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Z á p i s n i c a 

 

z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 31. 10. 2016 o 18.00 h 

v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure 

 

Prítomní:  

- starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová 

- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur (podľa prezenčnej listiny, ktorá 
tvorí prílohu tejto zápisnice)  

- hlavná kontrolórka Mgr. Iveta Balejčiková  

- zapisovateľka Mária Šimková 

- občania podľa prezenčnej listiny. 
 

Starostka obce oboznámila prítomných s nasledovným programom: 
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 

4. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom 
roku 2015 – 2016 

5. Zápisy do kroniky obce za rok 2015 a schválenie odmeny za zápis do kroniky obce 

6. Diskusia  

7. Záver 
 

Starostka uviedla, že Mgr. Šimon Kadlic vo štvrtok 27. 10. 2016 zaslal mailom na obecný úrad 
žiadosť o predloženie čerpania rozpočtu za III. štvrťrok, keďže účtovníčka obce bola u lekára, toto 
čerpania rozpočtu nebolo možné pripraviť. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,  
Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,  
Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

Dvadsiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová. 
Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo uznášania schopné. Starostka 

za zapisovateľku určila Máriu Šimková. Do návrhovej komisie navrhla Bc. Petra Holúbka a Mgr. 

Ľubicu Uhrovú, za overovateľov zápisnice Mgr. Jozefa Baláža a Mgr. Máriu Hromkovičovú. Títo 
poslanci boli do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice schválení.   
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2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

Na minulom zasadnutí OZ bola otázka, či staré nádoby na odpad si ľudia môžu ponechať, resp. 
odkúpiť. Starostka uviedla, že všetkým občanom boli nádoby vymenené, pôvodné nádoby boli 
odvezené. Taktiež uviedla, že spoločnosť A.S.A. SLOVENSKO bude tieto nádoby predávať za nízke 
ceny, cenu určí vedúci spoločnosti dňa 31.10.2016. Nádoby sa však nebudú môcť používať na 
komunálny odpad. 

Kontrolu uznesení vykonala Mgr. Anna Kratochvílová, starostka obce, dňa 28.10.2016. 

OZ prijalo toto uznesenie:  

 

U z n e s e n i e  č .  3 8 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  
 

b e r i e  n a  v e d o m i e   

 

kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia 46/2015 a 7/2016. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, Mgr. Šimon 
Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 7 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta 
Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Mgr. Šimon Kadlic 

 

Mgr. Šimon Kadlic doplnil k tomuto uzneseniu, že vzhľadom na priebeh minulého OZ nemožno 
považovať Uznesenie č. 35/2016 - Správa o kontrole na úseku odpadového hospodárstva za splnené, 
tak ako je uvádzané. 
 

Bc. Holúbek sa pýtal kedy sa začne s rekonštrukciou pošty, keďže peniaze v rozpočte na túto 
rekonštrukciu sú schválené. Starostka uviedla, že financie v rozpočte schválené nie sú, schválené je 
uznesenie, že táto rekonštrukcia sa bude robiť z rezervného fondu. Starostka uviedla, že s pánom 
Kvašayom hovorila o tom, že do konca roka by bolo možné túto rekonštrukciu zrealizovať za sumu 
23 100,- €. Viacej informácií starostka oznámi na pracovnej porade. 

Bc. Holúbek sa informoval, prečo kontajner na sklo pri autocampingu na Tomkoch je umiestnený 
mimo stojiska. Starostka uviedla, že kontajner musí byť umiestnený mimo stojiska vzhľadom na jeho 
vyprázdňovanie. 
 

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, konaného dňa 29.02.2016 

Na minulom zasadnutí OZ boli zodpovedané všetky otázky. 
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4. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom 

roku 2015 – 2016 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 
2015 – 2016 bola zaslané poslancom OZ spolu s pozvánkou. Táto správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

U z n e s e n i e  č .  3 9 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 
2015 – 2016 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,  
Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Za: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,  
Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

5. Zápisy do kroniky obce za rok 2015 a schválenie odmeny za zápis do kroniky obce 

Bc. Iveta Kollárová, kronikárka obce uviedla, že po schválení bude zápis do kroniky 2015 
obsahovať 23 zápisov. Kronikárka v krátkosti odprezentovala tieto zápisy do kroniky. 

Mgr. Šimon Kadlic podotkol, že v dnešnej dobe sa staré zápisy, kroniky digitalizujú, aby sa 
s nimi v budúcnosti dalo pracovať. Pýtal sa, či by bola v obci taká možnosť zápisy digitalizovať. 
Starostka uviedla, že takáto možnosť je v pláne a bolo by dobré, keby si kroniku občania mohli 
prečítať aj z webovej stránky obce. 

 

U z n e s e n i e  č .  4 0 / 2 0 1 6  

 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Zápis do kroniky obce za rok 2015 a schvaľuje odmenu Bc. Ivete Kollárovej vo výške 200,- €. 

Hlasovanie 

Prítomní: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,  
Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 
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Za: 8 

Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Mária Hromkovičová,  
Mgr. Šimon Kadlic, Bc. Iveta Kollárová, Mgr. Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Starostka obce oboznámila prítomných so zložením členov rady školy na základe volieb 
jednotlivých voličských skupín. Toto zloženie členov rady školy tvorí prílohu zápisnice.  

Ďalej starostka prečítala Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Bratislave ohľadom 
zastavenia konania vo veci zmeny zmenšenia dobývacieho priestoru Borský Jur I. Rozhodnutie tvorí 
prílohu zápisnice. 

Starostka uviedla, že v mesiacoch august až október sa v obci robili tri cesty z frézovanej 
zmesi, kde recyklát stál 4,- €. Išlo o cesty Na štrnástku, Krátka ulica, Pesermlýnska cesta. Frézovaná 

zmes bola zakúpená vo výške 14 205,78 €, urobenie lôžka cesty (obrubníky, pokládka, betón, kameň, 
doprava, nakladanie urobenie lôžka cesty) 32 873,44 €, spolu cesty stáli 47 079,22 €. Betónu B15 
bolo použitého 75,50 m3, kamenivo frakcie 0/32 24 ton, frakcie 32/63 44 ton. Obrubníky boli 
zakúpené vo výške 4 015,23 €; betón vo výške 4 450,- €; doprava, stroje, kameň vo výške 4 824,10 

€. Ak by sa cesty robili z asfaltu náklady by predstavovali 111 083,44 €. 
Starostka obce prítomných oboznámila s výrubom stromov v chatovej oblasti, uviedla, že 

majitelia chát sa na obec obrátili so žiadosťou o výrub suchých stromov v chatovej oblasti. Jedná sa 
asi o 33 stromov. Starostka bola tento stav preveriť, teraz musí vybaviť súhlas s výrubom a situáciu 
zdokumentovať. Niektoré stromy sa dajú zrezať, k niektorým musí byť privolaná plošina a taktiež sa 
tam nachádzajú minimálne dva stromy, ktoré vzhľadom na bezpečnosť musia byť zrezané odborne 
po kúskoch, čo bude i finančne náročnejšie. 
 Starostka ďalej hovorila o prácach na podkrovnom byte na zdravotnom stredisku. Uviedla, že 
zmluvu obec podpísala s firmou D-STAV. V byte sa vybúrali priečky, urobila sa voda, kúrenie, 
odpady a v piatok sa robila omietka. Poznamenala, že to bude veľmi pekný byt. Avšak na avizovanej 
pracovnej porade sa treba dohodnúť, či sa schodisko ponechá v aktuálnom stave, alebo sa naplánuje 
do rozpočtu na budúci rok. Konkrétne ide o úzke okno nad schodiskom, cez ktoré zateká, bolo by 
treba vymaľovať aj tieto priestory, natrieť zábradlie a keďže sa posúvala priečka je treba doplniť 
dlažbu. Išlo by o navýšenie nákladov o približne 2 000,- €. 

Starostka obce informovala: 

- skôr ako sa začal rekonštruovať byt na zdravotnom stredisku vyčistila sa povala. 

- k sviatku všetkých svätých sa vyčistil cintorín, vďaka dobrému počasiu sa to podarilo 
v dostatočnom predstihu. 

- odstavila a vyčistila sa fontána. 

- už druhý týždeň sa likviduje lístie v obci. 

- pracovníci obce asistovali pri výmene popolníc. 

- firma Asekol odviezla elektroodpad. 

- Diakonie Broumov urobila zbierku šatstva, no napriek tomu niekto vyviezol šatstvo za 
dedinu v množstve dvoch kontajnerov. 

- potravinovú pomoc v našej obci dostali dve osoby v hmotnej núdzi. 
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- JZD Drnovice, ktorí vlastnili maringotku v kempe ju obci odpredali za 1,- €, čím sa získali 
ďalšie 4 miesta. Nikto z ich zamestnancov na Tomky už nechodil, majú maringotku ešte 
v Jesenníkoch. 

- opravila sa autobusová zastávka v strede obce, oproti pošte. 

- na zimu sa odstavil kemp, kontajnerové stojisko sa vyčistilo od lístia. 

- v októbri sme si uctili našich dôchodcov a pripravili im malé občerstvenie. 

- v októbri sa taktiež konala akcia tvorivá sobota, kde si deti mohli napr. vyrezať tekvicu. 

- Jednota dôchodcov usporiadala Burčiakovú párty. 

- robí sa projektová dokumentácia na elektrinu, vody a plyn v IBV pri ihrisku. 

- 11.novembra o 11.00 hodine Jednota dôchodcov organizuje spomienkové stretnutie pri 
Pomníku padlých. Prosíme školu, aby uvoľnila deti na vystúpenie s piesňou alebo básňou 
pri spomienke na 1. svetovú vojnu. 

- 12. novembra sa bude konať Lampionový sprievod, vyjde sa od fontány smerom 
k Hliníku. Večer o 19.00 hodine v kultúrnom dome Futbalový klub Borský Svätý Jur 
organizuje posedenie pri príležitosti ukončenia sezóny, na ktoré pozývajú občanov obce. 

- 11. decembra príde na Tomky Mikuláš. 

- 10. decembra kultúrna komisia usporadúva vianočné trhy s príchodom Mikuláša. 

Starostka poprosila, aby sa do tejto akcie zapojili  aj spoločenské organizácie. 

- starostka vyzvala spoločenské organizácie, aby do 10. októbra predložili žiadosti 
o poskytnutie dotácie na rok 2017. 

 

 

6. Diskusia 

- Bc. Peter Holúbek sa informoval, čo znamená pre obec z hľadiska možnej výstavby rodinných 
domov rozhodnutie Banského úradu ohľadom dobývacieho priestoru. Starostka uviedla, že 
pokiaľ dobývací priestor nie je zrušený, tak nie je možné začať s výstavbou a ďalším 
obmedzením je ochranné pásmo plynárenského zariadenia. Ďalej hovorila, že čo sa týka žiadostí 
obyvateľov bytovky pri Tehelni k výstavbe garáží, tak vzhľadom na ochranné pásma, ktoré sú 
10 metrov od vysokého napätia elektriny a 20 metrov od plynu, nie je možné garáže umiestniť. 
Starostka uviedla, že obyvatelia bytovky majú za bytovkou aj vlastné priestory, kde však majú 
rôzne prístrešky, altánky, bazén, záhradku. Mgr. Šimon Kadlic sa pýtal, či obec môže ovplyvniť 
rozhodnutie Banského úradu. Starostka uviedla, že Banský úrad s týmto legislatívne nemôže nič 
robiť, nakoľko sa v tehelni, kde je dobývací priestor na íly už neťaží. Mgr. Kadlic uviedol, že 
keďže je rozhodnutie na škodu  mohlo by sa napadnúť s odôvodnením, že obec nemá umožnené  
priestor využiť na stavbu, tak to obec posúva do nevýhodnej pozície. Starostka uviedla, že nie 
sme jediná obec, ktorá má takýto problém, jediným riešením je zmena legislatívy ohľadom 
dobývacích priestorov. Bc. Holúbek uviedol, že by sa ešte dalo, ak by sa obec prihlásila ako 

záujemca o dobývanie tejto suroviny a následne sa jej vzdali. Starostka poznamenala, že Banský 
úrad na dobu troch rokov vymenoval určitú organizáciu na dobývanie priestoru. Mgr. Kadlic sa 

pýtal, či by bolo možné, aby sa obec prihlásila na dobývanie tohto priestoru. Starostka uviedla, 
že to nie je také jednoduché, treba mať na to živnostenské oprávnenie. Mgr. Kadlic hovoril o tom, 

že Geospol v tejto oblasti nakreslil parcely a pýtal sa, či sa už v tej dobe vedelo, že tam nebude 
možnosť výstavby rodinných domov. Starostka uviedla, že sa vedelo, že je tam dobývací priestor, 
ale nevedela presné hranice. 
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- Bc. Holúbek upozornil, že po rekonštrukcii ciest je na ulici Krátka na konci urobený val z hliny, 

ktorý môže zabrániť odtekaniu vody. Hovoril o tom, že obrubníky na ceste Na štrnástku sú na 
úrovni niektorých domov nezaliate, alebo zaliate malou vrstvou, dokonca pri valcovaní ciest sa 
jeden obrubník už vyvalil. Starostka uviedla, že na tejto ceste sa budú robiť ešte úpravy. Taktiež 
Bc. Holúbek hovoril o nájazdoch, ktoré sú dorábané a pri uhŕňaní snehu sa poškodia aj s vrstvou 

pod nimi. Podľa Bc. Holúbka sa tieto práce dali spraviť aj vo vyššej kvalite, penetrované 
nástrekom chýba na konci ulice Pesermlýnskej, pri dome Sýkorovcov. Starostka hovorila, že 
cesta ešte vytvrdne tým, že sa tam jazdí, uviedla, že pri bytovke s.č. 753, kde jazdí fekálne vozidlo 

je cesta pevná. Bc. Holúbek poznamenal, že on ako objednávateľ by prácu v takejto kvalite 

neprevzal, kde boli ventily na vodu, boli v určitej časti ponorené, čím vznikla priehlbina, kde 
bude stáť voda a pri zamrznutí sa môže stať, že sa roztrhá ventil alebo asfalt. Poznamenal, že 
cesty má nafotené hneď po dokončení a uvidí sa v akom stave budú po zime. Mgr. Kadlic sa 

pýtal, či bol k rekonštrukciám ciest vykonávaný stavebný dozor. Starostka uviedla, že dozor 
vykonávaný bol, ešte poznamenala, že cesty boli robené z recyklovaného materiálu, nie z asfaltu. 

Asfalt je len na križovatkách, kde sa predpokladalo s väčšou záťažou. Riešilo sa to zatiaľ takto, 
pokým nebude kanalizácia, avšak podklad je aspoň pripravený. Mgr. Jozef Baláž sa pýtal na 
financovanie týchto rekonštrukcií ciest, nakoľko tieto práce neboli zahrnuté v rozpočte. 

Poznamenal, že je príjemne prekvapený. Starostka uviedla, že po zistení konečných cenových 
relácií sa vykoná zmena rozpočtu. Mgr. Baláž spomenul, že predpokladá, že financovanie pôjde 
z rezervného fondu. Starostka uviedla, že časť pôjde aj z bežných výdavkov, nakoľko 
z rezervného fondu sa plánuje rekonštrukcia pošty a minimálne 200 000,- € bude potrebných na 
kanalizáciu. Mgr. Kadlic poznamenal, že sa pôvodne  váhalo, či sa budú rekonštruovať všetky 
cesty, nakoľko sa zdalo, že obec nemá dostatok financií, no dokonca sa zrekonštruovala aj cesta, 
ktorá nebola v pláne, tak sa starostky spýtal, či má prehľad o financiách, aby sa nestalo, že 

peniaze budú chýbať. Starostka odpovedala, že prehľad o financiách má.  
- Bc. Holúbek predpokladá, že pri rekonštrukcii pošty budú zvesené predmety, ktoré sú na budove 

pošty navyše ako napr. stará lampa, tyče na vlajky. Ďalej poukázal na obhorenú budovu Coop 

Jednoty, ktorá by sa mala opraviť. Starostka uviedla, že osloví predsedu Coop Jednoty, aby si to 
aj oni mohli dať do rozpočtu. Bc. Holúbek ešte hovoril o kaluži na križovatke na osade Tomky. 
Starostka ozrejmila, že o tomto probléme vie, je tam urobená vsakovačka, po daždi voda nestečie 
hneď, chvíľu trvá kým vsiakne. Taktiež poznamenala, že minulý rok sa opravovala cesta smerom 

od kaplnky k Šaštínu. 
- Mgr. Kadlic sa informoval, či sa v tomto roku budú ešte opravovať cesty, pretože na spomínanej 

križovatke na Tomkoch by stačila dva metre dlhá vrsta. Starostka odpovedala, čo sa týka opravy 
diery na ceste, robí sa to tak, že  diera sa vyreže-zväčší a keďže obec kupuje asfaltovú zmes, 

ktorá sa varí v mesiaci september, tak tento rok sa už cesty opravovať nebudú. 
- Bc. Holúbek hovoril o zostatku asfaltu po prácach na parkovisku pri škole, ktorý bol na kope pri 

zbernom dvore. Poznamenal, že sa mohol využiť na výtlky na basketbalovom ihrisku. Starostka 
uviedla, že nevie, či by sa to mohlo použiť na basketbalové ihrisko, nakoľko tam je iný druh 
asfaltu. 

- Mgr. Juraj Smolár hovoril o tom, že je potrebné orezanie konárov stromov pri futbalovom ihrisku 
kvôli kamerovému systému. Starostka povedala, že bola dohodnutá s elektrikármi ohľadom tohto 
problému, no pozabudlo sa na to. Hovorila ešte o tom, že aj v chatovej oblasti sa musia orezať 
stromy, ktoré sú ohnuté nad elektrickým vedením, no tieto práce sa musia vykonávať pri odstávke 
elektriny. 
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- Ing. Mária Kratochvílová sa pýtala, kedy sa začne s opravou ciest na Tomkoch. Starostka 

uviedla, že tento rok to už nebude. Ing. Kratochvílová ďalej hovorila o tom, že na jej záhrade má 
postriekané ovocné stromy a kríky, no rieši to cez políciu. 

- Pani Marta Hromkovičová sa pýtala prečo sa autobusová zastávka oproti pošte vymieňala celá 

a nie len poškodená strana a na cenu autobusovej zastávky. Taktiež sa zaujímala o chýbajúci 
smetný kôš pri pošte a poznamenala, že kôš ktorý tam bol je pekný, ale vhodnejší by tam bol 
betónový, ťažšie zničiteľný kôš. Starostka uviedla, že čo sa týka autobusovej zastávky, tak 
poškodená bola aj zadná stena, bola popálená a postriekaná, cena zastávky bola 624,- €. Smetný 
kôš, ktorý bol pri pošte sa opraví. Pani Hromkovičová sa pýtala, či do rekonštrukcie pošty spadá 
aj rekonštrukcia prístrešku. Starostka uviedla, že keďže sa do vzhľadu pošty nebude zasahovať, 
tak do rekonštrukcie spadá aj prístrešok. 

- Ing. Katarína Vlková sa pýtala na výsledok pripomienkovania autobusových spojov. Starostka 
hovorila že spoje ponechali tak, ako tento rok, žiadne spoje neboli pridané ani odobraté. Ak by 
obec mala záujem o pridanie spoja, musí si ho platiť, ak by týmto spojom chodilo osem ľudí 
a viac, vtedy by sa mohol Trnavský samosprávny kraj požiadať o prispievanie. Ing. Vlková 
navrhla, aby sa výsledky vyťaženosti spojov zverejnili na webovú stránku obce. 

- Pani Marta Hromkovičová sa zaujímala, kde sa teraz nachádza už spomínaný odpad/šatstvo a aké 
náklady obci vznikli. Starostka ozrejmila, že šatstvo bolo vyvezené za tehelňou a teraz je uložené 
na zbernom dvore. Mgr. Kadlic sa v súvislosti s touto témou spýtal, či by sa v rámci nejakej 
súťaže na dotáciu na likvidáciu takéhoto odpadu nedalo spätne požiadať na už vynaložené 
náklady. Starostka uviedla, že takéto niečo sa robiť nedá. 

- Ing. Mária Kratochvílová sa pýtala na cenu čipov pre chatárov ku stojisku. Starostka uviedla že 
cenu povie na budúcom zasadnutí OZ. Ing. Kratochvílová oslovila redakčnú radu Jurských 
zvestí, ktorou sú Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Iveta Kollárová a Mgr. Anna Kratochvílová, aby bolo 

v týchto novinách uvedené čo sa spravilo od začiatku volebného obdobia nových poslancov OZ, 
navrhla, aby ceny boli uvádzané aj v Slovenských korunách. Starostka uviedla, že všetky faktúry 
sú zverejnené na webovej stránke obce. 

- Ing. Mária Kratochvílová začala hovoriť aj bez udelenia slova, starostka obce poďakovala 
prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

 

Zapísala: Mária Šimková    ............................................... 

 

 

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

        Mgr. Anna Kratochvílová 

                 starostka obce 
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Mgr. Jozef Baláž      ............................................... 
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