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Zápisnica  

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

15. augusta 2017 

 

 
Prítomní:               Karol Laboš – starosta obce 

Poslanci OZ 7/9:   Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav  

                                Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková 

Neprítomní:           Mgr. Martin Jánošík, Zdena Zadrabajová  

Ďalší prítomní:      Ing. Ladislav Lauro – HK obce, Ing. Lenka Bochnovičová, zamestnanec  

                                obce  

Verejnosť:             4 občania 

 

 

 

K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení  

 

     Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Karol Laboš. Privítal všetkých prítomných a 

konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné, je schopné prijímať nariadenia obce, ktoré sa schvaľujú 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. Poslanci, Mgr. Martin Jánošík a P. Zdena 

Zadrabajová sa zasadnutia nezúčastnili, boli ospravedlnení. Starosta obce určil zapisovateľa, 

overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie a zároveň prečítal program zasadnutia OZ. 

Starosta obce sa ospravedlnil, pretože sa nezúčastnil minulého zastupiteľstva z dôvodu že 

podľa jeho slov „bol som skrytý, a tak som bol skrytý, že som sa od tadiaľ nemohol 

vyškriabať“. Ďalej starosta uviedol, že dnešné zastupiteľstvo sa nebude nahrávať nakoľko 

obecný diktafón je v oprave a povedal „tí čo si môžu nahrávať, nech si nahrávajú“. Bod 4. 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2017 bol opravený. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 

a č. 6/2017 sa berie na vedomie, schvaľuje sa rozpočtové opatrenie č. 7/2017. Kontrolu 

plnenia uznesení, predniesol Ing. Peter Hrabárik, ktorý viedol 17. zasadnutie OZ. Starosta 

obce požiadal poslancov, že v prípade, keď budú chcieť vystúpiť s otázkou alebo príspevkom, 

musí im starosta udeliť slovo, aby si neskákali navzájom do reči. Vyzval komisie, ktoré 

pracujú pri OZ, aby na najbližšie zasadnutie OZ, ktoré bude v mesiaci november 2017, 

predložili písomnú správu o svojej činnosti a práci v komisii v tomto poslaneckom období, 

lebo berú 33,- € a nič nerobia . V mesiaci november tiež plánuje zvolať verejné zhromaždenie 

občanov. Starosta chcel dať poslancom hlasovať, ani sám nevedel o čom. Nato sa Ing. 

Žitňáková spýtala o čom majú hlasovať a pani Jánošiková starostovi odpovedala „ťažko 

súhlasiť s niečím, o čom nevieme.“ Starosta obce následne oboznámil poslancov, že sumu 

35.000,- €, ktoré obec dostala ako účelovú dotáciu na rekonštrukciu kabín a šatní TJ vráti späť 

MF SR, lebo ich je potrebné do konca roka 2017 preinvestovať a to nebude možné. Pokúsi sa 

vybaviť, aby sa mohli použiť na in účel. Ing. Žitňáková sa spýtala, prečo sa majú vrátiť. 

Musia sa vrátiť preto, lebo je to málo peňazí, to nie je dosť na šatne na ihrisko ani na dom 

smútku. Starosta oboznámil poslancov, že sa bude podávať projekt na rozšírenie ČOV, ktorý 

treba podať do 26.09.2017. Ing. Bieliková sa spýtala, ako sa budú riešiť schody, ktoré vedú 

z MŠ dolu do školského klubu. Bol odstránený koberec, čo sa teraz položí na schody, aby sa 

nešmýkali, aby tam neprišlo k úrazom. Treba sa spýtať p. riaditeľky, ktorá bude mať najlepšie 

informácie, aj vyjadrenie hygieny.   
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Uznesením č. 188/2017 OZ berie na vedomie: 

 

Overovateľov zápisnice: P. Danka Jánošíková, Ing. Marek Ardan 

Zapisovateľku: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: P. Miroslav Juran, P. František Kaufman 

- na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov 

 
Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                                František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 2.  

Schválenie programu zasadnutia OZ 

    Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o výške príspevkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených obcou Rišňovce 

4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2017 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

                

Uznesením č. 189/2017 OZ schvaľuje  
 

- starostom predložený a opravený program rokovania. 

Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                                František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

                     

K bodu 3.  

Schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o výške príspevkov v školách a v školských 

zariadeniach zriadených obcou Rišňovce 

 

     Poslanci obdržali Návrh VZN obce Rišňovce č. 2/2017 o výške príspevkov v školách a v  

školských zariadeniach zriadených obcou Rišňovce a keďže k nemu nemali žiadne doplňujúce 

poznámky a pripomienky, dal predsedajúci hlasovať. 

 

Uznesením č. 190/2017 OZ schvaľuje  

 

- VZN obce Rišňovce č. 2/2017 o výške príspevkov v školách a v školských 

zariadeniach zriadených obcou Rišňovce. 
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Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                                František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

       proti: 0  

       zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4.  

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2017 

 

     Základná škola s materskou škola Rišňovce 427 si podala žiadosť o dotáciu pre materskú 

školu (v budove školskej jedálne), vo výške 1.950,00 € na úpravu priestorov na osobnú 

hygienu pre deti materskej školy v budove školskej jedálne, (výmena toalety, zvýšenie počtu 

umývadiel, zavedenie teplej vody) z dôvodu otvorenia poldennej triedy materskej školy so 

schválením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre. Poslanci schválili presun 

a úpravu rozpočtových prostriedkov vo výške 10 000,00 € na rekonštrukciu MŠ 

(prispôsobenie priestorov v ŠKD pre MŠ, rozpočtové opatrenie č. 7/2017). Poslanci dostali 

všetky tri rozpočtové opatrenia v písomnej forme a keďže neboli žiadne pripomienky OZ 

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2017 a 6/2017, schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 

7/2017, ktorými sa vykonáva úprava rozpočtu na rok 2017. Tvoria prílohu zápisnice.  

 

Uznesením č. 191/2017 OZ berie na vedomie 

 

- rozpočtové opatrenie č. 5/2017 a rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                                František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 192/2017 OZ schvaľuje 

 

- rozpočtové opatrenie č. 7/2017. 

 
Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                                František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5.  

Rôzne   

 

- Firma VIREX, s. r. o. Nesvady si podala žiadosť o predĺženie nájmu nebytových 

priestorov cca 50 m² za účelom skladovania vína od 01.10.2017 do 30.09.2019.  

 

Uznesením č. 193/2017 OZ schvaľuje 

 

- predĺženie nájmu nebytových priestorov firme VIREX, s. r. o. Nesvady na obdobie od 

01.10.2017 do 30.09.2019.  
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Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                                František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Obyvatelia obce bývajúci na konci ulice Horná dedina, Alojz Cvíčela, č. d. 107, Pavol 

Kraic, č. d. 75 a Andrea Koreňová, č. d. 76 požiadali o preloženie lampy pouličného 

osvetlenia na posledný elektrický stĺp č. 54, pretože v nočných hodinách tu býva tma 

a zlepšila by sa bezpečnosť ulice. Problém je v riešení. Firma EcoLed Solutions a. s. 

Senec, ktorá robí servis svietidiel v obci, urobí prekládku, prípadne pridá svetlo na 

tento posledný stĺp. Taktiež montovala 6 kusov svietidiel pri železničnej stanici, ktoré 

boli odcudzené. 

- Ing. Martin Janeček, bytom Jarmočná 25, Hlohovec, konateľ firmy Shield one, s. r. o., 

Železničná 4/A, Hlohovec, odkúpil novinový stánok od P. Daniely Herudovej, bytom 

Rišňovce 616 a žiada o prenájom nehnuteľnosti – pozemku, (verejné priestranstvo), 

parcela číslo 1473/5, požadovaná plocha pozemku 2,5 m² na podnikateľské účely – 

predajný stánok, reklama. V žiadosti neuvádza bližší predmet podnikania, preto je 

potrebné, aby predložil podnikateľský zámer v čom chce v obci podnikať a akú 

reklamu chce v obci prezentovať. 

- Obecné zastupiteľstvo opätovne prerokovalo žiadosť Ing. Branislava Škodáka. 

Rišňovce 53 o odpustenie vodného a stočného za obdobie I. polroka 2017.  Po 

preverení havárie a na základe zistených skutočností pracovníkom Ekostavingu Nitra, 

nebola zistená porucha na odvzdušňovacom ventile, preto žiadateľ je povinný zaplatiť 

faktúru za odber vody v objeme 458 m³, stočné sa vypočíta ako priemer stočného za 

rok 2016, ktorý je 68 m³.      

 

Uznesením č. 194/2017 OZ ukladá 

 

- Ing. Branislavovi Škodákovi, bytom Rišňovce 53 zaplatiť faktúru za odber vody 

v objeme 458 m³ a stočné 68 m³, t. j. priemer stočného za rok 2016. 

 
Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                                František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- P. Monika Ševčíková, Rišňovce 440 podala odvolanie voči faktúre za stočné navyše, 

kde sa odvoláva na skutočnosť, že faktúru za stočné navyše nikdy nežiadala 

a nenahlasovala požiadavku o takúto faktúru. Menovanej stočné navyše nebolo 

fakturované, bol jej fakturovaný počet m³ na jej domácnosť. Občania, ktorí odoberajú 

vodu z obecného vodovodu a používajú aj svoju studňu majú vystavené dve faktúry. 

Jedna faktúra je vystavená za odber vody z obecného vodovodu a stočné. Druhá 

faktúra za stočné, je pre tých občanov, ktorí požívajú svoju studňu. Stočné sa počíta 

podľa vyhlášky v m³ na počet osôb v domácnosti. Bližšie informácie poskytne 
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pracovníčka, ktorá faktúru vystavila. P. Ševčíková je povinná uvedenú faktúru 

zaplatiť. 

Uznesením č. 195/2017 OZ ukladá 

 

- P. Monike Ševčíkovej, bytom Rišňovce 440 zaplatiť faktúru za vodné a stočné podľa 

vystavených faktúr k 30.06.2017. 

 
Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                                František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- P. Margita Kukučková, bytom Rišňovce 98, podala sťažnosť na susedov Andreja 

Bielika a Jaroslava Jamricha, uvádza, že vo svojich záhradách pália odpad 

a pneumatiky, že to videla, ako zo záhrady stúpal čierny dym, takýmto pálením 

odpadu ohrozujú majetok a zdravie občanov. Ing. Bieliková jej odpovedala, že oni nič 

nepálili. Komisia pre životné prostredie si predvolá majiteľov a miestnou obhliadkou 

posúdi opodstatnenosť sťažnosti.  

  

Uznesením č. 196/2017 OZ ukladá 

 

- komisii pre životné prostredie preveriť sťažnosť P. Margity Kukučkovej, Rišňovce 

98 a to pálenie odpadu a pneumatík v záhrade u Ing. Bielika a P. Jamricha.  

 
Hlasovanie: za: 6 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                                František Kaufman, Jarmila Novosadová) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 1 poslanec (Ing. Jana Žitňáková) 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Starosta obce informoval tiež poslancov o vypúšťaní odpadu zo žumpy do potoka 

z rodinného domu č. 46. Spýtal sa p. Milana Ondrejku, či môžu hneď ísť poslanci 

pozrieť, či je pri dome žumpa. P. Milan Ondrejka povedal, že on nie je majiteľ 

a nechápe prečo má dať povolenie na vstup na cudzí pozemok. Požiadal komisiu pre 

životné prostredie, aby po dohode s majiteľkou domu spravili miestnou obhliadku 

posúdili tento stav. Treba preveriť v evidencii obce, či je v uvedenom dome 

vodovodná a kanalizačná prípojka. Starosta obce tento stav vyfotil, fotografie budú 

odovzdané na Okresný úrad Nitra, odbor životného prostredia.  

- Na zasadnutie OZ sa dostavil aj p. Vladimír Ondrejka, ktorého sa starosta pýtal, či 

môže dať súhlas na vstup na pozemok pri rodinnom dome súp. č. 46 aby mohli 

skontrolovať, kde vypúšťajú odpad. P. Vladimír Ondrejka povedal, že to nie je jeho 

dom, treba si zavolať majiteľku, p. Máriu Štrbavú. Povedal, že niekedy mali žumpu, 

ale tú už nepoužívajú, odpad púšťajú do záhrady.  
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- Pán Milan Ondrejka vyčítal starostovi, že nechce podpísať búracie povolenie ani 

stavebné povolenie na domy, pri P. Oľge Margetinovej, čím porušuje stavebný zákon, 

starosta mu na to odpovedal, že ani to nepodpíše.  Počas vystupovania starostu obce 

skákal do reči p. Milan Ondrejka, aj keď mu starosta neudelil slovo. Hovoril, že on 

môže hovoriť kedy chce, keď sa to týka jeho osoby, nemusí mu udeľovať slovo taký 

klamár, podvodník a od dementa si ani slovo nebude pýtať, kľudne si to môžeme 

nahrať a dať do zápisnice. Starosta obvinil poslancov, že berú 33€ za mesiac a nič 

nerobia. Nato p. Ondrejka zareagoval, že starosta berie 3.000,- € na mesiac a nič 

nerobí, kradne a okráda obec o peniaze, spáchal subvenčný podvod. Starosta obce na 

to odpovedal, že nezobral z obce ani cent, ale že veľa vecí zaplatil z vlastného vrecka. 

Starosta vyhlásil, že všetci poslanci pôjdu vypovedať na políciu. 

- Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Lauro požiadal p. Milana Ondrejku, aby sa 

nesprával takto arogantne a nevyjadroval sa o starostovi vulgárne, je to  predsa 

predstaviteľ obce. Keď chce niečo povedať, má si pýtať slovo, je schválený rokovací 

poriadok, podľa ktorého sa má postupovať. Pokiaľ sa neupokojí, zavolá sa na neho 

polícia. Na to p. Milan Ondrejka odpovedal „že kľudne“. 

- P. Milan Ondrejka prehlásil, že obec už 20 rokov zakopáva kaly na ČOV, čím sa 

znečisťujú podzemné vody, že obec dostane pokutu a nariadenie na odstránenie 

kalov. Pokiaľ to do stanovenej lehoty obec neodstráni, bude privolaný súdny znalec, 

ktorý vyčísli škodu na životnom prostredí. Obec si počká na vyjadrenie inšpekcie 

životného prostredia v Nitre. Taktiež chcel informáciu, prečo obec nevrátila finančné 

prostriedky spolu s pokutou Environmentálnemu fondu, tým sa len predlžuje lehota 

a narastajú penále, obec dostane vyššiu sankciu a vyšší úrok, starosta pôjde do basy 

a že už dlho starostom nebude. Starosta obce odpovedal, že to nie je jeho starosť, že 

pokutu zaplatí sám.     

- P. Milan Ondrejka sa informoval kedy bude otvorené nové zdravotné stredisko a kedy 

bude slúžiť občanom, pretože sa preinvestovalo 850 000 € a budova stojí nevyužitá. 

Nato starosta odpovedal, že o tom rozhoduje on sám, pretože to boli jeho peniaze. 

- P. Kukučková, požiadala obec o odpredaj obecného pozemku, č. parcely 1114/2 

o výmere 392 m². OZ nemôže zatiaľ schváliť zámer odpredaja, až po zameraní 

geodetom. Ing. Bielik oboznámil poslancov, že skutkový stav zameraných pozemkov 

je iný ako v katastrálnej mape. Dobre zameraný je iba dom Bielikových a pozemok, 

ktorý kúpili od obce. Ďalšie pozemky nesúhlasia s tým, čo je v katastrálnej mape, 

všetko je posunuté, preto navrhol, že on zavolá geodeta, aby prišiel všetky tieto 

pozemky zamerať. Keď bude určený termín, kedy príde geodet bude pozvaná, aj 

komisia pre ŽP, aby mohla informovať OZ o zameraní pozemkov. Ing. Bielik taktiež 

informoval OZ, že bude robiť rekonštrukciu oplotenia, súčasne si podal žiadosť 

o vstup, v prípade potreby,  na obecný pozemok č. 1114/2, pracovníkom, ktorí budú 

rekonštrukciu realizovať a aby p. Kukučková nerobila problémy. P. Kukučková 

povedala, že ich a pozemok nepustí,  starosta obce informoval p. Kukučkovú, že 

v zmysle stavebného zákona je sused povinný umožniť prístup na pozemok v prípade 

opravy rodinného domu. V tomto prípade, však aj tak nejde o pozemok p. 

Kukučkovej, ale keďže má veľkého psa, aby ho v tom čase nepustila von. P. 

Bieliková oboznámila poslancov, že ona nikomu nezakázala prechádzať cez jej 
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pozemok domov, rodine Kukučkovej, ani rodine Zemanovej, lebo pozemok nemá ani 

opletený. Na zasadnutie OZ bol pozvaný aj p. Jozef Zeman, ale nemohol sa dostaviť, 

lebo išiel do práce. Pán Milan Ondrejka povedal, že on je splnomocnený ho 

zastupovať, že má úradne overený podpis. 

- Rozhodnutie o zrušení a výmaze drobnej prevádzkarne pri MNV v Rišňovciach 

z obchodného registra. Pracovníčka obce predložila poslancom upozornenie 

Okresného súdu v Nitre na podnet ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky, 

doc. JUDr. Lucii Žitňanskej, PhD., na začatie konania o zosúladenie údajov 

v obchodnom registri so skutočným právnym stavom. Vzhľadom k uvedenému je 

potrebné, aby obec Rišňovce ako právny nástupca zriaďovateľa zapísaného subjektu 

podal návrh na  Okresný súd v Nitre na výmaz tohto subjektu z obchodného registra 

s doložením rozhodnutia obecného zastupiteľstva o zrušení Miestneho národného 

výboru bez právneho nástupcu.    

 

Uznesením č. 197/2017 OZ schvaľuje 

 

- v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zrušenie subjektu - organizácie vystupujúcej 

pod obchodným menom Miestny národný výbor Rišňovce , IČO: 00 000 268 , ktorý 

je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Pšn, vložka číslo: 

327/N, s tým, že všetky práva a záväzky drobnej prevádzkarne preberá obec. 

Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                                František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

- Od 1. septembra 2017 obec bude prijímať elektronické aj neelektronické zásielky cez 

elektronickú podateľňu. Úrad prijíma elektronické zásielky prostredníctvom 

elektronickej schránky, elektronickej podateľne, elektronickej pošty alebo 

elektronických služieb SLOVENSKO.sk a DCOM v bežných dátových formátoch. 

Ak je elektronická zásielka doručená nie v bežnom dátovom formáte, úrad vyzve 

odosielateľa o pretransformovaní na bežný dátový formát. Ak tak odosielateľ neučiní, 

považuje sa za nedoručenú a nebude ďalej zásielku vybavovať.  

 

 

Uznesením č. 198/2017 OZ schvaľuje 

 

- prijímanie elektronických aj neelektronických zásielok cez elektronickú podateľňu od 

01.09.2017 prostredníctvom elektronickej schránky, elektronickej podateľne, 

elektronickej pošty alebo elektronických služieb SLOVENSKO.sk a DCOM 

v bežných dátových formátoch. 
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Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                                František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

- Dňa 26.08.2017 sa uskutočnia oslavy SNP. 

- Rozhodnutím Ministerstva školstva SR bolo schválené zaradenie výdajnej školskej 

jedálne pri ZŠ s MŠ Rišňovce 427, 951 21 Rišňovce do siete škôl a školských 

zariadení. 

 

 

K bodu 7.  

Záver 

  

     Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,45 hod.  

 
 

 Zapísala: Ružena Jamborová                                                      ................................................ 

 

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

                                                                                                                     Karol Laboš 

                                                                                                                    starosta obce 
 

 

Overovatelia: 

 

Danka Jánošíková                                                                       ................................................ 

 

Ing. Marek Ardan                                                                        ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 


