Zápisnica
z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur
konaného 18. 09. 2017 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),
- účtovníčka obce Bc. Mária Macejková,
- občania podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie zasadnutia
Dvadsiate ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur otvorila starostka
obce Mgr. Anna Kratochvílová. Ospravedlnil sa poslanec Peter Haleš a hlavná kontrolórka Mgr.
Iveta Balejčíková. Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže bolo
uznášania schopné. Do návrhovej komisie navrhla Mgr. Branislava Baláža a Mgr. Juraja Smolára,
za overovateľov zápisnice Mgr. Jozefa Baláža a Bc. Ivetu Kollárovú. Títo poslanci boli do
návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice schválení. Starostka obce za zapisovateľku určila
Mgr. Ľubicu Uhrovú a doplnila program obecného zastupiteľstva v bode č.6 o žiadosť Antona
Kovára a Vilmy Kovárovej – Odkúpenie pozemku.
Po doplnení sa obecné zastupiteľstvo riadilo 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. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017.
5. Prísediaci na súde – schválenie.
6. Pošta – Stanislav Zemánek – Žiadosť o odkúpenie pozemku, Anton Kovár a Vilma
Kovárová – Žiadosť o odkúpenie pozemku a zámenu pozemku.
7. Diskusia.
8. Záver.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr.
Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic
Za: 8
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Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr.
Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Kontrola uznesení bola vykonaná dňa 08.09.2017.
Uznesenie č. 14/2017 - odpredaj pozemku parc. č. 67, zastavané plochy a nádvoria o výmere
354 m2 v podiele 1/4 Emílii Radochovej – v evidencii
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku parc. č. 67, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 354 m2 v podiele 1/4 Emílii Radochovej za cenu 1,50 €/1m2.
Pani Radochovej bolo uznesenie poslané, no viacej sa neozvala. Písomne ju vyzveme, aby
predložila kúpnu zmluvu.
Uznesenie č. 20/2017 – odpredaj pozemku parc. č. 774/2 pánovi Pavlovi Šebestovi a Marte
Šebestovej – v evidencii
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku, podľa Geometrického
plánu vyhotoveného Ing. Milošom Beťkom č. 397/2017, p.č. 774/2 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 656 m2 za cenu 1,60 €/m2 pánovi Pavlovi Šebestovi a pani Marte Šebestovej. Kúpna
zmluva bola podpísaná 24. 8. 2017 a odovzdaná manželom Šebestovcom na vklad do katastra
nehnuteľností.
Uznesenie č. 23/2017- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 - splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2017.
Uznesenie č. 24/2017 -Všeobecne záväzné nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 1/2017 o určení
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský
Svätý Jur - splnené
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce
Borský Svätý Jur č. 1/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských
zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur.
Uznesenie č. 25/2017- odpredaj pozemku parc. č. 774/4- pánovi Pavlovi Šebestovi a Marte
Šebestovej – v evidencii
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odpredaj pozemku, parc. č. 774/4 záhrada vo výmere 205 m2 Pavlovi Šebestovi a Marte Šebestovej za cenu 1,60 €/m2. Prevod
nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 8, písm.
e. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok obec Borský Svätý Jur nevyužíva,
nakoľko naň nie je prístup z verejného priestranstva a je funkčne spojený s pozemkom parc. č.
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774/2, ktorý obec odpredala Pavlovi Šebestovi a Marte Šebestovej na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure č. 20/2017 dňa 28. 06. 2017.
Kúpna zmluva bola podpísaná 24.08.2017, manželia Šebestovci ju odniesli na Okresný úrad, odbor
Katastra na vloženie do katastra nehnuteľností.
OZ prijalo toto uznesenie:
Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostáva uznesenie č. 14/2017, 20/2017 a 25/2017.

Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr.
Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr.
Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Na minulom zasadnutí boli zodpovedané všetky otázky od obyvateľov obce.

4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017
Účtovníčka obce BC. Mária Macejková predložila plnenie rozpočtu za I. polrok 2017, ktorý bol
zaslaný poslancom a podrobne prerokovaný na zasadnutí finančno-rozpočtovej komisie dňa 13. 9.
2017.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
berie na vedomie
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Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr.
Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr.
Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Prísediaci na súde
Starostka obce Mgr. Anna Kratochvílová informovala o žiadosti Okresného súdu Senica
o navrhnutie kandidátov z radov našich občanov za prísediacich na pojednávania v trestných
veciach na Okresnom súde Senica, v zmysle §140 z. č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších zmien
a doplnkov. Za prísediaceho môže byť zvolený občan, v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30
rokov, je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, je
bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne
vykonávať, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a súhlasí so svojou voľbou k určitému
súdu. Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov
občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia
obcí. Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov. Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto
obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je
prísediacim.
Starostka obce navrhla nasledovných kandidátov: Anna Kratochvílová, Mária Hromkovičová,
Irena Prevajová a Martin Mračna. Navrhovaní kandidáti boli oslovení a súhlasili, že budú pracovať
ako prísediaci. Mgr. Šimon Kadlic sa spýtal starostky, či by mohla viacej priblížiť funkciu
prísediaceho na súde. Starostka odpovedala, že pri pojednávaní sedia pri sudcovi prísediaci, ktorí
nemajú právo rozhodovať, ale sudca sa ich môže spýtať na názor na daný návrh. Mgr. Juraj Smolár
sa spýtal, či by nemohol byť kandidátom na danú funkciu, čím by sa skvalitnila jeho profesia.
Starostka nemala námietky a navrhla zmenu kandidátov: Mgr. Anna Kratochvílová, Mgr. Mária
Hromkovičová, Irena Prevajová a Mgr. Juraj Smolár.
OZ prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
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voľbu týchto prísediacich pre Okresný súd Senica: Mgr. Anna Kratochvílová, Mgr. Mária
Hromkovičová, Irena Prevajová, Mgr. Juraj Smolár.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr.
Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr.
Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Pošta – Stanislav Zemánek – Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, - Anton Kovár
a manželka Vilma Kovárová – Žiadosť o odkúpenie pozemku a zámenu pozemku
Stanislav Zemánek , bytom Haanova 18, 851 04 Bratislava žiada o odkúpenie časti pozemku
parc. č. 1026/1 - vo výmere 28 m2na základe GP č. 11/2017 vyhotoveného firmou G5 Geodetickoobchodná spoločnosť spol. s r. o. overeného Katastrálnym odborom Senica dňa 04. 05. 2017 pod
číslom 281/2017. Jedná sa o pozemok pod garáž, ktorá je postavená časťou na obecnom pozemku
a časťou na jeho pozemku. Garáž bola postavená v roku 1976 a on ju odkúpil spolu s domom v roku
1990 v zmysle kúpnej zmluvy na podklade znaleckého posudku č. 26/90 vypracovaného znalcom
Ing. Milanom Halásom.
OZ prijalo uznesenia:
Uznesenie č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
odpredaj pozemku z p.č. 1026/1vo výmere 28 m2 Stanislavovi Zemánkovi za cenu 1,50 €/m2.
Vzniká nová parcela č. 1026/11 – zastavané plochy o výmere 28 m2.
Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a,
ods. 8, písm. b. Zároveň poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu
na vklad do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr.
Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic
Za: 8
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Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr.
Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Anton Kovár a manželka Vilma Kovárová sú vlastníkmi rodinného domu s. č. 9, parcela
registra C č. 1008/2 a záhrady parcela registra C č. 1008/1(parcela registra E č. 1008). Podľa
novovytvoreného geometrického plánu parc. č. 1008/1 zasahuje do obecnej cesty – Ulica na
drahách a Ulica 1. mája a to vo výmere 61 m² (diel č.1). Podľa uvedeného geometrického plánu
užívajú novovytvorené parcely: č. 1008/1 (diel č. 11) – 41 m², č. 1008/2 (diel č. 12) – 55 m², č.
1008/5 (diel č. 13) – 11m², č. 1008/2 (diel č. 14) – 2m² vytvorené z pôvodnej parc. č. 1026/1,
register C, ktorá je vo vlastníctve obce, č. 1008/2 (diel č. 15) – 12 m², č. 1008/5 (diel č. 16) – 16 m²
vytvorené z pôvodnej parc. č. 1026/4, register C, ktorá je vo vlastníctve obce, č. 1008/2 (diel č. 10)
– 62 m² vytvorená z pôvodnej parc. č. 1019/2, register E, ktorá je vo vlastníctve obce. Na základe
geometrického plánu žiadajú o odkúpenie pozemku vo výmere 138 m² a o výmenu pozemku vo
výmere 61 m². Starostka poznamenal, že najprv budeme schvaľovať odpredaj pozemku a následne
zámenu pozemku.
OZ prijalo uznesenia:
Uznesenie č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
odpredaj pozemku z p.č. 1026/1vo výmere 109 m2 z p. č. 1026/4 vo výmere 28 m² a z p. č.
1019/2 vo výmere 1 m² Antonovi Kovárovi a manželke Vilme Kovárovej za cenu 1,50 €/m2.
Prevod nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a,
ods. 8, písm. b. Zároveň poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu
na vklad do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr.
Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr.
Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure
schvaľuje
zámenu časti pozemku vo výmere 61 m² z p. č. 1008/1 za časť pozemku z p. č. 1019/2. Prevod
nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 8,
písm. b. Zároveň poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na
vklad do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr.
Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic
Za: 8
Mgr. Branislav Baláž, Mgr. Jozef Baláž, Mgr. Mária Hromkovičová, Bc. Iveta Kollárová, Mgr.
Juraj Smolár, Mgr. Ľubica Uhrová, Bc. Peter Holúbek, Mgr. Šimon Kadlic
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Informácie starostky obce Mgr. Anny Kratochvílovej.
·

·

·
·
·

·
·

Trnavský samosprávny kraj upozorňuje, že od 18. 9. 2017 do 29. 9. 2017 budú na
stránke TTSK v sekcii doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov
prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2017/2018 k pripomienkovaniu.
Požiadavky treba zaslať do 28. 9. 2017 e-mailom alebo písomne na obecný úrad.
Dňa 10. 8. 2017 sa dedinou prehnala búrka spojená so silným vetrom. Bola prerušená
dodávka elektrickej energie, popadané stromy a konáre, spadnuté kríže na cintoríne,
prerušený kábel na miestnom rozhlase. Pracovníci obce prešli chatovú osadu
a spojazdnili cesty.
Dňa 19. 8. 2017 bola guláš párty, ktorú predčasne ukončilo počasie.
Dňa 27. 8. 2017 sa pri fontáne uskutočnilo kultúrne podujatie „Ukončenie leta“, ktoré sa
opäť predčasne ukončilo z dôvodu nepriaznivého počasie.
Dňa 28. 8. 2017 bol na prokuratúre prerokovaný obsah protokolu z previerky
zameranej na zachovanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní obce Borský Svätý Jur
ako orgánu ochrany ovzdušia pri výkone štátnej správy podľa zákona č. 1371/2010 Z.z.
Dňa 29. 8. 2017 bola objednaná projektová dokumentáciu na odvodnenie budovy
materskej školy.
Dňa 30. 8. 2017 sa skompletizovala žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu Ministerstva
vnútra SR s názvom Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Borský Svätý Jur.
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·

·
·
·
-

-

Dňa 1. 9. 2017 DFS Juránek v spolupráci s hasičmi zorganizovali súťaž motokár pod
názvom Jurské káry a Resocializačné zariadenie na Tomkoch zorganizovalo oslavu 21.
výročia svojho založenia.
Dňa 4. 9. 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového školského roku.
Dňa 16. 9. 2017 v kinosále KD Záhorácke divadlo zo Senice predviedlo komédiu
dell´arte Vjerná nevjera.
Dňa 23. 9. 2017 sa uskutoční Burčiaková párty.

Starostka ďalej:
informovala o nutnosti zakúpenia zametacej kefy ako príslušenstva k traktorovej kosačke
v hodnote 1 500,-€ a ručnej motorovej kosačky, ktorá sa pokazila a oprava by bola skoro
v hodnote novej kosačky t. j. 430,-€,
vyzvala spoločenské organizácie, aby si pripravili žiadosti o dotáciu na r. 2018, aby ich
mohla finančno-rozpočtová komisia včas prerokovať na svojom zasadnutí,
hovorila o zrušení výzvy na multifunkčné ihriská a o možnosti výstavby ihriska z vlastných
prostriedkov, čo bude bodom pracovnej porady,
informovala o prípravách na zmeny a doplnky územného plánu alebo nového územného
plánu.
informovala o požiadavke Slovenskej bežeckej ligy 2017 vyhodnotiť podujatie Beh jurským
parkom, ktorú Mgr. Ľubica Uhrová vypracovala, doložila výsledkovými listinami,
propozíciami a bločkami z registračnej pokladnice. Na základe vyúčtovania bude následne
na účet obce poslaných 100,- €.

7. Diskusia
- Bc. Peter Holúbek predniesol podnet od p. Podkovčíkovej, ktorá by bola rada, keby sa v obci
uskutočnila burza nepotrebných vecí (šatstvo, elektronika...). P. Holúbek jej navrhol, že by
mohla byť organizátorka a my by sme jej boli nápomocní. Ďalší podnet mal od pani Elišky
Čermákovej, ktorá sa dozvedela, že poslanci zastupiteľstva nemajú záujem odsúhlasiť internet
p. Pavlíkovi na Tomkoch. Starostka obce odpovedala, že neevidujeme žiadnu žiadosť od p.
Pavlíka o možnosti rozšíriť internetovú sieť na Tomkoch. Mgr. Šimon Kadlic doplnil, že
požiadal p. Pavlíka o vyjadrenie sa k možnosti zriadiť internet na Tomkoch. Ďalší podnet je na
základe žiadosti p. Michala Cellára, p. Mariána Palkoviča ako to vyzerá s pozemkami.
Starostka informovala, že na pracovnej porade sme hovorili o pozemkoch a v súčasnosti sa robí
prieskum trhu na obstarávateľa územného plánu. Poslanci sa budú danou problematikou
zaoberať, budú vychádzať i zo žiadostí, ktoré boli poslané na obecný úrad, aby boli zahrnuté do
územného plánu. Územný plán sa bude robiť doplnkami, rozšírením alebo novým územným
plánom. Závisí to od množstva zmien. P. Holúbek navrhol, aby sa územný plán otvoril čo
najskôr.
- Pán L. Hotváth sa informoval na čerpanie z rozpočtu v kapitole verejné osvetlenie. Starostka
obce odpovedala, že plnenie je na 80,95%. Údržba je realizovaná dodávateľsky, na Tomkoch
a Húškoch sa dopĺňali stĺpy a svetlá. Účtovníčka obce p. Macejková dodala, že bola vystavená
veľká vyúčtovacia faktúra. Zálohové platby sa nadstavili podstatne vyššie, ale v januári to
môže byť úplne iné.
- Mgr. Jozef Baláž spomenul, že na zasadnutí finančno-rozpočtovej komisie sa prejednávala
žiadosť futbalového klubu. Účtovníčka obce p. Macejková dodala, že zo žiadosťou futbalového
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klubu členovia komisie súhlasili. Suma 2. 500,-€ im bude prevedená na účet a na ďalšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva budú financie zapracované v zmene rozpočtu. P. Holúbek
hovoril, že na zasadnutí komisie sa hovorilo aj o účtovaní futbalového klubu a verí, že nové
vedenie klubu urobí vo financovaní poriadok, aby bolo transparentné. Nový predseda
futbalového klubu p. Rybár dodal, že financie sú potrebné na zaplatenie rozhodcov, chyba
nastala u predchádzajúceho vedenia. Bývalý predseda futbalového klubu p. Kuric s nimi už tri
mesiace nekomunikuje a doposiaľ nepredložil vyúčtovanie klubu. Pani starostka dodala, že ho
písomne vyzve, aby sa dostavil na obecný úrad a predložil financovanie futbalového klubu.
- Mgr. Šimon Kadlic sa spýtal účtovníčky obce na prognózy v čerpaní z rozpočtu. P. Macejková
dodala, že čerpanie je primerané a očakáva navýšenie v príjmovej časti v položke výnosy z daní
a čo sa týka výdavkovej časti, o tom rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
- Pani M. Uhrová sa spýtala, či si má znovu napísať žiadosť ohľadom ponuky odpredaja
stavebných pozemkov obci. Mgr. J. Smolár dodal, že v ponuke chýbala cena za pozemky. P. M.
Uhrová navrhla sumu 15,-€/m². Pani starostka odpovedala, že poslanci sa dohodnú a následne
obecný úrad pošle svoje stanovisko.
Po ukončení diskusie starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila.

Zapísala: Mgr. Ľubica Uhrová

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

...............................................
Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce
Overovatelia:
Mgr. Jozef Baláž

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

Bc. Iveta Kollárová

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