UZNESENIE
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komoči
konaného dňa 19. septembra 2017
Uznesenie č. 30/19092017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje:
Ing. Tibor Dobai, Rudolf Varga
a) za overovateľov zápisnice :
b) za členov návrhovej komisie:
Edita Lukácsová, Ing. Ladislav Plauter
c) za zapisovateľku:
Ing. Melinda Földes

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

5

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

5

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 31/19092017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje predložený Program IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Komoči doplnený o bod Výmaz zápisu MNV Komoča z obchodného registra.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

5

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

5

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 32/19092017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej
činnosti Materskej školy Komoča s vyučovacím jazykom maďarským za školský rok 2016/2017 bez
pripomienok.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

5

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

5

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 33/19092017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči berie na vedomie predložené rozpočtové opatrenie č. 5 na rok 2017.
Úprava rozpočtu č. 5/2017 - rozpočtové opatrenie
Upravený rozpočet v EUR
Bežný
Kapitálový
Finančné operácie
SPOLU

Príjem
304 090
15 000
26 684
345 774

Výdavky
281 093
17 000
47 681
345 774

Celkový rozpočet Obce Komoča na rok 2017 po rozpočtovom opatrení / úprava č. 5 sa zvýši o 16 732,EUR na príjmovej ako aj na výdavkovej časti.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

5

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

5

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 34/19092017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Komoča na rok 2017 č. 6 bez
pripomienok.

Návrh na úprava rozpočtu č.6/2017
Upravený rozpočet v EUR
Bežný
Kapitálový
Finančné operácie
SPOLU

Príjem
314 962
15 000
26 684
356 646

Výdavky
291 965
17 000
47 681
356 646

Celkový rozpočet Obce Komoča na rok 2017 po úprave č. 6 sa zvýši o 10 872,- EUR na príjmovej ako aj
na výdavkovej časti.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

5

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

5

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 35/19092017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje dotácie na II. polrok 2017 v celkovej výške 1.200 EUR
z rozpočtu Obce Komoča pre miestne organizácie nasledovne:
pre Poľovnícke združenie Komoča

sumu 600,- EUR /šesťsto EUR/

pre Reformovaný farský úrad Komoča –
Detský biblický týždeň

sumu 300,- EUR /tristo EUR/

pre Reformovaný farský úrad Komoča –
Spevokol Laudate

sumu 300,- EUR /tristo EUR/

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

5

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

5

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 36/19092017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušenie subjektu: Miestneho národného
výboru Komoča, so sídlom: Komoča, Slovenská republika, IČO: 00 000 155, právna forma: štátny podnik,
zapísaného do Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd.: Pšn, vo vložke č. 237/N, deň zápisu
do obchodného registra 20.10.1970 (ďalej len ako ,,Miestny národný výbor Komoča”) a jeho
dobrovoľný výmaz z obchodného registra.
Miestny národný výbor Komoča sa zrušuje bez likvidácie. Všetky práva, povinnosti a záväzky
Miestneho národného výboru Komoča, prechádzajú na obec Komoča, IČO 00 309 001, so sídlom:
Komoča 495, 941 21 Komoča.
Prechod všetkých práv a povinností sa zakladá priamo na zákonných ustanoveniach
vyplývajúcich z § 28 a § 31 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákona č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo
zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej
štátnej správy.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

5

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

5

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 37/19092017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce
Komoča a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Komoča
a náležitosti prihlášky nasledovne:

1. vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov na deň 20.11.2017 voľby hlavného kontrolóra obce Komoča
v rozsahu výkonu funkcie 10 % pracovného úväzku.
2. určuje
A, nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
- kvalifikačné predpoklady: minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie
- ďalšie predpoklady: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť
- iné predpoklady: komunikatívnosť,
organizačné a riadiace schopnosti,
znalosť legislatívy v oblasti samosprávy.
B, náležitosti, ktoré musí písomná prihláška obsahovať:
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 11 ods. 4 zákona č.
122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného
dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- motivačný list.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Komoča doručia svoje písomné prihlášky
v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ najneskôr do dňa 14.11.2017 vrátane na
Obecný úrad Komoča, 941 21 Komoča 495.
3. stanovuje
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Komoča tajným hlasovaním.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

5

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

5

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Overovatelia:
Ing. Tibor Dobai v.r.
Rudolf Varga v.r.

ZÁPISNICA
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komoči,
konaného dňa 19. septembra 2017, o 14.00 hod. v budove obecného úradu.
__________________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:

Valéria Lukácsová

Zástupca starostu obce:

Imrich Lukács

Poslanci OZ:

Ing. Tibor Dobai
Edita Lukácsová
Ing. Ladislav Plauter
Rudolf Varga

Zamestnanci OcÚ:

Ildikó Soókyová
Ing. Melinda Földes

Ostatní:

dr.jur. Lukácsová Magdaléna – právnička
Ing. Tibor Salgó – hlavný kontrolór obce

Ospravedlnení:

Oto Veres

Neospravedlnení:

Peter Ďuran

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola uznesení
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Komoča
s VJM za školský rok 2016/2017 – e-mail
6. Rozpočtové opatrenie na rok 2017 č. 5 a návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 č. 6 – email
7. Návrh na schválenie dotácií pre spoločenské organizácie pôsobiace v obci Komoča
8. Výmaz MNV z Obchodného registra
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Komoči otvorila a viedla Valéria Lukácsová, starostka obce. V
úvode privítala poslancov a ostatných. Skonštatovala, že zo 7 poslancov počet prítomných
je 5. Obecné
zastupiteľstvo v Komoči je spôsobilé rokovať a uznášať sa.

K bodu 2:
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie starostka obce navrhla poslancov Ing. Ladislava Plautera a Editu Lukácsovú, za
overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Tibora Dobaiho a Rudolfa Vargu, a za zapisovateľku určila: Ing. Melindu
Földes – zamestnankyňu obecného úradu.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

5 - Ing. Tibor Dobai, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Návrh bol schválený (Uznesenie č. 30/19092017).
K bodu 3:
Schválenie programu rokovania
Starostka obce predložila na schválenie Program IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komoči
a navrhla ho doplniť bodom Výmaz MNV z Obchodného registra. Ostatné body ostali tak ako boli uvedené
v obdržanej pozvánke.

Hlasovanie jednotlivých poslancov za schválenie Programu IV. zasadnutia OZ v Komoči
doplneného o bod Výmaz MNV z Obchodného registra
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

5 - Ing. Tibor Dobai, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili doplnený Program IV. zasadnutia OZ predložený starostkou
obce (Uznesenie č. 31/19092017).
K bodu 4:
Kontrola uznesení
Starostka obce konštatovala, že úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich rokovaní OZ sú
postupne splnené alebo sa priebežne plnia. Tento bod programu bol jednohlasne zobratý poslancami na
vedomie.

K bodu 5:
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Komoča s VJM za
školský rok 2016/2017
Starostka obce oboznámila poslancom, že Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej
činnosti Materskej školy Komoča s VJM za školský rok 2016/2017 bola prerokovaná na zasadnutí Rady školy dňa
14.9.2017. Poprosila novozvoleného predsedu rady školy, Ing. Tibora Dobaiho, aby v krátkosti informoval
poslancov. Poslanec Ing. Dobai informoval zastupiteľstvo, že správa bola na zasadnutí Rady školy prednesená

riaditeľkou MŠ. Prezentáciu správy zo strany riaditeľky považoval obsahovo za komplexnú a korektnú. Vystihol,
že všetky potrebné dokumentácie sú v poriadku. Zároveň upozornil poslancov na zhoršený technický stav
budovy materskej školy, počas letných prázdnin zlom na vnútornej stene medzi spálňou a druhou miestnosťou
sa zväčšil. Skonštatoval, že tento núdzový problém bude potrebné čím skorej riešiť. Starostka uviedla, že ešte
v mesiaci september má byť schválená žiadosť na rekonštrukciu MŠ od Nadácie BGA. Poslanci sa dohodli, že
základné stavebné práce na stabilizáciu klesajúcich múrov bude potrebné vykonať. Po schválení dotácie sa
rozhodnú ako ďalej. Predseda ďalej informoval poslancov, že členovia Rady školy odporúčajú zvýšiť školné od
druhého polroku školského roka. Dohodli so starostkou obce, že bude vypracované nové VZN o určení príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni pri MŠ. Starostka obce poprosila predsedu
Rady školy, aby dodržiavali periodicitu zasadnutí a stretli aspoň štvrťročne na prekonzultovanie aktuálnych vecí
materskej školy.
Predseda rady školy odporúčal zastupiteľstvu správu na schválenie.
Hlasovanie jednotlivých poslancov za schválenie Správy o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Komoča s VJM
za školský rok 2016/2017
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

5 - Ing. Tibor Dobai, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Správa bola schválená bez pripomienok Obecným zastupiteľstvom v Komoči (Uznesenie č.
32/19092017).
K bodu 6:
Rozpočtové opatrenie na rok 2017 č. 5 a návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 č. 6
Starostka prešla na ďalší bod rokovania. Poprosila predsedu finančnej komisie, aby predložil poslancom
rozpočtové opatrenie na rok 2017 č. 5 a návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 č. 6, ktoré poslanci obdržali spolu
s pozvánkou. Poslanec Ing. Dobai oboznámil poslancom, že rozpočtové opatrenie a návrh na úpravu rozpočtu
pripravený účtovníčkou obce boli prerokované na zasadnutí finančnej komisie. Uviedol, že na zasadnutí boli
jednotlivé zmeny rozpočtu podrobne prekonzultované s účtovníčkou. Finančná komisia prekontrolovala plnenie
jednotlivých rozpočtových položiek. Finančná komisia odporúčala schváliť obecnému zastupiteľstvu úpravy
rozpočtu obce podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie jednotlivých poslancov za predložené Rozpočtové opatrenie č. 5 na
rok 2017
Za:
5 - Ing. Tibor Dobai, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
--Obecné zastupiteľstvo v Komoči bralo na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 5 Obce Komoča na rok
2017 bez pripomienok (Uznesenie č. 33/19092017).

Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Úpravy rozpočtu Obce Komoča
č. 6 na rok 2017
Za:
5 - Ing. Tibor Dobai, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
--Úprava rozpočtu Obce Komoča na rok 2017 č. 6 bolo schválené obecným zastupiteľstvom bez
pripomienok (Uznesenie č. 34/19092017).
K bodu 7:
Návrh na schválenie dotácií pre spoločenské organizácie pôsobiace v obci Komoča
Starostka informovala poslancov, že na zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu boli
prejednané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie na 2. polrok 2017.
Starostka poprosila predsedkyňu komisie, Editu Lukácsovú, aby informovala poslancov ako sa rozhodla komisia
na zasadnutí o rozdelení dotácií pre jednotlivé organizácie. Poslankyňa uviedla, že na druhý polrok na obecný
úrad boli podané 3 žiadosti:
• Reformovaný cirkevný zbor Komoča – biblický tábor – žiadaná suma 500,- EUR, komisia navrhla poskytnúť
300,- EUR
• Reformovaný cirkevný zbor Komoča – spevokol Laudate – žiadaná suma 300,- EUR, komisia navrhla
poskytnúť 100,- EUR
• Poľovnícke združenie – žiadaná suma 2.500,- EUR, komisia navrhla poskytnúť 600,- EUR.
Poslankyňa ďalej vysvetlila poslancom, načo boli jednotlivé žiadosti o dotáciu podané. Účtovníčka uviedla,
že na druhý polrok možno rozdeliť 1.250,- EUR. Poslanci so starostkou prekonzultovali žiadosti a rozhodli
pre spevokol Laudate poskytnúť dotáciu v požadovanej výške 300,- EUR. Starostka predložila návrh na
schválenie.
Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválen dotácií na II. polrok 2017
z rozpočtu Obce Komoča pre miestne spoločenské organizácie nasledovne:

pre Reformovaný cirkevný zbor Komoča,
biblický tábor
pre Reformovaný cirkevný zbor Komoča,
spevokol Laudate
pre Poľovnícke združenie
Za:

Proti:
Zdržal sa hlasovania:

sumu 300,- EUR
sumu 300,- EUR
sumu 600,- EUR

5 - Ing. Tibor Dobai, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf
Varga
-----

Dotácie pre miestne spoločenské organizácie boli schválené obecným zastupiteľstvom (Uznesenie č.
35/19092017).

K bodu 8:
Výmaz MNV z Obchodného registra
Starostka informovala poslancov, že z Okresného súdu Nitra obec dostala výzvu na podanie návrhu na
výmaz Miestneho národného výboru Komoča /drobnej prevádzkarne/ z obchodného registra. Uviedla, že
k návrhu je potrebné pripojiť aj rozhodnutie obecného zastupiteľstva. Právnička obce sformulovala text
rozhodnutia, aby právne vyhovela požiadavkám. Poslankyňa Lukácsová prečítala a starostka predložila na
schválenie.
Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení zrušenia subjektu: Miestneho
národného výboru Komoča
a jeho výmazu z obchodného registra.
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

5 - Ing. Tibor Dobai, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Návrh bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Komoči bez pripomienok (Uznesenie č. 36/19092017).
K bodu 9:
Rôzne
•

Starostka v prvom rade informovala poslancov, že ku dňu 31.12.2017 končí mandát hlavného
kontrolóra obce. Preto vyzvala obecné zastupiteľstvo, aby sa rozhodli o vyhlásení volieb hlavného
kontrolóra, určili deň konania volieb, ustanovili spôsob vykonania volieb a určili požiadavky, ktoré
kandidát musí spĺňať. Poslanci prekonzultovali túto tému a došli k týmto návrhom:
- v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov navrhujú vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Komoča
na deň 20.11.2017 v rozsahu výkonu funkcie 10 % pracovného úväzku.
-

navrhujú nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného
kontrolóra:
kvalifikačné predpoklady: minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie
ďalšie predpoklady: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť
iné predpoklady: komunikatívnosť,
organizačné a riadiace schopnosti,
znalosť legislatívy v oblasti samosprávy.

-

navrhujú nasledovné náležitosti, ktoré musí písomná prihláška obsahovať:
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 11 ods. 4 zákona č.
122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu
o dosiahnutom vzdelaní
profesijný životopis

motivačný list.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Komoča majú doručiť svoje písomné
prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ najneskôr do dňa
14.11.2017 vrátane na Obecný úrad Komoča, 941 21 Komoča 495.

-

navrhujú stanoviť spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Komoča tajným hlasovaním.

Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení vyhlásenia volieb kontrolóra
návrhov na vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra.
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

Návrhy boli schválené
37/19092017).

5 - Ing. Tibor Dobai, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Obecným zastupiteľstvom v Komoči bez pripomienok (Uznesenie č.

Starostka obce skonštatovala, že stanoveným spôsobom obecný úrad zabezpečí vyhlásenie volieb
hlavného kontrolóra.
•

Starostka pripomenula poslancom, že blíži sa koniec roka a treba rozhodnúť či chce zastupiteľstvo
zmeniť miestne dane a poplatky, aby bolo včas pripravené nové VZN. Poslanci prediskutovali a dohodli
sa, že výška miestnych daní a poplatkov nebude zmenená. Zároveň však dohodli so starostkou obce
a právničkou obce, že VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce by malo byť
aktualizované na základe zákonných predpisov.

•

Starostka ďalej informovala poslancov, že dom smútku je legalizovaný, v novembri bude mať obec už
aj list vlastníctva, projektová dokumentácia a rozpočet sú už pripravené. Výška rozpočtu na
rekonštrukciu činí ca. 80 tisíc EUR s DPH, už je potrebné len uskutočniť verejné obstarávanie a do
konca novembra podať žiadosť.

•

Starostka ďalej informovala poslancov, že žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu chodníkov na ulici kostola
ešte stále nie je vyhodnotená. Zároveň informovala poslancov, že zrušili výzvu, na ktorú bola podaná
žiadosť o dotáciu na detské ihrisko v obecnom parku. Ďalej uviedla poslancom, že sa pripravujú
žiadosti na dotáciu na podporu kultúry, športu a cestovného ruchu na Nitriansky samosprávny kraj
a žiadosť o dotáciu na pokračovanie revitalizácie parku cez Program obnovy dediny. Starostka
skonštatovala, že obecný úrad priebežne sleduje vyhlásené výzvy na dotácie a snaží sa využívať všetky
príležitosti na získanie finančných prostriedkov, ale ak poslanci dozvedia aj o iných možnostiach, kde
by obec mohla získať dotáciu, nech informujú obecný úrad.

•

Starostka informovala poslancov, že koncom augusta obecný úrad usporiadal športový deň zo získanej
dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podujatie malo veľký úspech, deti sa veľmi dobre
zabávali.
Na záver starostka oboznámila poslancom, že vo veci žiadosti pána Holiča o odkúpenie prenajatého
pozemku v chatovej oblasti na brehu rieky Váh, bol dohodnutý termín s Ing. Kováčom z Povodia Váhu,
ktorý príde osobne prešetriť zhoršený stav brehu a prekonzultujú možnosť predaja tohto pozemku
v ochrannom pásme.

•

K bodu 10:
Diskusia
Poslanci nemali žiadne pripomienky.

K bodu 11:
Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutie a uzavrela zasadnutie OZ.

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.
Zapisovateľka:
Ing. Melinda Földes v.r.
Overovatelia:

Ing. Tibor Dobai v.r.
Rudolf Varga v.r.

