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Z á p i s n i c a 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Dátum konania: 27.8.2020 o 18.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu 

Prítomní boli podľa priloženej prezenčnej listiny:  

starostka obce Ing. Judita Valašková, hlavný kontrolór obce Ing. Alexander Szabó, poslanci 

Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán, 

Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

 

1. Otvorenie  

15. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita 

Valašková. Na začiatku privítala všetkých prítomných. Všetci mali na tvárach rúška a pred 

vstupom do zasadacej miestnosti si vydezinfikovali ruky dezinfekčným prostriedkom. Ďalej 

starostka skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná väčšina poslancov a obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnili sa poslanci Ing. Andrea Bolfová a Alexej 

Janík. 

Starostka Ing. Judita Valašková predniesla návrh programu:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

6. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľký Kýr č. 6/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

8. Žiadosti občanov 

9. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia 

10. Záver 

 

Hlasovanie za schválenie prečítaného návrhu programu: 

 

Prítomní: 9  za: 9  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav 

Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

2. Určenie zapisovateľa  

Starostka obce určila za zapisovateľku Ing. Žanetu Kováčovú. 
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3. Určenie overovateľov zápisnice 
 

Za overovateľov boli navrhnutí poslanci Mgr. Ladislav Kottlík a Mgr. Bc. Róbert Szabó.  
 
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice: 

 

Prítomní: 9  za: 9  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav 

Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Michal Száraz a László Csepedi. 

Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie: 

 

Prítomní: 9  za: 9  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav 

Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

4. Kontrola uznesení 
 

Poslanec Ing. Erik Bottlik prečítal uznesenia z 14. zasadnutia  obecného zastupiteľstva. 

Poslanci nemali pripomienky k uzneseniam. 

 

5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 
 

Starostka informovala, že ide o položky v príjmovej časti ktoré obec obdŕžala a neboli 

rozpočtované, väčšinou transfery alebo poplatky. Na strane výdavkov ide o položky, pri 

ktorých sa plnenie približovalo k 100% plneniu. Napríklad sa kupovala nová práčka do 

malého kultúrneho domu, navyšovala sa položka na opravu miestnych komunikácií – na 

opravu výtlkov na území obce, najväčšou položkou sú výdavky za úhradu faktúr na stavebné 

úpravy Materskej školy. Celková suma rozpočtového opatrenia je + 151 494,61 € na 

príjmovej aj na výdavkovej časti rozpočtového opatrenia. 

 

Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2020: 

 

Prítomní: 9  za: 9  proti: 0  zdržali sa: 0 
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Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav 

Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

 

 
U z n e s e n i e  

č. 34/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

s c h v a ľ u j e 
 

v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úpravu rozpočtu 
nasledovne: 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 
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Výdavková časť

Pč EK Zdroj Popis Suma

12 611 111 Odmena pre poverené osoby - sčítanie domov a bytov + 5 522,00

13 625003 41 Mórinca - úrazové poistenie + 20,00

14 632002 41 Garáže - voda + 200,00

15 633004 111 Prevádzkový stroj na sčítanie domov a budov + 246,00

16 633004 41 MKD - prevádzkové stroje, prístroje (pračka) + 329,00

17 633006 111 Aktivačná činnosť - všeobecný materiál + 159,63

18 633006 71 Dobrovoľný hasičský zbor - všeobecný materiál + 198,20

19 634006 71 Dobrovoľný hasičský zbor - odev - -198,20

20 635006 41 Obecné komunikácie - údržba + 9 362,00

21 637015 41 Poistenie majetku obce + 500,00

22 642002 41 Združenie matrikárov - dar + 50,00

23 642015 41 Náhrada príjmu za nemoc (PN) + 300,00

24 713003 41 Kamerový systém - -2 576,55

25 717002 41 Oprava strechy OÚ (bleskozvod) + 1 740,00

26 717002 1AA1 Rozšírenie MŠ z dotácie ERDF - EÚ + 111 831,36

27 717002 1AA2 Rozšírenie MŠ z dotácie ERDF - ŠR + 13 156,62

Výdavky obce + 140 840,06

28 633006 111 ZŠ-všeobecný materiál-niž.sek.vzdel. + 75,00

29 633010 111 ŠJ-projekt UPSVaR-pracovné odevy - -56,00

30 611 111 ŠJ-projekt UPSVaR-tarifný plat + 1 672,00

31 623 111 ŠJ-projekt UPSVaR-poistné do ost.ZP + 150,00

32 625001 111 ŠJ-projekt UPSVaR-nemocenské poist. + 22,00

33 625002 111 ŠJ-projekt UPSVaR-starobné poistenie + 220,00

34 625005 111 ŠJ-projekt UPSVaR-prísp. do FZ + 15,00

35 625007 111 ŠJ-projekt UPSVaR-prísp. do RF + 75,00

36 625003 111 ŠJ-projekt UPSVaR-úrazové poistenie + 12,00

37 634004 111 ZŠ-prepravné-lyžiarsky výcvik + 250,00

38 633009 111 ZŠ-učebnice-knihy + 6 844,00

39 611 41 MŠ-tarifné platy + 1 375,55

Výdavky ZŠ + 10 654,55

Výdavky spolu + 151 494,61  
 

 

 

6. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľký Kýr 

č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 
 

Starostka informovala, že dodatok k tomuto VZN bol potrebný z dôvodu, že pôvodné VZN  

z roku 2016 neriešilo zber starých pneumatík. Tento zber v obci od septembra 2017 prebieha 

obvyklým spôsobom na základe zmluvy so spol. Eltma, ale nakoľko sa zmluva uzatvárala 

neskôr, ako sa vyhotovovalo VZN, nebolo to premietnuté opravou alebo dodatkom do VZN. 

U spol. Eltma sa robila kontrola a aby mohla spolupráca naďalej trvať, teda aby sme mali aj v 

budúcnosti bezplatného odberateľa vyradených pneumatík, žiadajú zapracovanie podmienok 

zberu do VZN. Návrh tohto dodatku bol zverejnený na úradnej tabuly aj na web stránke 
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obce. 

 
Hlasovanie schválenie Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľký Kýr č. 

6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi: 

 

Prítomní: 9  za: 9  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav 

Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

 

 
U z n e s e n i e  

č. 35/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

s c h v a ľ u j e 

 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľký Kýr č. 6/2016 o nakladaní 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 

 

 

 

7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
 

V tomto bode starostka informovala, podľa termínov a podmienok uvedených v § 18a zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. je potrebné na konci funkčného obdobia hlavného 

kontrolóra obce, ktoré sa u nás končí dňa 12.10.2020 vyhlásiť nové voľby uznesením OZ. 

Následne prečítala návrh uznesenia v ktorom sa určujú už aj konkrétne podmienky voľby a to: 

- deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Veľký Kýr na 8.10. 2020 o 18,00 hod. v 

zasadacej miestnosti obecného úradu 

- kvalifikačné predpoklady  na funkciu hlavného kontrolóra obce: 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  

 občianska a morálna bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony 

 znalosť základných právnych noriem z oblasti hospodárenia a rozpočtovníctva 

samosprávy 

 znalosť práce v MS Word, Excel a s elektronickou poštou  

- náležitosti písomnej prihlášky uchádzačov: 

 osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 

kontaktné údaje (telefón, e-mail) 
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 osobné údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov z Generálnej prokuratúry 

SR  

 úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 profesijný životopis  (s informáciou, či kandidát ku dňu podania prihlášky podniká alebo 

vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných 

orgánov PO, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť) 

 písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

- pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 25  % pracovného času 

- začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce dňa 13. 10. 2020 

A ďalšie podrobnosti voľby hlavného kontrolóra. 

- uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky, ktorú predloží v 

zalepenej obálke označenej s názvom: „Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“ na adresu 

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1,  941 07 Veľký Kýr  najneskôr 24. 9. 2020 do 12,00 hod., 

bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce a získa právo  

vystúpenia v deň voľby s vlastnou prezentáciou pred poslancami OZ v časovom rozsahu 

max. 5 minút. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí. Uchádzač, ktorý 

nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti písomne informovaný. 

- spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním 

- zriadenie komisie na vyhodnotenie prihlášok  uchádzačov, ktorá bude plniť aj funkciu 

volebnej komisie,  zloženú z 3 poslancov OZ:  Ing. Bottlík, Ing. Gyepes, Mgr. Szabó 

a zapisovateľky obecného úradu. Komisia po otvorení obálok posúdi splnenie náležitostí 

prihlášok jednotlivých uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra a vyhotoví zoznam 

uchádzačov na vyžiadanie výpisu z RT a  najneskôr do 30. 9. 2020, ktorý sa predloží 

poslancom OZ.  

 

Hlasovanie za vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľký Kýr: 

 

Prítomní: 9  za: 9  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav 

Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

 

 

U z n e s e n i e  
č. 36/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
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A. VYHLASUJE  

v zmysle § 18a ods. 2 Zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 
deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Veľký Kýr na 8.10. 2020 o 18,00 hod. 
v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 
B. URČUJE: 
1. kvalifikačné predpoklady  na funkciu hlavného kontrolóra obce: 
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  
- občianska a morálna bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony 
- znalosť základných právnych noriem z oblasti hospodárenia a rozpočtovníctva 

samosprávy 
- znalosť práce v MS Word, Excel a s elektronickou poštou  
2. náležitosti písomnej prihlášky uchádzačov: 

- osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 
kontaktné údaje (telefón, e-mail) 

- osobné údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov z Generálnej 
prokuratúry SR  

- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- profesijný životopis  (s informáciou, či kandidát ku dňu podania prihlášky podniká 

alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo 
dozorných orgánov PO, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť) 

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

3. pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 25  % pracovného času 

4. začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce dňa 13. 10. 2020 

C. SCHVAĽUJE   

1. ďalšie podrobnosti vykonania voľby hlavného kontrolóra obce:  
Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky, ktorú 
predloží v zalepenej obálke označenej s názvom: „Voľba hlavného kontrolóra - 
neotvárať“ na adresu Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1,  941 07 Veľký Kýr  
najneskôr 24. 9. 2020 do 12,00 hod., bude zaradený ako kandidát do voľby na 
funkciu hlavného kontrolóra obce a získa právo  vystúpenia v deň voľby s vlastnou 
prezentáciou pred poslancami OZ v časovom rozsahu max. 5 minút. Kandidáti sa 
budú predstavovať v abecednom poradí. Uchádzač, ktorý nesplnil stanovené 
podmienky, bude o tejto skutočnosti písomne informovaný. 

2. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním 

           
      D. ZRIAĎUJE  
         komisiu na vyhodnotenie prihlášok  uchádzačov, ktorá bude plniť aj funkciu 

volebnej komisie,  zloženú z 3 poslancov OZ:  Ing. Bottlík, Ing. Gyepes, Mgr. Szabó 
a zapisovateľky obecného úradu. Komisia po otvorení obálok posúdi splnenie 
náležitostí prihlášok jednotlivých uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra a vyhotoví 
zoznam uchádzačov na vyžiadanie výpisu z RT a  najneskôr do 30. 9. 2020, ktorý sa 
predloží poslancom OZ.  
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E. UKLADÁ  
obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie termínu konania voľby hlavného kontrolóra 
na úradnej   tabuli a  webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote. 

 

 

 

8. Žiadosti občanov 

 

 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Mgr. J. Želibová 
 

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť 
majetku obce –  pozemok parcela registra „C“ parc.č. 495/75, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 50 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr.  zapísané na LV 1, k.ú. Veľký Kýr do 
výlučného vlastníctva  kupujúcej Mgr. Judity Želibovej, trvale bytom G.Bethlena 4890/53, 
Nové Zámky, ktorý schválili dňa 19.6.2020 na 14. zasadnutí zastupiteľstva, bol zverejnený 
tak, ako to ustanovuje zák. 138/1991 Zb. v platnom znení.  Je však potrebné schváliť ešte 
samotný prevod nehnuteľnosti, následne bude  podpísaná kúpna zmluva a podaná spolu 
s návrhom na vklad a ostatnými zákonom požadovanými prílohami na katastrálny odbor. 
Opätovne oboznámila poslancov s predmetom prevodu a dôvodmi postupu podľa § 9a ods.8 
písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj s odôvodnením osobitného 
zreteľa.   
 

Hlasovanie za schválenie prevodu majetku obce, a to - parcela registra „C“ parc.č. 495/75, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2, zapísaná na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom 

vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1€/m2 kupujúcej Mgr. Judita 

Želibová, rod. Kántorová, nar. 3.8.1972, trvale bytom G.Bethlena 4890/53, 940 01 Nové 

Zámky, do jej výlučného vlastníctva v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1): 

 

Prítomní: 9  za: 9  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav 

Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

 

 
U z n e s e n i e  

č. 27/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
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s c h v a ľ u j e 

 

prevod majetku a spôsob prevodu majetku obce, a to - parcela registra „C“ parc.č. 495/75, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2, zapísaná na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom 

vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške  1 eur/m2 kupujúcej 

Mgr. Judita Želibová, rod. Kántorová, nar. 3.8.1972, trvale bytom G. Bethlena 4890/53, 940 

01 Nové Zámky, do jej výlučného vlastníctva v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1).   

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa – pozemok parcela registra „C“ parc.č. 495/75 sa 

nachádza bezprostredne pred pozemkami parc.č. 124/1, 124/2, 122/1 a stavbou so súp.č. 37 

vo  výlučnom vlastníctve kupujúcej, zapísanými na LV 138, k.ú. Veľký Kýr. Pozemok je 

kupujúcou a predtým jej právnymi predchodcami užívaný od r.1973 ako predzáhradka 

a oplotený spolu s pozemkami v jej výlučnom vlastníctve. Prevodom sa zosúlaďuje užívací 

a právny stav. 

 

 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce - parcely 
registra „C“ parc.č. 495/75, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2, zapísanej na LV 1, 
k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa § 9a 
ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 
1€/m2  kupujúcej Mgr. Judita Želibová, rod. Kántorová, nar. 3.8.1972, trvale bytom 
G.Bethlena 4890/53, 940 01 Nové Zámky, do jej výlučného vlastníctva v celosti 
(spoluvlastnícky podiel 1/1), s nasledujúcim zdôvodnením osobitného zreteľa:  Pozemok 
parcela registra „C“ parc.č. 495/75 sa nachádza bezprostredne pred pozemkami parc.č. 
124/1, 124/2, 122/1 a stavbou so súp.č. 37 vo  výlučnom vlastníctve kupujúcej, zapísanými 
na LV 138, k.ú. Veľký Kýr. Pozemok je kupujúcou a predtým jej právnymi predchodcami 
užívaný od r.1973 ako predzáhradka a oplotený spolu s pozemkami v jej výlučnom 
vlastníctve. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav. 
 

9. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia 
 
Starostka informovala, že: 

-  v týchto dňoch sa odovzdali priestory Materskej školy, čím sa kapacita škôlky 
navýšila o 22 detí. 

- keďže sa tento rok neuskutočnili Obecné dni kvôli Covid 19, obec zorganizovala  na 
29.8.2020 krátky hudobný večierok za MKD na ktorý pozvala obyvateľov obce 

- hody zatiaľ zrušené neboli keďže Úrad verejného zdravotníctva do dnešného dňa 
nevydal nariadenia o zákaze a počas hodov sa uskutoční výstava obrazov miestnych 
umelcov Eriky Szőke a Michaela Luzsiczu, na nedeľu by mal vystúpiť maďarský 
umelec Bódi Csaba 

- divadelné predstavenie Milenec, ktoré boli preložené z dôvodu opatrení proti šíreniu 
Covid 19 sa uskutoční19.9.2020 s tým že všetky vstupenky sú vypredané 

- kontajnery na Bio odpad kolujú po obci z ulice na ulicu a je problém, že mnohý 
obyvatelia sem vyhadzujú aj stavebný a iný odpad. Pôvodne to mala byť služba pre 
starších občanov ale využíva to každý a hlavne ukladaním sem nepatriaceho odpadu.  
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Mgr. Ladislav Kottlík sa spýtal z voľbe hlavného kontrolóra, že ako sa overí požadovaná 
znalosť právnych noriem a počítačové znalosti. Starostka vysvetlila, že formou otázok sa 
budú tieto znalosti zisťovať. 
  

 

10. Záver 
 

Starostka obce Ing. Judita Valašková skonštatovala, že všetky body programu boli 

vyčerpané, a keďže už nikto nemal podnet do diskusie, poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie vyhlásila za ukončené o 18.45 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Ing. Judita Valašková 
                                                                                                                 starostka obce 
 

Overovatelia zápisnice:          

 

Mgr. Ladislav Kottlík       ...........................................             

   

 

Mgr. Bc. Róbert Szabó      ...........................................        


