Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 21.7.2018

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa
21.7.2018 o 16, 00 hod. v zasadačke obecného úradu Nemecká
Prítomní :
starosta obce: p. Branislav Čižmárik,
poslanci: p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Pavel Halgaš, p. Ivan
Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
Mgr. Branislav Píši - práceneschopný
Ospravedlnení :
Mgr. Zuzana Kováčová PhD
Mgr. Michal Vetrák - hlavný kontrolór
Hostia:
p. Monika Klačanová – pracovníčka obecného úradu
Zapisovateľka : Katarína Starčoková – pracovníčka obecného úradu
Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce p.
Branislav Čižmárik. Skonštatoval, že prítomní sa zišli v počte uznášania schopní.
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie Ing. Jozefa Klimenta a za členov návrhovej
komisie p. Petra Marčoka a Ing. Ľubomíra Kubuša.
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Katarínu Starčokovú – pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Danu Klincovú a p. Ivana Kováčika.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 50 /2018 zo dňa 21.7.2018
K bodu č. 2 : Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e za predsedu návrhovej komisie Ing. Jozefa Klimenta a za členov
návrhovej komisie p. Petra Marčoka a Ing. Ľubomíra Kubuša
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice Katarínu Starčokovú, pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice p. Danu Klincovú a p. Ivana Kováčika
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p.
Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Pavel Halgaš p.
Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce prečítal program mimoriadneho zasadnutia v tomto znení
Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
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4. Schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove Domu služieb za účelom
poskytovania služieb maséra a fyzioterapeuta
5. Opätovné prerokovanie žiadosti o povolenie umiestnenia technológií na šírenie
internetu a TV
6. Financovanie vypracovania projektu na podporu opatrovateľskej služby k Výzve OP
ĽZ DOP 2018/421/01 Podpora opatrovateľskej služby
7. Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné
obdobie 2018-2022
8. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2018
9. Príprava Dní obce Nemecká 2018
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 51/2018 zo dňa 21.7.2018
K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e program OZ v znení:
Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove Domu služieb za účelom
poskytovania služieb maséra a fyzioterapeuta
5. Opätovné prerokovanie žiadosti o povolenie umiestnenia technológií na šírenie
internetu a TV
6. Financovanie vypracovania projektu na podporu opatrovateľskej služby k Výzve OP
ĽZ DOP 2018/421/01 Podpora opatrovateľskej služby
7. Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné
obdobie 2018-2022
8. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2018
9. Príprava Dní obce Nemecká 2018
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p.
Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Pavel Halgaš p.
Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 4 – Schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove Domu služieb za účelom
poskytovania služieb maséra a fyzioterapeuta
Zámer prenájmu majetku obce Nemecká z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
dňa 20.6.2018 na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Jedná sa o prenájom nebytových
priestorov v budove Domu služieb za účelom poskytovania služieb maséra a fyzioterapeuta
Mgr. Milana Taškého obyvateľom obce. Výška nájmu bola stanovená na 2,- EUR/ m2/mesiac.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že nájomca bude v predmetných priestoroch poskytovať
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služby fyzioterapie pre obyvateľov obce. Ing. Kliment sa pýtal na dĺžku nájmu. Ing. Kohútová
uviedla, že v nájomnej zmluve bude dohodnutá výpovedná lehota. Návrh zmluvy
bude všetkým preposlaný k vyjadreniu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 52/2018 zo dňa 21.7.2018
K bodu č.4 : Schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove Domu služieb za účelom
poskytovania služieb maséra a fyzioterapeuta
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . K o n š t a t u j e , že zámer prenájmu majetku obce Nemecká z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – nebytových priestorov vo vlastníctve obce Nemecká v budove Domu
služieb na ul. Janka Kráľa súp. č. 535, Nemecká časť Dubová, vedenej na LV č. 580, ktoré
tvoria tri miestnosti spolu o výmere 31,82 m2, a to v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák.
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol vyvesený na úradnej
tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce Nemecká dňa 20.06.2018.
2 . S c h v a ľ u j e prenájom majetku obce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.
v platnom znení pre
Milana Taškého, trvale bytom
, a to
nebytových priestorov vo vlastníctve obce Nemecká v budove Domu služieb na ul. Janka
Kráľa súp. č. 535, Nemecká časť Dubová, vedenej na LV č. 580, ktoré tvoria tri miestnosti
spolu o výmere 31,82 m2 a to za účelom poskytovania služieb maséra a fyzioterapeuta, za
nájomné vo výške 2,- EUR/m2/mesiac, t. j. vo výške 63,64 €/mesiac.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že nájomca bude v predmetných priestoroch
poskytovať služby fyzioterapie pre obyvateľov obce.
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p.
Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Pavel Halgaš p.
Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 5 – Opätovné prerokovanie žiadosti o povolenie umiestnenia technológií na šírenie
internetu a TV
Obecné zastupiteľstvo poverilo obecný úrad, aby žiadateľ LIFEPC, s.r.o. Banská Bystrica,
poskytovateľ internetu a služieb, upresnil špecifikáciu pripojenia. Materiál bol poslancom
pred zasadnutím zaslaný k nahliadnutiu. Žiadateľ chce prenajať komín na Dome služieb, za
účelom šírenia signálu. Jednorazový poplatok za zriadenie pripojenia je 30,- EUR, mesačný
poplatok predstavuje 13,85 EUR. V rozprave niektorí prítomní skonštatovali, že väčšina
obyvateľov, ktorí majú záujem o internet ho už využívajú a táto ponuka nie je cenovo
najvýhodnejšia. Išlo vlastne o to, aby sa ponuka prehodnotila a prípadne aby mohla byť
obyvateľom ponúknutá iná, resp. výhodnejšia varianta. Tiež boli ohlasy proti zahusťovaniu
siete. Keďže názory poslancov boli rôzne, rozhodli sa najskôr odhlasovať, kto je za to, aby
bol žiadateľovi ponúknutý priestor na šírenie internetu. Za bol p. Ivan Kováčik, proti
menovite p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Pavel Halgaš, Ing.
Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment. Hlasovania sa nikto nezdržal, takže p. starosta
skonštatoval, že OZ neschvaľuje umiestnenie technológií na šírenie internetu a TV a v tomto
zmysle požiadal o prednesenie uznesenia OZ.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 53/2018 zo dňa 21.7.2018
K bodu č. 5 : Opätovné prerokovanie žiadosti o povolenie umiestnenia technológií na šírenie
internetu a TV
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
N e s ch v a ľ u j e
umiestnenie technológií na šírenie internetu a TV na budove Domu
služieb a ZŠ s MŠ Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p.
Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Pavel Halgaš p.
Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 6 -Financovanie vypracovania projektu na podporu opatrovateľskej služby k Výzve OP
ĽZ DOP 2018/421/01 Podpora opatrovateľskej služby
P. starosta informoval, že máme možnosť pripojiť sa k výzve na podporu opatrovateľskej
služby OP ĽZ DOP 2018/421/01. V súčasnosti sú dotovaní naši opatrovatelia štátom, ale je
to len v 2,5 úväzku. Aby sme sa k vyhlásenej výzve mohli pripojiť, je potrebné vypracovať
projekt. Bolo nám ponúknutých viac zmlúv od spracovateľov tohto projektu a ich cena sa
pohybovala od 400,- do 1100,-EUR. V rámci neho je možné financovať maximálne 5
opatrovateľov. Spolu s obcami Jasenie a Predajná sa robil prieskum, uskutočnilo sa aj
stretnutie a rozhodli sa pre túto spoločnosť, ktorá ponúka najnižšiu cenu 400,-EUR a širšiu
spoluprácu v tejto oblasti, až po ukončenie projektu. Vzhľadom k tomu, že zmluvu je
potrebné podpísať už budúci týždeň, je výhodné dať ho spracovať spomínanej spoločnosti. Na
dotaz Ing. Klimenta starosta odpovedal, že opatrovateľská služba bude financovaná na 2 roky
v plnej sume.
Ing. Kohútová sa pýtala ako prebieha výber opatrovateľov, v súčasnosti máme 6 žiadostí.
Opatrovateľov je nedostatok, niekedy sa to musí riešiť aj získavaním z okolitých dedín.
Je potrebné schváliť výšku sumy za spracovanie projektu na podporu opatrovateľskej služby.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 54/2018 zo dňa 21.7.2018
K bodu č. 6 : Financovanie vypracovania projektu na podporu opatrovateľskej služby
k Výzve OP ĽZ DOP 2018/421/01 Podpora opatrovateľskej služby
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S ch v a ľ u j e financovanie vypracovania projektu na podporu opatrovateľskej služby k
Výzve OP ĽZ DOP 2018/421/01 Podpora opatrovateľskej služby vo výške 400,- € .
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p.
Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Pavel Halgaš p.
Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
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Bod č. 7 - Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce
volebné obdobie 2018-2022
P. starosta oboznámil prítomných s Rozhodnutím predsedu Národnej rady SR o vyhlásení
volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018.
V súvislosti s vyhlásením komunálnych volieb je povinnosťou obecného zastupiteľstva určiť
na nasledujúce volebné obdobie počet poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu.
Poslanci sa zhodli v tom, že vzhľadom na zabehnuté skúsenosti pre celé volebné obdobie
určujú 9 poslancov, tak ako bolo v tomto volebnom období. Počet poslancov sa určuje podľa
počtu obyvateľov obce. V našej obci je v zmysle § 166, odst. 2 zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vytvorený jeden volebný obvod.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 55/2018 zo dňa 21.7.2018
K bodu č. 7 : Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na
nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Určuje
a) v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov 9 poslancov obecného zastupiteľstva obce Nemecká na celé volebné
obdobie 2018-2022
b) v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie
starostu, starostovi obce Nemecká na celé funkčné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu
funkcie starostu na plný úväzok
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p.
Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Pavel Halgaš p.
Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 8 - Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2018
Rozpočtové opatrenie sa týka štvrťročných odmien pre pracovníkov obecného úradu v sume,
ako boli rozdelené pri zostavovaní rozpočtu na tento rok. Čiastka pridelená na 1. štvrťrok
nebola vyčerpaná a na 2. štvrťrok pripadá opäť 1295,-EUR. Ing. Kohútová uviedla, že odmeny
boli rozdelené na štvrtiny z toho dôvodu, aby pri ich rozdeľovaní p. starosta zohľadňoval
vykonávanú prácu zamestnancov a tiež to, aká je spokojnosť s ich prácou. P. starosta
poznamenal, že pri rozdeľovaní prihliada na to, čo sa rieši a aká je zodpovednosť pracovníkov.
Ing. Kohútová zdôrazňovala, aby boli odmeny rozdeľované aj vzhľadom na spokojnosť
občanov s vybavovaním na obecnom úrade, nakoľko sa jej stáva, že sa jej občania sťažujú. Ing.
Kliment sa pýtal, prečo sa dohodnuté štvrťročné odmeny riešia formou rozpočtového opatrenia.
Ing. Kohútová odpovedala, že ešte nebola minutá celá čiastka pridelená na štvrťrok. Následne
prebehla diskusia, kde poslanci vyjadrili svoje názory na prácu na úrade a dodržiavanie
pracovnej doby .
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 56/2018 zo dňa 21.7.2018
K bodu č. 8 : Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 5/2018:
Na strane výdavkov
Funč.kl.
EK
Zdroj
Názov
Bežné výdavky
01.1.1
614
41
Odmeny

Schválený
1 295 €

Zmena
+ 1 295 €

Po úprave
2 590 €

Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p.
Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Pavel Halgaš p.
Ivan Kováčik, Ing. Jozef Kliment
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : Ing. Marcela Kohútová
Bod č. 9 – Príprava Dní obce Nemecká
Posledný júlový víkend už tradične patrí Dňom obce Nemecká. Stretnutia, ktoré boli potrebné
k zabezpečeniu zorganizovania plynulého priebehu osláv už prebehli, boli rozdelené úlohy
vzhľadom na pripravený program. Prítomní si ešte upresňovali organizačné pokyny a úlohy,
týkajúce sa hlavne športových súťaží a podujatí, kosenie priestranstiev, kde budú akcie
prebiehať, príprava a obsluha občerstvenia a pod.
Pred Dňami obce Nemecká bola v kultúrnom dome v Nemeckej prevedená rekonštrukcia
sociálnych zariadení a kuchynky a výmena okien v týchto priestoroch. Bolo potrebné
zabezpečiť urýchlené poupratovanie týchto priestorov prostredníctvom upratovacej služby. P.
Klačanová s poverením p. starostu objednala upratovaciu službu, ktorá po dohode v utorok
nastúpi a klub poupratuje. Náklady na upratovanie predstavujú cca 300,- až 400,- EUR.
Bod č.10 – Rôzne
P. starosta oboznámil prítomných, že poslankyňa Mgr. Kováčová, ktorá sa nemohla zúčastniť
zasadnutia OZ zaslala e-mail, týkajúci sa odmeňovania šéfredaktora našich obecných
noviniek. Príprava čísla zahŕňa jednak štylistické úpravy textov, grafickej úpravy, štúdium
zdrojov informácií a historických prameňov, komunikáciu s autormi a vydavateľskou firmou
a pod. Bežné číslo obsahuje 16 niekedy 20 číslovaných strán, čo prestavuje 35 alebo 45
normovaných strán. Príprava jedného čísla vyžaduje 30 až 40 hodín. Predbežne navrhovaná
výška odmeny je 3,-EUR za normostranu. Ostatní členovia Redakčnej rady bývajú vyplácaný
len v prípade stretnutia. Celková výška nákladov na jedno číslo predstavuje 160,-EUR .
Na Obecný úrad sme dostali ponuku od p. Michalca – firma, ktorá sa zaoberá okrem iného aj
prezentáciou napr. obecných akcií z dronu. Výsledkom je 4-5 minútové video z jednotlivých
akcií, ktoré je možné si prehrať na stránke obce. Cena ponuky je 600,- EUR. Poslanci
nesúhlasili s touto ponukou na Dni obce, nevylúčili však možnosť využitia v budúcnosti, pri
iných významných udalostiach v obci. Skonštatovali, že takáto čiastka môže byť využitá na
iné účely, ako napr. na financovanie plánovaného Vianočného koncertu.
P. Klincová spomenula, že informačná tabuľa na železničnej stanici v Nemeckej, ktorá bola
značne poškodená, je vymenená. Ďalej p. Klincová žiadala o pomoc ohľadne priestorov pre
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charitu. V budove Technických služieb sa uvoľnila miestnosť, ktorá slúžila Urbárskemu
spoločenstvu a vedľajšia miestnosť je tiež voľná. Chceli by tieto priestory využívať na
charitu. Je ale potrebná výmena okien a zakúpenie dvoch konvektorov na kúrenie. V tejto
súvislosti žiadala o odsúhlasenie prostriedkov na tento účel. Prítomní sa zhodli v tom, že pri
navyšovaní rozpočtu sa môžu zakomponovať aj tieto požiadavky. Financovanie by sa mohlo
riešiť z havarijného fondu, prostriedky na rezervnom fonde máme. P. Kováčik navrhoval, že
by bolo dobre do týchto priestorov zaviesť plynové kúrenie, nakoľko v budúcnosti môžu byť
využívané aj na iné účely.
Od začiatku júla máme v našej farnosti nového pána farára. P. starosta pretlmočil jeho
požiadavku o výstavbu prístrešku na auto a zabezpečenie dreva na kúrenie.
P. starosta si dohodol s p. Kováčikom stretnutie ohľadom Porezného plánu, pretože
požiadaviek na drevo je viac, okrem už spomenutých treba v areáli ZŠ s MŠ vyhotoviť
prístrešok s posedením pre deti.
Ing. Kohútová sa pýtala, prečo je výber daní taký nízky. P. starosta jej odpovedal, že ešte stále
sa vyskytujú problémy s novým systémom DCOM a nie všetci občania si rozhodnutia
prevzali. Doposiaľ neprevzaté rozhodnutia doručuje pracovníčka obecného úradu osobne.
Zmenil sa aj dátum splatnosti na 45 dní od prevzatia rozhodnutia. P. starosta poznamenal, že
v priebehu 1 – 2 mesiacov by sa výber daní mal vyriešiť.
Bod č. 11 – Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov, ani hostí.
P. starosta ešte spomenul Žiadosť o vyjadrenie obce k podnikateľskému zámeru , ktorá došla
od p. Čižmára Martina-StudioStred, Tehelná 1092/34, 976 97 Nemecká. Obec Nemecká nemá
námietky voči prevádzkovaniu podnikateľskej činnosti za dodržania podmienok uvedených
v priloženom podnikateľskom zámere.
Bod č. 12 - Záver
V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť, ešte raz všetkých pozval na Dni obce
Nemecká a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapisovateľ zápisnice :

p. Katarína Starčoková

v. r.

Overovatelia zápisnice :

p. Dana Klincová

v. r.

p. Ivan Kováčik

v. r.

Starosta obce :

p. Branislav Čižmárik

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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