ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 18. marca 2016
o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Hatalove.
Prítomní:
a/ starosta obce : Vladimír Kováč
b/ poslanci OZ:
Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Neprítomní : ospravedlnení
: -/neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní:
Ing. Marianna Porvazová – pracovníčka OcÚ
p. Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
p. Hurčík – vedúci FS Hatalovčan
Zástupcovia firmy ENERGOCOM Košice: Ing. Korner, Ing. Micák
p.Lukáš Leško – zástupca - Šermiarsky klub Michalovce
AGATANGEL : Mgr. Erika Vagaská a p. Litt,
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Vladimír Kováč, ktorý
prítomných privítal a konštatoval, že toto bolo zvolané v súlade s § 12 odst. 1 zákona 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zároveň konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov OZ , na dnešnom zasadaní je
prítomných 7 poslancov OZ, takže v zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení je
toto zasadnutie obecného zastupiteľstva uznášania schopné.
Starosta obce p. Vladimír Kováč
oboznámil
s programom rokovania obecného
zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa .
Určenie overovateľov zápisnice .
Určenie členov návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Verejné osvetlenie prezentácia firmy Energocom.
Organizačné zabezpečenie akcií:
- Stavanie mája
- Festival nádeje
- 690 rokov 1. písomnej zmienky o obci
VZN č. 1/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ZŠ s MŠ Hatalov .
VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov
a dospelých za pobyt v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD
a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach úhrady v Školskej jedálni v ZŠ s MŠ
Hatalov.
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015.
Denný stacionár – žiadosť Kromka, n.o.
Rôzne.
Diskusia
Záver

Predložený program bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní poslanci:
Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,

PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
K bodu 2.
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci:
PaedDr. Viera Vajsová, Peter Kováč
Hlasovanie:
Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
K bodu 3
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
Mgr. Jana Pajtášová Paľová , Ing. Ján Ihnát
Hlasovanie:
Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda,
PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
K bodu 4
Za zapisovateľku bola poverená : Ing. Danka Paľová
Hlasovanie:
Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová,
Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Zdržala sa: Ing. Danka Paľová
5.Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení predniesol starosta obce Vladimír Kováč, ktorý konštatoval, že uznesenia z
posledného zasadnutia OZ zo dňa 21. Januára 2016 číslo 1, 3, 4 a 5 boli splnené. Uznesenie číslo
2/2016 bude prerokované na najbližšom zasadnutí OZ. Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené
žiadne pripomienky, predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh
na
uznesenie číslo 6/2016.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ zo dňa 21. Januára 2016.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák ,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Verejné osvetlenie - prezentácia firmy Energocom.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Firma ENERGOCOM Košice
V úvode starosta privítal zástupcov firmy ENERGOCOM Košice, ktorá sa zaoberá modernizáciou
verejných osvetlení na obciach a zároveň ich požiadal o podrobnejšiu informáciu o tomto projekte.
Zástupcovia firmy oboznámili poslancov s programom koncesie, ktorú vykonáva na základe koncesnej
zmluvy. Jedná sa o výmenu starých svietidiel za nové - úspornejšie, výmena rozvádzačov vrátane
revíznych správ. Investícia obce pri počte 115 svietidiel a výmena troch rozvádzačov by bola
11 000,00 €uro. Firma sa zaväzuje spravovať sieť za 6 rokov bezodplatne, čím zabezpečí dodávateľa
energie a servis.
Starosta obce Vladimír Kováč k tomu dodal, že obec ma tri rozvádzače, z toho dva sú v v zlom
technickom stave, ktoré je potrebné súrne vymeniť. Ďalej dodal, že ročná platba za el. energiu je 2

900,00 € a ročná údržba je cca 1 000,00 €ur, čo je spolu za verejné osvetlenie 3 900,00 €ur ročne.
Obec by tým ušetrila 1 000,00 €ur ročne.
V rámci diskusie vystúpili:
PaedDr. Viera Vajsová - posl. OZ mala otázku, prečo sú ceny uvádzané bez DPH a v akom časovom
horizonte sú schopný zrealizovať opravu.
Zástupcovia firmy: do 24 hodín, týka sa len zariadení, ktoré budú inštalovať t.j. svietidiel
a rozvádzačov.
Pollák – poslanec OZ mal dotaz, kde už majú zrealizované takéto projekty a aká je poruchovosť
životnosť svietidiel.
Zástupcovia firmy: v obci Lastomír už tento projekt bol zrealizovaný. Životnosť svietidla je 50 tis.
Hodín. – viac ako 5 rokov. V závere zástupca firmy reagoval , že po uplynutí 6 rokov sa budú
uchádzať o koncesiu.
Ing. Ihnát – posl. OZ mal dotaz, čo v prípade, že počas 6 rokov stúpne cena energie.
Zástupcovia firmy: fixnú zložku nevedia ovplyvniť , zmluvná cena bude dodržaná.
Ing. Ihnát – posl. OZ mal dotaz, čo v prípade, že sa firma dostane do exekúcie.
Zástupcovia firmy: podmienky budú ošetrené v zmluve . Po 6 rokoch to automaticky prejde do
majetku obce za 1 €uro.
PaedDr. Viera Vajsová - posl. OZ mala otázku čo bude ďalej, kedy sa budeme týmto projektom
zaoberať a či ideme do realizácie. Ďalej mala dotaz, kedy boli robené revízie rozvádzačov.
Na základe prezentácie firmou Energocom Košice projektu verejného osvetlenia a vznesených
diskusných príspevkov, predsedníčka predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová
predniesla návrh na
uznesenie číslo 7/2016.
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. berie na vedomie
Prezentáciu firmy Energocom – verejné osvetlenie
II. Ž i a d a
Starostu obce prerokovať návrh zmluvy so zástupcami firmy Energocom Košice a predložiť na
najbližšom zasadnutí OZ.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák ,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Organizačné zabezpečenie akcií: Stavanie mája , Festival nádeje a 690 rokov
1. písomnej zmienky o obci
Predkladá: Vladimír Kováč - starosta obce
Stavanie mája :
Starosta Informoval poslancov, že stavanie mája sa uskutoční 30. Apríla 2016 v sobotu so začiatkom
o 12.00 hod. a to súťažou vo varení guľášu, o 15.00 hod. bude kultúrny program, na ktorom vystúpia
detí z MŠ a ZŠ, FS Hatalovčan a FS Dvorianky. Ďalej dodal, že je potrebné určiť členov poroty na
vyhodnotenie súťaže vo varení guľášu.
Mgr. Jana Pajtášová Paľová - posl. OZ dodala, že týmto sa bude ešte zaoberať kultúrna komisia.
PaedDr. Viera Vajsová – posl. OZ mala námietku, že je potrebné upozorniť súťažiace družstva vo
varení guľášu, aké ingrediencie im budú zo strany obce poskytnuté.
Starosta obce k tomu dodal, že obec zabezpečí mäso tak ako po iné roky, aj koreniny. Ostatné vecí si
nosia sami súťažiaci.

Festival nádeje
Starosta obce vyzval zástupcov skupiny AGATANGEL, aby vzniesli svoje požiadavky na vedenie obce
pre hladký priebeh akcie “ Festival nádeje“ , ktorý sa bude konať 30. Júla 2016.
P. Litt – zástupca AGATANGEL mal požiadavku na zastrešenie pódia, osvetlenie stanu, občerstvenie a
pohostenie. Dodal, že na vystúpenie majú zabezpečené štyri kapely. Iné požiadavky neboli.
Starosta obce k tomu dodal, že všetky požiadavky budú zo strany obce zrealizované, týka sa to
hlavne aj veľkého odberu elektriny, aby nedošlo k výpadku el. prúdu počas vystúpenia.
690 rokov 1. písomnej zmienky o obci
Starosta obce dodal, že oslavy obce sa uskutočnia v nedeľu 31.7. 2016. Ozvučenie je zabezpečené
MsKS Michalovce.
p. Hurčík – - vedúci FS Hatalovčan odporučil, aby zo strany vedenia obce sa robila agitácia výročia
obce po celý rok prostredníctvom miestneho rozhlasu, webovej stránky obce, ako aj ostatných akcií
a zároveň poskytol pomoc pri organizovaní akcie podľa požiadaviek obce.
Ďalej dodal, že na oslavách obce vystúpi FS Hatalovčan s 20 min. programom, FS Žipovčan s 20 min.
programom, Kollárovci s hodinovým programom a v závere súbor Železiar taktiež s hodinovým
programom.
Ing. Ihnát – posl. OZ k tomu dodal, že na zasadnutí kultúrnej komisie 30. Marca 2016 sa dohodnú
ďalšie podrobnejšie podmienky pre zabezpečenie akcie.
Mgr. Jana Pajtášová Paľová - posl. OZ sa informovala, v akom štádiu je príprava vydania knihy.
Starosta obce k tomu dodal, že všetko to sa preberie na kultúrnej komisií, nakoľko koncom mesiaca
marca príde p. STAVJAK – spracovateľ knihy a spoločne sa výberu staré fotografie od občanov obce,
ktoré by mohli byť zverejnené v knihe.
Lukáš Leško – zástupca Šermiarsky klub Michalovce - mal požiadavku, či by nemohla na tomto
podujatí vystúpiť sprievodná akcia – Šermiarsky klub Michalovce . Poplatok je 150,00 €uro na deň.
Na základe predložených informácií starostom obce a vznesených diskusných príspevkov,
predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. B e r i e na vedomie
Pripravované akcie Stavanie mája v termíne 30.4.02016 o 15.00 hod., Festival nádeje a 690
rokov 1. písomnej zmienky o obci a informáciu o pripravovanom programe : účinkujúcich
v kultúrnom programe: FS Hatalovčan, FS Žipovčan, Kollárovci, Železiar a Michalovský klub
šermiarsky – sprievodná akcia.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák ,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -08. VZN č. 1/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ZŠ s MŠ Hatalov
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta k tomu dodal, že bola novelizácia zákona o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky, kde zápis sa uskutočňuje v dňoch od 1. Apríla do 30. Apríla 2016. V súvislosti
s novelizáciou zákona je potrebné prijať nové VZN obce. VZN č. 1/2016 tvorí prílohu zápisnice č. 1.
PaedDr. Viera Vajsová – posl. OZ mala pripomienku, že nie je vo VZN stanovený čas zápisu.
Starosta obce odpovedal, že je na rodičoch, v akej hodine navštívia ZŠ t.j. počas pracovnej doby na
škole.
Na základe predloženého návrhu VZN č. 1/2016 starostom obce a vzneseného diskusného príspevku,
predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na

Uznesenie číslo 9/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove sa uznieslo na
VZN č. 1/2016 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ZŠ s MŠ Hatalov
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák ,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09. VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov
a dospelých za pobyt v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD
a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach úhrady v Školskej jedálni v ZŠ s MŠ
Hatalov.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce. VZN č. 2/2016 tvorí prílohu zápisnice č. 2.
V rámci diskusie vystúpili:
Mgr. Jana Pajtášová Paľová – posl. OZ predniesla návrh, či by sa nemohol mesačný poplatok
uvedený v I. časti VZN platiť od 1.9.2016.
PaedDr. Viera Vajsová – posl. OZ - mala dotaz, čo viedlo k zvýšeniu mesačného poplatku zo 6,00
€uro na 7,00 €uro. Ďalej žiadala vypustiť zo VZN v rozhodnutí časť, kde je rozdelenie príspevok
zamestnávateľa a zamestnanca za stravu zo SF.
Na základe predloženého návrhu VZN č. 2/2016 starostom obce a vznesených diskusných príspevkov
predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na
Uznesenie číslo 10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove sa uznieslo na
na VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých za
pobyt v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD a na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienkach úhrady v Školskej jedálni v ZŠ s MŠ Hatalov
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák ,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -010. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015.
Predkladá: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce.
P. Mišková – HKO oboznámila poslancov so správou o kontrolnej činnosti za rok 2015. Správa tvorí
prílohu zápisnice č. 3. Ďalej informovala poslancov OZ s vykonávanou kontrolou v ZŠ s MŠ Hatalov,
ktorá bola zahájená 9. Februára 2016. Termín vykonania kontroly na základe uznesenia OZ bol do
30.3.2016. Dodala, že správa je spracovaná na 95 % a táto bude predložená na najbližšie zasadnutie
OZ.
Na základe predloženej správy predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová
predniesla návrh na
Uznesenie číslo 11/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. B e r i e na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2015.

Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák ,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -011. Denný stacionár – žiadosť Kromka, n.o.
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta informoval OZ so žiadosťou Kromka, n.o. ohľadom zriadenia denného stacionára pre
dôchodcov. Je potrebné iba poskytnúť priestory. O starý kultúrny dom nemajú záujem, nakoľko je
potrebné veľa investovať, vyhovujúce priestory sú v novom kultúrnom dome. Jedná sa o prenájom
za 1,00 €uro + energie + menšie investície. Denný stacionár by poskytoval stravu pre dôchodcov za
1,00 €uro.
V rámci diskusie vystúpili:
PaedDr. Viera Vajsová – posl. OZ dodala, že zo strany dôchodcov je záujem cca 20 dôchodcov
Starosta obce –odporučil urobiť prieskum medzi občanmi, či by bol záujem.
Ing. Ján Ihnát – posl. OZ odporučil, ak sa bude robiť prieskum, spracovať úlohy a tím, ktorý by sa
týmto zaoberal.
Mgr. Jana Pajtášová Paľová – posl.OZ sa stotožnila s návrhom p.Ing. Ihnáta o urobení prieskumu
medzi občanmi.
Na základe oboznámia so žiadosťou o zriadenie denného stacionára Kromka, n.o, a vznesených
diskusných príspevkov predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh
na
Uznesenie číslo 12/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. B e r i e na vedomie
Oboznámenie so žiadosťou Kromka, n.o. - Denný stacionár
II. V y k o n á
Prieskum záujmu o denný stacionár u seniorov do konca apríla 2016.
Za uznesenie hlasovali : Ing. Ján Ihnát , Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák ,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -012. Rôzne.
Starosta obce informoval OZ:
a) o získaní finančných prostriedkov na revitalizácie obecného parku v rámci „ Programu
Obnova dediny“ – zelená dedina v sume 4 724,25 €uro.
b) o poskytnutí dotácie VÚC Košice vo výške 1 000,00 €uro na projekt „Monografia obce
Hatalov“.
c) o predložených žiadostiach na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hatalov na rok 2016:
- FS Hatalovčan – 800,00 €uro,
- Občianske združenie uchovávania ľudových tradícií, zvykov a remesiel FODRA – 200,00
€uro.
d) O projekte prevencia kriminality v obci.
Na základe predložených informácií a oboznámení so žiadosťami o poskytnutí finančných
prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2106 bol členom návrhovej komisie Ing. Jánom Ihnátom
predložený návrh na

Uznesenie číslo 13/2016
Obecné zastupiteľstvo v Hatalove
I. Berie na vedomie
Informáciu podanú starostom obce o:
a) schválení dotácie na revitalizáciu obecného parku vo výške 4 724,25 €uro.
b) schválení dotácie z VÚC Košice vo výške 1 000,00 €uro na „Monografiu obce Hatalov“
c) projekte prevencie kriminality v obci.
II. S ch v á ľ u j e:
a) dotáciu pre FS Hatalovčan vo výške 800,00 €uro na rok 2016.
b) dotáciu pre OZ Fodra vo výške 200,00 €uro na rok 2016.
Za uznesenie hlasovali : Peter Kováč, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák ,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Jana Pajtášová Paľová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: Ing. Ján Ihnát ,
13. Diskusia
PaedDr. Viera Vajsová – posl. OZ mala dotaz, koľko finančných prostriedkov máme na vydanie
knihy, keď v rozpočte je vyčlenených cca 2 300,00 €uro + dotácia 1 000,00 €uro.
Starosta obce – informoval o rozpracovaných akciách na získanie sponzorských darov na vydanie
knihy o obci.
Starosta obce – predložil cenovú ponuku na vybetónovanie plochy pred Obecným úradom. Dodal, že
firma Olah ponuka 9 000,00 €ur + odvodnenie.
PaedDr. Viera Vajsová – posl. OZ predniesla návrh, či by to nebolo možné vybetonovať
svojpomocne.
Ďalej informoval o schválení stratégie združenia „Medzi riekami“. Dodal, že do združenia je
zapojených 25 obcí. Je predpoklad, že bude schválená „MASKA“ , žiadosť bola predsedom doručená
do Bratislavy. združenie môže získať 3 mil. €uro.
Ing. Ján Ihnát - posl.OZ – mal dotaz čo je s projektom Bio obec – dodanie komposterov
Starosta obce – ešte nevyšla výzva.
PaedDr. Viera Vajsová – posl. OZ - mala dotaz, akú máme koncepciu ďalšieho rozvoja obce, čo
ideme robiť, aké sú ďalšie možnosti dokončenia časti chodníkov.
Ing. Ján Ihnát – posl.OZ – hovoril o znižovaní tuhého domového odpadu, odporučil rozniesť do
domácnosti vrecia na separovaný odpad. Ďalej mal otázku, ako je to s občanmi, kto má dve KUKA
nádoby.
Leško Lukáš – občan obce- odporučil zaslať výzvy občanom ohľadom nezaplatených poplatkov za
odpad. Kto poplatok nezaplatí, tomu nebude odpad zobratý. Ďalej mal požiadavku umiestniť koše
resp. vrecia na odpad na ihrisko. Informoval sa či v súvislosti s opravou chodníkov sú plánované
smetné koše pri chodníkoch.
Peter Kováč – posl. OZ hovoril o probléme s vozením slamy na traktoroch v obci, sú znečistené
priekopy a okolie cesty. Odporučil upozorniť majiteľov traktorov, ktorí takýto prevoz slamy
prevádzajú na používanie ochranných plachiet resp. sietí, ktoré by bránili vypadávanie slamy na
cestu.
Leško Lukáš – občan obce hovoril o voľne sa pohybujúcich psoch na ceste smerom na Rydziny, ktorú
využívajú prevažne cyklisti a bežci, ktorých majiteľom je farma HATAFARM Hatalov , aby v prípade
pustenia psov na hospodárskom dvore bola zatvorená brána.
PaedDr. Viera Vajsová – posl. OZ mala dotaz, či by nebolo možné v časti Ridzina urobiť studňu.
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, starosta obce diskusiu ukončil.

14. Z á v e r
Nakoľko program rokovania OZ bol vyčerpaný, predsedajúci sa poďakoval prítomným za účasť a tým
zasadnutie OZ ukončil o 21.03 hod.

...............................................
starosta obce
Vladimír Kováč
overovatelia:
PaedDr. Viera Vajsová
Peter Kováč

Zapísal :
Danka Paľová ................................................
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