ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči, konaného dňa
14. marca 2014 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hornej Súči.
__________________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Juraj
Štefan
Ing. Miroslav
Ing. Marián
Jakub
Jozef
Ivan
Augustín
Ing. Alojz
Milan
Pavol
Ing. Katarína
Margaréta
N e p r í t o m n í:

ONDRAČKA
BUČEK
ČAPÁK
GUGA
KROVINA
MRÁZIK
KAKO
ŠTEFÁNEK
ŠVAJDA
VRBA
ZEMANOVIČ
ORSÁGOVÁ
DOHNANOVÁ

Starosta obce
Člen OZ
Člen OZ
Člen OZ
Novozvolený člen OZ
Zástupca starostu obce
Člen OZ
Člen OZ
Člen OZ
Člen OZ – prišiel neskôr
Člen OZ
Hlavný kontrolór obce
zapisovateľka

Milan Čičák, člen OZ

Rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Juraj Ondračka
a privítal prítomných poslancov a občanov. Konštatoval, že je prítomných 8 poslancov a jeden
poslanec príde neskôr – Vrba a jeden bol neprítomní - Čičák.
Starosta informoval o vzdaní sa mandátu poslanca Čičáka. Ďalej oboznámil poslancov,
že nový poslanec Jakub Krovina prečíta a podpíše sľub poslancov a následne mu bude vydané
Čestné prehlásenie o zvolení poslanca do obecného zastupiteľstva. Jakub Krovina prečítal
a podpísal sľub.
Ďalej starosta predložil na schválenie návrh programu rokovania obecného
zastupiteľstva.
Starosta doplnil ako bod číslo 13 – VZN č. 3/2014 o umiestňovaní volebných plagátov.
Štefánek mal pripomienku, aby sa na miesto bodu číslo 3 zamenil bod č. 5 Kontrola plnenia
uznesení. Ostatné body sa prečíslujú.
Starosta dal hlasovať za návrh – bod č. 3 zameniť bod č. 5. Tento návrh bol schválený
všetkými 9 poslancami.
Ďalej dal starosta hlasovať za návrh – o doplnenie VZN č. 3/2014 o umiestňovaní volebných
plagátov ako bod č. 13. Tento návrh bol schválený všetkými 9 poslancami.
Písaním zápisnice poveril Margarétu Dohnanovú. Súčasne navrhol pracovné komisie.
Overovateľov navrhol Augustína Štefánka a Štefana Bučeka, skrutátorov Ing. Alojza Švajdu
a Pavla Zemanoviča, do návrhovej komisie navrhol Jozefa Mrázika, Ing. Miroslava Čapáka
a Ing. Mariána Gugu.
K predloženým návrhom neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplnky. Poslanci hlasovali
o všetkých pracovných komisiách, overovateľoch a skrutátoroch a jednomyseľne ich
schválili.

1/ Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva
Starosta informoval o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva. Prečítal celú
žiadosť. Následne dal starosta hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/01/2014-OZ
berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Hornej Súči Milana Čičáka v zmysle §25 ods.2, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

2/ Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Obecného zastupiteľstva
Starosta vyzval novozvoleného poslanca Jakuba Krovina, aby zložil sľub poslanca obecného
zastupiteľstva. Po zložení sľubu, dal starosta hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/01/2014-OZ
a) vyhlasuje v zmysle §51 zákona SNR č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí nastupujúceho náhradníka Jakuba Krovinu na uprázdnený mandát
b) konštatuje, že zvolení poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 9

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (Krovina)

3/ Kontrola plnenia uznesení
Starosta prenechal slovo hlavnej kontrolórke, ktorá vykonala kontrolu plnenia uznesení zo
dňa 12. 12. 2013. Starosta otvoril diskusiu k bodu. Hlavná kontrolórka odpovedala na dotaz
poslanca Štefánka ohľadom telocvične a energií, ktorý podal na Finančnej komisii.
Buček mal dotaz k projektom oddychová zóna a cesta v Závrskej, v akom sú štádiu riešenia.
Starosta odpovedal, že projekty sú zazlumvnené a čaká sa na realizáciu.
Keď neboli žiadne ďalšie otázky, starosta dal hlasovať o uznesení.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/08/2013-OZ
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 12. 12. 2013
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 9

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (Krovina)

4/ Doplnenie člena do Komisie poľnohospodárstva, výstavby a životného prostredia
Starosta oboznámil poslancov s doplnením člena do komisie poľnohospodárstva, výstavby na
miesto poslanca Čičáka, novozvoleného poslanca Krovinu. Keď neboli žiadne otázky, dal
hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/01/2014-OZ
a) odvoláva Milana Čičáka, bytom Horná Súča č. 124 člena Komisie poľnohospodárstva,
výstavby a životného prostredia
b) volí Jakuba Krovinu, bytom Horná Súča č. 42 za člena Komisie poľnohospodárstva,
výstavby a životného prostredia
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 9

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (Krovina)

5/ Pridelenie nájomného obecného bytu
Starosta informoval poslancov ohľadom žiadosti od nájomcov obecného bytu Františka
Stehlíka a manželky Zdeny. Nájomná zmluva platí do mája 2014. Nájomcovia sa stali
vlastníkmi, preto sa im nemôže predĺžiť nájom, porušilo by sa VZN. Stavbu nemajú
dokončenú, nemôžu sa vysťahovať. Starosta prečítal celú žiadosť.
Starosta žiadal od poslancov, aby sa k tejto situácii vyjadrili.
Ing. Švajda súhlasil s predĺžením.
Starosta pripomenul, že sa poruší VZN.
Ing. Švajda sa vyjadril, že nemajú skolaudované, nemôžu ísť bývať.
Starosta odpovedal, že na dostavanie mali dva roky. Zo VZN odstránime bod o vlastníctve.
Ing. Čapák sa vyjadril, aby sa ten bod neodstránil, iba doplnil.
Ing. Švajda sa vyjadril, že majú dom vo výstavbe, dokončia ho, tak na rok im nájom predĺžiť
môžeme.
Starosta informoval, že upravíme VZN a predĺžime nájomnú zmluvu. Tento bod je len pre
informáciu, prerokuje sa na mimoriadnom zastupiteľstve.
Ďalej starosta oboznámil poslancov o žiadostiach, ktoré boli doručené na Obecný úrad
v Hornej Súči na uvoľnený nájomný obecný byt.
Žiadosť o ukončení nájomnej zmluvy bola doručená na Obecný úrad dňa 14. 3. 2014 od
Lenky Maršálkovej.
Starosta informoval, že sa jedná o 3-izbový byt v nadstavbe Materskej školy. Bolo
doručených 11 žiadostí na Obecný úrad, ale len 5 spĺňajú podmienky.
Na obecné zastupiteľstvo sa dostavili žiadatelia (Alena Balalová, Ján Tarabus, Tomáš Jurica,
Ing. Mária Serišová, Lucia Čapáková), ktorých starosta vyzval, aby priblížili poslancom svoje
situácie.
Ďalej starosta informoval, že v zmysle VZN by sa mala vykonať tajná voľba.
Ing. Švajda zhodnotil, že všetky žiadosti sú na rozhodnutie veľmi ťažké. Spomenul, že tieto
žiadosti sa mala vopred prejednať na Sociálnej komisii.
Zemanovič informoval, že v iných obciach, ak sa nevedia poslanci rozhodnúť, sa použije
spôsob losovania.
Štefánek, ale tvrdil, že by sa porušilo VZN a musí byť vykonaná tajná voľba.
Ing. Švajda sa vyjadril, aby sa tento bod odročil a žiadosti prerokovala Sociálna komisia.
Kako sa vyjadril, že nová bytovka by sa určite obsadila.

Starosta informoval, že obecné zastupiteľstvo tento bod odročí, dokým sociálna komisia
neprehodnotí tieto žiadosti. Všetci poslanci s touto informáciou súhlasili a starosta prečítal
nasledovné uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/01/2014-OZ
odročuje pridelenie 3-izbového obecného bytu č. 4B v nadstavbe Materskej školy Horná
Súča súp. č. 235 na najbližšie obecné zastupiteľstvo
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6/ Schválenie zápiskov Obecnej kroniky za rok 2013
Starosta informoval, že zápisky Obecnej kroniky boli k nahliadnutiu na Obecnom úrade.
Prenechal slovo poslancom, ktorý by do nich chceli niečo pridať alebo zameniť.
Ing. Čapák informoval, že doplnil niektoré dátumy a pripomienky na určený papier. Jednalo
sa to k doplneniu: krst CD HS Mladík, ...
Keďže už neboli žiadne dotazy a pripomienky, starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 6/01/2014-OZ
schvaľuje zápisky Obecnej kroniky za rok 2013
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7/ Schválenie investičných zámerov
Starosta odovzdal slovo predsedovi stavebnej komisie, zástupcovi starostu Mrázikovi, ktorý
informoval o žiadostiach, ktoré boli podané na Obecnom úrade v Hornej Súči.
a) Karol Pajda s manželkou, Agátova 7/D, Bratislava – umiestnenie rekreačnej chaty na
pozemku parc. č. 5151/11 s výmerou 335 m2
Mrázik informoval, kde sa pozemok nachádza. Pripomenul, že tento bod sa riešil v minulom
obecnom zastupiteľstve.
Na pozemku chcú umiestniť rekreačnú chatu. Poslancom predložil geometrický plán.
Ing. Švajda sa vyjadril, že p. Poláčková zo Stavebného úradu by mala preskúmať pokial
siaha ochranné pásmo.
Mrázik ďalej informoval, že vodovodné potrubie si spravia sami.
Ing. Švajda sa vyjadril, že k svojmu pozemku budú chodiť cez cudzie pozemky.
Do miestnosti sa dostavil poslanec Milan Vrba.
Diskusia pokračovala ďalej.
Ing. Švajda sa vyjadril, že ľudia, ktorí chcú extrémne stavať v Hornej Súči, by sa mali prísť
predstaviť na obecné zastupiteľstvo.
Mrázik ďalej prečítal žiadosť, ktorú podal žiadateľ.

Ing. Švajda sa vyjadril, že časť pozemku sa využíva na poľnohospodárske účely.
Ing. Cverenkár /prítomní občan/ informoval, že takéto investičné zámery by sa nemali
schvaľovať. Mali by si najprv preveriť. Je to ochrana prírody.
Keď nebolo viac pripomienok a otázok, starosta informoval, že tento bod sa odročí a
prerokuje sa na mimoriadnom obecnom zastupiteľsve.
b) Jozef Bartek a manželka , Krásny Dub 1007 - umiestnenie rekreačnej chaty na
pozemku parc. č. 14370/2 CKN s výmerou 28 m2
Mrázik informoval o legalizácii stavby. Informoval, že členovia stavebnej komisie súhlasia s
umiestneným rekreačnej chaty.
Keď neboli žiadne otázky, starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 7/01/2014-OZ
schvaľuje investičný zámer Jozefa Barteka a manželky, Krásny Dub 1007, Horná Súča – umiestnenie
rekreačnej chaty na pozemku parc. č. 14370/2 CKN s pôvodnou výmerou 28 m2, odčlenený
z pôvodného pozemku parc. č. 14370 CKN s pôvodnou výmerou 2190 m2, geometrický plán č.
37666401-28/2013 zo dňa 02. 01. 2014, overený Správou katastra Trenčín pod č. 3/2014 dňa 08. 01.
2014

H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

c) Pavol Zúdor, Horná Súča č. 40, 913 33 Horná Súča – umiestnenie stavby garáže k
novostavbe rodinného domu na pozemku parc. č. 516/7 CN
Mrázik informoval o žiadosti. Bola prerokovaná na stavebnej komisii a neboli žiadne
výhrady k umiestneniu stavby.
Mrázik informoval, že majú spoločný dvor.
Keď neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8/01/2014-OZ
schvaľuje investičný zámer Pavla Zúdora, Horná Súča č. 40 – umiestnenie stavby garáže
k novostavbe rodinného domu na pozemku parc. č. 516/7 CKN, záhrada s výmerou 269 m2, LV č.
3515

H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 10

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 1(Krovina)

8/ Čerpanie rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie k 31. 12. 2013
Starosta informoval, že členovia dostali materiál k čerpaniu rozpočtu. Bol prerokovaný na
finančnej komisii aj na obecnej rade a doporučujú ho zobrať na vedomie. Keďže neboli žiadne
otázky, starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 9/01/2014-OZ
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie k 31. 12. 2013
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

9/ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1
Starosta informoval, že poslanci obdržali material k tomuto bodu a oboznámil ich so
zmenami a doplnkami.
Ďalej informoval o výzve z Okresného súdu, Trenčín v právnej veci medzi Obcou Horná Súča
a EURO – BUILDING a. s., Bratislava. Do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy musí obec
zaplatiť poplatok za podanie vzájomného návrhu v hodnote 10 176,00 EUR. Tieto zmluvné
pokuty musíme zaplatiť, aby sa mohlo pokračovať v súdnom konaní.
Ing. Švajda sa informoval o súde. Starosta mu zodpovedal všetky otázky.
Ďalej starosta informoval, že ak to nezaplatíme, tento súdny spor bude ukončený. Starosta
potreboval vyjadrenie od poslancov, či sa pokuty zaplatia alebo nie.
Ing. Švajda mal dotaz ako sa to bude platiť a z čoho.
Starosta odpovedal, že v rozpočte v hospodárstve 19 000 EUR, ktoré sa môžu na to použiť.
Keď nebolo viac otázok, starosta podal pozmeňujúci návrh.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 10/01/2014-OZ
schvaľuje vo výdavkoch v rozpočtovom opatrenení č. 1 navýšenie sumy výdavkov na súdne
poplatky v rámci súdneho sporu medzi Euro-Building a. s. a Obcou Horná Súča vo výške
10 176 EUR.
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 10

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 3
(Krovina, Vrba, Ing. Švajda)

Pozmeňujúci návrh bol schválený.
Starosta dal hlasovať za uznesenie k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 k 14. 03.
2014.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 11/01/2014-OZ
schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 k 14. 03. 2014 so schválenou zmenou
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

10/ Inventarizačný zápis ÚIK o výsledku inventarizácie k 31. 12. 2013 – Obec Horná
Súča a Základná škola s materskou školou M. Rešetku Horná Súča
Starosta informoval, že zápisy oboch inventarizačných komisií obdržali poslanci
v materiáloch. Boli prerokované na obecnej rade a finančnej komisie, ktoré doporočujú
obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie tieto zápisy.
Štefánek mal dotaz ku krádeži na Trnávke, či sa materiál, ktorý bol ukradnutý vyraďoval.
Starosta odpovedal, že materiál sa nemôže vyradiť, dokiaľ sa to nevyšetrí.
Keď nebolo viac otázok, starosta dal hlasovať za uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 12/01/2014-OZ
berie na vedomie Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2013 účtovnej
jednotky Obec Horná Súča
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 13/01/2014-OZ
berie na vedomie Inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2013 účtovnej jednotky Základná
škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

11/ VZN č. 1/2014 o vzdelávaní na území obce Horná Súča
Starosta informoval, že v návrhu VZN sú zvýraznené zmeny. Návrh bol vyvesený vo
vývesnej skrini a neboli doručené na obecný úrad žiadne pozmieňujúce návrhy.
Ing. Švajda sa vyjadril, že návrh bol prerokovaný na finančnej komisii a treba o ňom
hlasovať.
Štefánek mal výhradu k čl. 4, aby sa všetky podklady k stravnému odovzdávali riaditeľovi
školy, nie zástupcovi.
Keďže nebolo viac otázok, starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/01/2014-OZ
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Súča č. 1/2014 O vzdelávaní na území
obce Horná Súča
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

12/ VZN č. 2/2014 o úhradách za služby poskytované obcou Horná Súča
Starosta informoval, že v písanej forme sa nič nezmenilo, zmenil sa len sadzobník, ktorý je
podrobne rozpísaný v určitých bodoch. Informoval, že bolo vyvesené a neboli podané žiadne
pozmeňujúce návrhy. Návrh bol prerokovaný na finančnej komisii a obecnej rade.
Keďže k bodu neboli žiadne otázky, starosta dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 15/01/2014-OZ
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Súča č. 2/2014 O úhradách za služby
poskytované obcou Horná Súča
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 10

Za:10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

13/ VZN č. 3/2014 o umiestňovaní volebných plagátov
Starosta informoval, že sa pripravil návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov. Zmenil
sa kvôli voľbám. Zahŕňa všetky podrobné informácie o umiestňovaní a dotýka sa 6 zákonov.
Štefánek mal dotaz, aby sa betónový panel z námestia vedľa COOP Jednota presunul na
viditeľnejšie miesto.
Starosta odpovedal, že sa vypustí „betónový panel na námestí vedľa COOP Jednota“
a zostane len „betónový panel na námestí“.
Keďže nebolo viac otázok, starosta dal hlasovať za VZN č. 3/2014.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 16/01/2014-OZ
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Súča č. 3/2014 o umiestňovaní
volebných plagátov
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

14/ Plán zasadnutí komisií, obecného zastupiteľstva a obecnej rady
Starosta informoval o predložených návrhoch od komisií a plánov zasadnutí obecného
zastupiteľstva a obecnej rady. Keďže neboli pozmeňujúce návrhy a ani žiadne otázky, starosta
dal hlasovať za uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 17/01/2014-OZ
schvaľuje Plán zasadnutí komisií, Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní: 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

15/ Správa kontrolnej činnosti za r. 2013
Starosta prenechal slovo hlavnej kontrolórke Ing. Orságovej, ktorá informovala poslancov
o správe kontrolnej činnosti za rok 2013. Správu obdržali v materiáloch.
Keďže neboli žiadne otázky, starosta dal hlasovať za uznesenie.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 18/01/2014-OZ
berie na vedomie Správu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky za rok 2013
H
HL
LA
ASSO
OV
VA
AN
NIIE
E::
Prítomní:10

Za:10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

16/ Rôzne
Starosta nemal žiadny materiál na prerokovanie a otvoril diskusiu.
Kako informoval o odkaze od p. Častulína zo Závrskej, ktorý odkazoval, aby si obec dala do
poriadku pozemok pri ZŠ v Závrskej.
Starosta vysvetlil situáciu ohľadom pozemku.
Ďalej sa Kako sa spýtal kedy bude dokončená otoč.
Starosta informoval, že sa plocha vyloží tehlovino. Upravuje sa to pre nákladné vozidlo, aby
sa tam mohlo otočiť.
Zemanovič mal pripomienku k tomu, že na Dúbrave sa za toto volebné obdobie nič
nespravilo. Preto žiada, aby sa tam riešila situácia so zástavkou, čakárňou, dverami na
kultúrnom dome a cestou pri obchode.
Starosta informoval, že čo sa týka čakárne, najprv sa musí vysporiadať pozemok.
Štefánek mal dotaz, či sa medzi zamestnancami na verejnoprospešné práce pripravila zmluva.
Starosta odpovedal, že úrad práce nás nemôže zazmluvniť, nemajú zatiaľ peniaze. Čakáme
na výzvu. Šesť ľudí bude zamestnaných na 9 mesiacov, aktivačných je 25 dobrovoľníkov.
Štefánek mal dotaz, či budú mať aj koordinátora.
Starosta odpovedal, že koordinátora môžu mať ak ich bude 20.
Štefánek mal pripomienku k priekope pri obchode na Trnávke.
Starosta odpovedal, že zamestnanci ju vyčistia.
Štefánek mal ešte pripomienku k brezám pri škole, ktoré treba zrezať.
Kako sa spýtal kedy sa budú rozvážať kontajnery.
Starosta informoval, že pred Veľkou Nocou, ale môžu sa rozviesť prv.
Vrba mal pripomienku, že oproti Mirovi Vrbovi ľudia robia smetisko. Treba tam dať tabuľku
„Zákaz vyvážania smetí“.
Posledným bodom diskusného príspevku bol program rokovania vyčerpaný. Starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a obecné zastupiteľstvo ukončil.
Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

Overovatelia: Augustín Štefánek
Štefan Buček
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