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Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín, konaného
dňa 19.06.2017 o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 5 /J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/
Neprítomní poslanci: Kontrolór obce: Ing. Miloš Strmeň
Počet občanov: 3 /viď prezenčná listina/
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z XVIII. Zasadnutia OZ obce Lučatín
4. Schválenie záverečného účtu obce Lučatín za rok 2016
5. Interpelácie poslancov
6. Rôzne - diskusia
7. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
8. Ukončenie

K bodu 1/
Starosta obce Lučatín Marián Píši (ďalej len „starosta“) otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Lučatín ( ďalej len „OZ“), na ktorom privítal všetkých prítomných
a oboznámil všetkých s programom OZ.
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Celkový program dnešného zasadnutia OZ schválili poslanci 5 – mi hlasmi /J. Kováčová,
D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
K bodu 2/
Za overovateľov zápisnice určil starosta J. Kováčovú a P. Loučka. Za zapisovateľku určil
starosta B. Luptákovú pracovníčku OcÚ . OZ schválilo 5- mi hlasmi zapisovateľku zápisnice
/J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
K bodu 3/
Starosta
1/ dať vytvoriť cenové ponuky na opravu vstupnej brány na obecnom úrade
Starosta – oslovil som viac firiem, zatiaľ mi neprišla žiadna ponuka. Patrik Majer mi mal dať
tiež cenovú ponuku do dnes – ale zrejme to nestihol.
2/ dať vytvoriť cenové ponuky na opravu a náter strechy ZŠ a MŠ Lučatín
Starosta- oslovili sme tri firmy. Zatiaľ prišla 1 cenová ponuka ďalšie dve máme sľúbené zajtra.
Takže uvidíme.
R. Riečan – a orientačne – táto jedna ponuka ako vyzerá?
Starosta – 4€ za m2 bez DPH. Jedná sa o očistenie, základný a vrchný náter strechy. Je to cca
360 m2.
3/ pozvať na stretnutie pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ a Radu školy dňa 02.05.2017
Starosta – toto stretnutie sa uskutočnilo. Dohodli sme sa, že ďalšie stretnutie bude na
začiatku nového školského roka, poprípade sa zídeme, keď bude treba.
4/ dať hlasovať na najbližšom zasadnutí OZ o zbúraní skladovej budovy na dvore ZŠ a MŠ
J. Kováčová – mohli by sme presunúť celý tento bod do diskusie
Tento bod bol presunutý do diskusie.
K bodu 4/
Starosta – podklady k záverečnému účtu obce ste mali k dispozícii. Je tu p. Trajteľová –
ekonómka, takže sa jej môžete pýtať, ak máte nejasnosti.
P. Loučka – ja by som sa chcel spýtať na daňové príjmy- to sú podielové dane?
Š. Trajteľová – áno. Ten príjem bol vyšší, lebo na začiatku roku nevieme presnú výšku ,preto
radšej predpokladáme nižší príjem a tomu zodpovedajúce výdavky.
P. Loučka – takže relatívne celkom pekne
Š. Trajteľová – rozpočet si robíme radšej nižší, aby sme mali z toho nižšieho príjmu na
najzákladnejšie veci .
P. Loučka – strata – čo sa týka školy. Máme to finančne zhodnotené?
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Š. Trajteľová – minulý rok sme z vlastných zdrojov financovali 8070 € a na financovanie Školy
sme dostaali finančné prostriedky vo výške cca 26 000€
J. Kováčová - v roku 2016 bolo poskytnutých z obecných peňazí na školu 8070€ ako je to za
rok 2015? Ako nám to osciluje?
Š. Trajteľová – zhruba to zostáva na tejto výške. Berieme len ZŠ. MŠ sa celá financuje
z obecných peňazí.
J. Kováčová- budúci rok koľko detí nastúpi do 1. ročníka?
Starosta- 4 deti boli predškolského veku a 2 deti nastúpia. Takže do 5. ročníka odídu 4 deti
a len 2 deti nám pribudnú do 1. ročníka. Budúci školský rok bude len 9 detí v ZŠ.
D. Lichá – tá zamestnanosť – to je príspevok z Úradu práce?
Š. Trajteľová – áno, je to z UPSVaR. 80% financuje UPSVaR.
D. Lichá – čiže náklady na platy pre nich nie sú vysoké. Aby aj ľudia vedeli, že 80% financuje
UPSVar.
P. Loučka – počuť z dediny kritiku na ich pracovné výkony. Tak neviem. Nie som v obci
v priebehu dňa, takže mi je to ťažko posúdiť.
Starosta – to je práve to, že nevidíte čo robia. Ja ich nezastávam, ale urobí sa tu kus roboty
a ľudia to nevidia. Teraz máme momentálne jedného zamestnanca, v auguste končí. Pred pár
mesiacmi ste mi dali návrh, že zoženiete niekoho na túto pozíciu. Zatiaľ nemám žiaden
návrh. Martina Majerová končí tiež – tá momentálne zastupuje upratovačku v škole. Takže
od augusta zostaneme úplne bez pracovníkov. Cez UPSVaR už výzvy nie sú, lebo
zamestnanosť klesla.
P. Loučka – ale keď nie sú výzvy, tak z čoho budeme platiť pracovníka?
Starosta- z obecných peňazí, lebo toho človeka v obci jednoducho treba.
P. Loučka – tak dajme vyhlásiť, že kto má záujem nech sa prihlási na obecnom úrade. Alebo
môžeme zamestnať aj niekoho zo susedných obcí napr. z Hiadla, Slovenskej Ľupče.
Š. Trajteľová – myslím si, že by to mal náš občan – z Lučatína. Ale mal by byť šikovný.
Starosta- bude to problém. Máte ešte niečo k záverečnému účtu obce?
Š. Trajteľová – ja by som to teda ešte aspoň zhrnula. Hospodárenie Obce za rok 2016
skončilo s prebytkom v sume 5368,05€ .Navrhujeme , aby z prebytku išlo 10% do
rezervného fondu obce a zbytok do peňažných fondov obce – fond na vykrytie budúcich
investícií. Súčasťou ZUO je aj Individuálna účtovná závierka za rok 2016 .Obec dosiahla za rok
2016 zisk vo výške 17 195,28€. Navrhuje, aby sa zisk zúčtoval do nevysporiadaného výsledku
hospodárenia minulých rokov.
J. Kováčová – ja si myslím, že je to dobrá práca. Môžeme byť spokojní. Viac obcí zápasí
s tým, že ide do deficitu a úverových zaťažení.
P. Loučka – môžeme byť radi, že podielové dane narastali. Tento rok 2017 to ako vyzerá
s podielovými daňami?
Š. Trajteľová – zatiaľ je plnenie v súlade s rozpočtom.
Starosta – môžeme teda hlasovať?
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Poslanci schválili Záverečný účet obce Lučatín za rok 2016 5 – mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá,
P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/. (bližšie rozpísané v Uznesení č. 34)

K bodu 5 a 6/
Starosta – chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa aktívne zúčastnili na akcii zo dňa
13.5.2017- prechod lučatínskym chotárom. Myslím, že to bola podarená akcia. Všetci boli
spokojní. Taktiež ďakujem za usporiadanie MDD – účasť detí bola dosť vysoká. A veľká vďaka
patrí aj aktivistom, ktorí vybudovali chodník popri Hrone. Nebudem menovať – oni vedia,
ktorí sú to. Odviedli kus poctivej roboty.
Ďalej tu máme žiadosť o odkúpenie pozemku. Pani Alena Zobolová žiada odkúpiť pozemok,
ktorý je vlastne súčasťou jej záhrady. Teraz prišla na to, že to nemá vysporiadané a chce si to
teda odkúpiť. Nevyriešilo sa to v ROEP-ke a zrejme si to aj ona zanedbala. Jedná sa o cca 124
m2.
P. Loučka – my, ako stavebné komisia sme sa stretli. Je to pozemok, ktorý využíva ako svoju
záhradu už dlhé roky. Zhodli sme sa na tom, že to pre nás nie je využiteľný pozemok. Ak by
sme odpredaj odsúhlasili, tak trváme na tom, aby sa presne vymeral geodetom.
Starosta – áno. Na základe geometrického plánu sa zostaví kúpno-predajná zmluva s presnou
výmerou.
J. Kováčová – a do budúcna by sa ten priestor nedal využiť?
D. Lichá – ešte by bolo možné, ak by sme sa dohodli s p. Ďurčíkovou, ktorá má tiež podiel
v jej záhrade– aby nám svoj pozemok predala
Starosta – dobre. Tak navrhujem, aby si to ešte raz stavebná komisia prezrela.
J. Kováčová – tak oslovme p. Ďurčíkovú a potom by to mohlo byť zaujímavé.
Starosta – môžeme ju osloviť.
Starosta – pracovník obecného úradu... musíme to vyriešiť.
P. Loučka – skúsme dať inzerát do Lučatínskych zvestí.
J. Kováčová – ale musíme určiť aj platové podmienky, ale teraz a tu.
M. Vojník – treba tam nastaviť nejaké kritériá
P. Loučka – ak chceme zohnať niekoho šikovného, za minimálnu mzdu ho nezoženieme.
Starosta – potrebujeme človeka, ktorý je aj manuálne zručný – treba kosiť cintorín a verejné
priestranstvá.
J. Kováčová – dobre tak dajme inzerát do novín, že obecný úrad hľadá pracovníka obecného
úradu na pomocné a údržbové práce.
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Š. Trajteľová – Náklady na pracovníka pri minimálnej mzde sú cca 8000€ ročne vrátane
poistného , ochranných pomôcok a ost .osobných nákladov.
P. Loučka - A nemohol by to byť napr. dôchodca? Nebolo by to pre nás po finančnej stránke
výhodnejšie?
Š. Trajteľová –ani veľmi nie. Poistné platí pri pracovnom pomere dôchodca rovnako, ako
keby bol zamestnaný pracovník, ktorý nepoberá starobný dôchodok. Pokiaľ je zamestnaný na
dohodu tak je to výhodnejšie – platí len na dôchodkové poistenie. Ale tam je to zase
obmedzené hodinami max. 350 hodín za rok. Mzda by mala byť povedaná pri pohovore.
D. Lichá – mohli by sme to poslať aj okolitým obciam.
Starosta – ešte tu mám poznačené – kúpalisko. Neviem, či sa podarí ho tento rok spojazdniť,
keďže nemáme ľudí na obci
M. Vojník- a minulý rok mal kto?
Starosta – áno, minulý rok sme mali aktivačných pracovníkov viac.
R. Riečan – a nebola by možnosť, aby to zase nebolo tak, že MY sme nenapustili kúpalisko
a MY nenapustíme ľuďom vodu, že by sa v obecnom rozhlase vyhlási brigáda? Alebo sa osloví
mládež, ktorá to najviac využíva. Keďže obec nemá na to pracovnú silu.
Starosta – môžeme. Je tam zdroj vody, je škoda nevyužiť to.
J. Kováčová – a nemôžme osloviť hasičov? Nech zorganizujú brigádu. Čo tam vlastne treba?
Starosta – pred prvým napúšťaním to treba vyčistiť – wap-kou a vysprávkovať to
a poopravovať pukliny. Tento rok to asi nebudeme natierať. Chémia je zabezpečená aj na
tento rok.
D. Lichá – a ten náter vôbec nedrží?
Starosta – ale drží, len tým, že pôsobí na to voda a chémia tak to akoby zošedivie. A tým, že
dno pracuje pod váhou vody, tak to popuká. Najideálnejšie by to bolo vyfóliovať. Ale to je
drahá záležitosť.
D. Lichá – možno by bolo dobré rozdeliť kúpalisko na dve časti a postupne do toho
investovať.
J. Kováčová – skúsme osloviť tých, ktorí to už robili a normálne ich zaplatiť. Bola by škoda,
aby sa nenapustilo kúpalisko.
R. Riečan – tiež je možné zapojiť mládež nad 16 rokov.
J. Kováčová – tak potom vyhlásme brigádu, stanovme termín a môže sa požičať wapka.
M. Vojník – začiatkom júla? Deti už majú prázdniny.
J. Kováčová – len tam treba zodpovedného človeka, kto na to dohliadne.
D. Lichá – skúsme osloviť Ivana Predajnianskeho, veď on určite komunikuje s chlapcami.
P. Loučka – mali by sme určiť aj sumu, za ktorú by to mali spraviť.
J. Kováčová –dajme tam Ivana Predajnianskeho nech si zoženie ľudí, ak bude súhlasiť
R. Riečan – ale vyhlásme to do rozhlasu, nech si ľudia nemyslia, že je to akcia Ivana, ale
obecná akcia.
P. Loučka – čo sa týka kosenia – aj okolo železničnej stanice to vyzerá hrozne.
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Starosta – každý rok píšem majiteľom, nech si to pokosia. Na bud. týždeň sa to už bude kosiť.
P. Loučka – nebolo by dobré investovať do bubnovej kosačky pre obec? Lebo krovinorezom
je drina kosiť také veľké plochy. Máme viac takých plôch?
Starosta – máme len štepnicu, park a vrch cintorína. Na iných miestach je potrebný
krovinorez.
Dobre, takže sme dohodnutí na tejto brigáde. Ja oslovím Ivana a dám vám vedieť. Môžeme
teda prejsť k tomu presunutému bodu:
Hlasovanie na najbližšom zasadnutí OZ o zbúraní skladovej budovy na dvore ZŠ a MŠ
B. Bobáková – na minulom zasadnutí OZ sme finančnej komisii dávali návrh len na opravu
budovy. Nemali sme predtým vyčíslené náklady na búracie práce. Cena s odvozom aj
s vývozom a uložením stavebného odpadu nám vyšla 3640€. Je to firma PEMAX plus. Oslovila
som aj iné firmy, ale toto bola najlepšia ponuka.
J. Kováčová – to sme približne s tým aj rátali.
D. Lichá – čiže žiadny iný návrh nemáte – len zbúranie budovy?
B. Bobáková – predtým sme dali návrh na rekonštrukciu a teraz predkladáme zbúranie
budovy. Ten návrh čo ste spomínali vy, že časť budovy nechať. Náklady, by asi boli veľmi
podobné. Zbúraním budovy by sa ten priestor krásne otvoril. Ak by sa do budovy
investovalo, tak je tam otázka teda čo s tým vnútrom. Sú tam dve miestnosti, ktoré slúžia na
skladovanie. Myslíme si, že by sa dali dať do nejakých drevených chatiek do tej časti ako je
kuchyňa. Tá druhá časť budovy slúži ako sklad pre hasičov. Uvažovali sme nad výmenou
koberca za zámkovú dlažbu, pretože tá dopadová plocha je dosť drahá. Ďalej by sme chceli
altánok nad pieskovisko. Od šúchačky až po zelenú plochu by sme chceli ako dopadovú
plochu dať štrk. Chcem poďakovať pánovi starostovi za oplotenie. Je to pekne urobené
a taktiež, že je už spojazdnený kolotoč. Vieme, že investície do ZŠ a MŠ sú veľké ale táto
plocha je pre všetky deti a mládež v obci.
J. Kováčová – čiže hlavný dôvod je ten estetický. Dávali ste projekt, čo s tou budovou- veď to
bolo veľmi pekne urobené.
B. Bobáková – áno, chceli sme z toho spraviť taký vidiecky domček. Áno, prvé bolo spraviť
tam niečo pekné, no potom sme začali uvažovať nad tým, že načo investovať. Ak by sme sa
dostali do tej sumy búracích prác a vznikla by tam jedna pekná veľká zelená plocha, táto
zámková dlažba, nejaký parčík....
D. Lichá – čiže tam už nechcete nič. Len to dať zbúrať.
B. Bobáková – áno a na druhú stranu by sa dali nejaké pekné chatky + na chodbu by sa
odložili nejaké veci – kúpili by sa tam úložné boxy.
R. Riečan – takýto priestor v obci chýba.
D. Lichá – koľko m2 potrebujete zámkovej dlažby?
B. Bobáková – cca 222 m2. Cena za zámkovú dlažbu je približne 8€ za 1m2 = 1776€ aj
s chodníkmi
D. Lichá – aj s odvodnením?
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B. Bobáková - Toto je suma len za materiál
Š. Trajteľová – ale podklad sa musí pripraviť – terénne úpravy a odvodnenie
B. Bobáková – ak by prešiel ten projekt na ihrisko, tak by to bolo veľmi pekné. A taktiež by
sme chceli, aby sa spravil prístrešok nad pieskovisko, lebo tam veľmi páli slnko.
R. Riečan – nedala by sa použiť strecha zo skladovej budovy?
D. Lichá – plech to bude zase len vyhrievať.
J. Kováčová – takže, ak tomu dobre chápem, tak v prvom rade chcete upraviť terén –
zámková dlažba, prístrešok nad pieskovisko a možno ešte preliezky. To je priorita č. 1.
M. Roskošová – priorita č. 1 je hlavne tá plocha a zelený koberec
J. Kováčová – ale ja stále nevidím účel. Vidím účel v tom, že plochu chcete spevniť zámkovou
dlažbou, prekryť pieskovisko – aby sa to začalo hneď robiť – o tom hovorím. Ja som stále
proti zbúraniu budovy. Investovali sme do tej budovy dosť veľa. Po statickej stránke budove
nie je nič. Skúste ešte pouvažovať, čo by ste vedeli s budovou spraviť. Aby ste ju využili a aby
sme nemali náklad 3600€. Nech sa peniaze využili niekde úplne inde. Napr. cez prázdniny by
kľudne mohla spraviť zámková dlažba. Aby sme už konečne videli výsledný efekt.
R. Riečan – nebolo by možné zbúrať to vo vlastnej réžii? Pomohli by určite aj rodičia.
J. Kováčová – všade sa platí – či to bude robiť fyzická osoba alebo firma.
Starosta – ešte niečo, môžeme dať hlasovať?
B. Bobáková – my sa stotožníme s akýmkoľvek rozhodnutím
M. Roskošová – do projektu sme dali vlastne dva návrhy – jeden návrh rekonštrukcia a druhý
zbúranie budovy
Š. Trajteľová – možno by bolo dobré upraviť to celé – komplexne – od hasične až ku parku.
Starosta- cesta pri ZŠ a polovica parku je majetok ŽSR
P. Loučka – ja sa chcem k tomu ešte vyjadriť. Stále debatujeme o búracích prácach a stále
sme k ničomu nedospeli. Myslím si, že by to mal byť začiatok prestavby toho celého. Vieme,
že MŠ tu bude stále a ako bude so ZŠ to uvidíme. Keby sa spravil pekný areál, tak by to
nebolo zlé. Ak by sa to zbúralo a riešilo by sa niečo popri plote je jasné, že sa to nespraví za
rok. Je to otázka pár rokov. Je to školský areál, tak by to malo byť riešené pre celú školu.
Skúsme myslieť aj do budúcnosti.
J. Kováčová – preto hovorím, aby sme urobili aspoň to – čo vám rieši situáciu. Teraz treba
zámkovú dlažbu a prekrytie pieskoviska. Jednoducho to treba spraviť, lebo ten betón okolo
školy je strašný. Je to prvé, čo treba urobiť. Tak sa posúvajme dopredu.
B. Bobáková – či by bola budova alebo nie, zámková dlažba je potrebná. To je pravda.
J. Kováčová – vyjadrime sa k tomuto, aby to už bolo využiteľné. Viem, že sa pán starosta
dohodol s Urbárom – drevo na prístrešok sa už chystá.
Š. Trajteľová – je potrebné to zahrnúť aj do rozpočtu na bud. rok.
Starosta – v septembri sa budú musieť spraviť úpravy rozpočtu.
J. Kováčová – a nebolo by dobre spraviť najprv náter strechy a potom položiť zámkovú
dlažbu?
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Starosta – áno, určite.
J. Kováčová – takže zámková dlažby vyjde na cca 4000€ aj s dopravou a pokládkou. A altánok
cca 850€. A koľko chcete od nás? Máte nejaké finančné zdroje?
B. Bobáková – zámkovú dlažbu celú – to je veľká položka na to nemáme.
Š. Trajteľová – kto bude robiť práce?
B. Bobáková – zatiaľ sme nikoho reálne neoslovili. Dali sme si spraviť len cenové ponuky.
D. Lichá – musí to byť bezpečné, keďže sa tam budú pohybovať deti.
Starosta – a dlažba musí byť kvalitne urobená, aby na to bola záruka.
Š. Trajteľová – navrhujem, aby sme teda nerobili v Obci žiadne iné projekty, ale urobili toto
a dali sme cca 6 000 – 8 000€. Menej to určite nebude stáť. A treba aby rodičia v max.
možnej miere prispeli buď prácou alebo sponzorsky.
P. Loučka – môžem osloviť Ľ. Paločka – robí so stavebninami. Možno by nám vedel spraviť
cenu. Na altánok by som dal zdola OSB dosku – spevní to celý altánok a izoluje to aj proti
teplu.
Poslanci schválili realizáciu zámkovej dlažby a prekrytie pieskoviska pre deti altánkov v areáli
ZŠ a MŠ Lučatín maximálne do sumy 10 000€ z rozpočtu obce Lučatín 5 – mi hlasmi
/J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník/.
R. Riečan, P. Loučka - ja nemám nič, všetko sme už prebrali
M. Vojník – chcem sa spýtať na p. Sadauskasa – ohľadom odpredaja pozemku z min. rokov.
Riešilo sa niečo?
Starosta – neriešilo sa nič. V tom čase sme sa na zasadnutí OZ dohodli, dali sme spraviť
cenovú ponuku. OZ odhlasovalo, že sa s tým nejde nič robiť. Uznesenie je platné až pokiaľ sa
nezruší. Čiže sa neuvažuje o odpredaji tých pozemkov. Ja som ho o tom aj informoval, bol tu
nedávno.
P. Loučka – takže je to uzavretá vec?
Starosta – nie je to uzavreté. Ak máte záujem, môže sa uznesenie zrušiť a opäť sa to môže
otvoriť. Máme potrebu predávať obecné pozemky?
M. Vojník – pozemok je nevyužitý a ak by nám to pomohlo, tak prečo nie?
Š. Trajteľová – tam bola veľmi nízka cena, preto sa to zamietlo.
Starosta – cena bola určená odhadcom na 9,98€za 1m2 a on nás tlačil do ceny 3€ za 1m2.
treba ešte k tomu niečo dodať?
P. Loučka – netreba, ale my tieto informácie nemáme
M. Vojník- tam sa jedná o koľko m2?
Starosta – je to cca 11 996 m2 a vyšlo by to do 120 000€.
P. Loučka – písal nám na mail, že to bolo odsúhlasené ako nadbytočný majetok
Starosta – áno, bolo to odsúhlasené ako nadbytočný majetok obce a potom sa dal spraviť
znalecký posudok. Dali sme mu ho a ešte nám mal spraviť koncepciu využitia územia ... ale
dodnes nám nič nedodal a cenu tlačil dole.
8

9

M. Vojník – dobre, tak je to vyriešené.
D. Lichá – ja by som chcela pozvať všetkých na Deň obce, ktorý sa uskutoční 19.8.2017. Bude
spojený s grilovaním a mohli by sa tento rok zapojiť aj turisti, hasiči aj futbalisti. Mám
požiadavku – tričká pre organizátorov, cca 10 ks- veľkosti doplním. Bude tam vystupovať FS
Partizán, bude skákací hrad, lukostreľba, prídu záchranári, hasiči. Máme kontakt aj na pána
Malatínca – má veterán klub. Pán starosta, vy ho vraj poznáte, ak by ste ho oslovil a mohol
by prísť so 4 autami. Posielala som im aj pozvánku. Skákací hrad máme od BCF a píšťaľky by
sme tiež chceli pre vystupujúcich z ocú Lučatín ako pozornosť.
M. Vojník – ja ešte nadviažem – v sobotu 24.6.2017 je Lučatínska 11. V podstate je všetko
pripravené. Zatiaľ je prihlásených cca 300 bežcov, čakám že ich bude okolo 600-700. Myslím,
že by na ihrisku mohlo byť do 1200 ľudí. Chcem sa spýtať, či môžeme parkovať na
pozemkoch neďaleko ihriska?
Starosta – oslovil som majiteľov a povedali mi, že áno. Ale nevedia, či to stihnú dovtedy
pokosiť.
M. Vojník – ale už je to pokosené.
Starosta – takže môžete parkovať.
M. Vojník – takže ste všetci oficiálne pozvaní.
P. Kováč – ja by som sa chcel poďakovať Ocú za dotáciu na plavecký kurz – plaveckého sa
zúčastnilo 8 detí. Takže ďakujeme, využilo sa to.
K bodu 7/
Poslanci schválili Návrh na uznesenie č. 34 5 – mi hlasmi /J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka, R.
Riečan, M. Vojník/.

K bodu 8/

Keďže ďalších pripomienok zo strany poslancov nebolo a program zasadnutia bol vyčerpaný,
starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala:
Blanka Luptáková

...................................................
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Overovatelia zápisnice:
Jarmila Kováčová

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

Peter Loučka

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

Marián Píši, starosta obce

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