočtu v roku 2017.
 Rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2018:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
z toho RO
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na rok 2018
v€
1 037 626
937 626
47 000
5 000
0
95 000
1 035 950
902 626
527 400
100 000
0
33 324
1 676

 Zrušenie zámeru na odpredaj majetku obce v k. ú. Vrbovce, priamym predajom v podiele
/1:
- budovu s. č. 309 postavenú na p. č. 510, parcela registra „C“ KN , zapísanú na LV č. 2263 vo
výmere 133 m2, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok p.č. 998/3, parcela registra „C“ KN, zapísaná na LV č. 2263 vo výmere 145 m 2, vedená
ako zastavané plochy a nádvoria pre kupujúcich:
Jána Eliáša a manž. Annu rod. Tvrdú, bytom Vrbovce 208, vzhľadom ku skutočnosti, že kupujúci
v zmysle uznesenia č. 15/E/17 zo dňa 26.9.2017 do dnešného zasadnutia OZ nepredložili na
schválenie kúpnu zmluvu.
Týmto sa ruší uznesenie č. 15/E/17 zo dňa 26.9.2017
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 Zrušenie uznesenia č. 9/B/16 zo dňa 31.10.2017- odpredaj pozemku p. č. 2948/20 v k. ú.
Vrbovce pre p. Mateja Mocka.
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 1. Zámer na odpredaj pozemku p. č. 2948/20 vo výmere 934 m2, vedenej ako trvalý
trávnatý porast, zapísaný na LV č. 2263, parcela reg. „C“ KN.
2. Minimálna cena odpredávanej nehnuteľnosti je stanovená vo výške 4 €/m2. .
3. Zámer na odpredaj pozemku bude zverejnený na www. vrbovce.sk a vývesných
informačných tabuliach obce najmenej 15 dní s uvedením lehoty, do ktorej záujemca doručí
cenovú ponuku (cenová ponuka bude doručená v zalepenej obálke s označením v ľavom hornom
rohu „cenová ponuka“).
Cenová ponuka bude doručená do 31.1.2018 do 15.00 hod.
4. OZ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy
predaj zrušiť.
5. Všetky náležitosti spojené s odpredajom si zabezpečuje a náklady hradí kupujúci.
6. S budúcim kupujúcim bude spísaná Zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Kúpna zmluva
bude uzatvorená po vydaní stavebného povolenia.


Uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj časti pozemku p. č. 10557/2 zapísanej na LV č.
7307, parcela reg. KN „E“, vedenej ako trvalý trávnatý porast, celková výmera 8315 m2.
odpredávaný spoluvlastnícky podiel je 280/5040 t. j výmera 461,94 m2,
medzi: Obcou Vrbovce, 906 06 Vrbovce 42, IČO 00310140 a
Pavlom Vojtkom, nar. 29.5.1961, bytom Vrbovce 444
Vierou Vojtkovou rod. Omastovou, nar. 20.10.1964., bytom Vrbovce 444.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti je schválená vo výške 3 €/m2, celková cena za
odpredávanú výmeru je 1385,82 €, čo je najvyššia ponúknutá cena v zmysle predložených
cenových ponúk.
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný podľa § 9a odst. 1 písm. c) s použitím odst. 8 písm.
c), odpredaj majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkúpne právo v zmysle 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 o majetku obce.
Obec v zmysle územného plánu obce Vrbovce nemá žiaden zámer na tomto pozemku a nie
je predpoklad jeho využitia pre verejnoprospešný záujem.
O zámere odpredaja boli oboznámení všetci spoluvlastníci, aby sa vyjadrili o záujme
odkúpenia podielu s cenovou ponukou.
Odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst. 6 t.j. nie je odpredávaný osobe blízkej
k predávajúcemu.
Všetky poplatky súvisiace s prevodom vybavuje a hradí kupujúci.
 Dobu procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie najviac tri roky
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Vzalo na vedomie:
 Správu o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa 26.9.2017 a 2.11.2017.
 viacročný rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na roky 2019- 2020:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
z toho RO
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky

Rozpočet na rok
2019
v€
1 377 976
958 076
47 000
9 900
0
410 000
1 348 096
917 444

Rozpočet na rok
2020
v€
988 076
958 076
47 000
5 000
0
25 000
922 244
917 444
7

z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

551 200
392 500
0
38 152
29 880

551 200
0
0
4 800
65 832

 Použitie rezervného fondu vo výške 18358,88 € na prístavbu domu smútku.
9. Záver
Na záver starosta ďakuje poslancom a všetkým prítomným za účasť.

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

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

Overovatelia:
Mgr. Dušan Eliáš
Róbert Patinka

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

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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