Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice
dňa 17. marca 2011 o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu,
nám. sv. Michala 36/10A.
Pred zasadnutím zastupiteľstva požiadalo o prijate asi 20 stavebníkov stavebného obvodu
Panské diely. Mali záujem dozvedieť sa o pokračovaní výstavby komunikácií v tejto lokalite
v náväznosti na správy o tom, že by mala byť na Panských dieloch teplofikácia. Mali obavu
z toho, že cesty a chodníky sa tým pádom budú realizovať až o niekoľko rokov. Za občanov
komunikoval hlavne pán Slavomír Ryška a pán Roman Áč.
Starostka Božena Krajčovičová im oznámila o čom rokovala s pánom Áčom, ktorého prijala
na obecnom úrade.
Poslanec Ing. Štefan Schmidt - v súčasnosti nám VÚJE vypracováva projekt hydrauliky na
parovod na celú obec. Až na základe výsledkov, ktoré budú známe v mesiaci máj budeme
môcť posúdiť, či bude možné pristúpiť k rozšíreniu teplofikácie. Rokuje sa aj so SE a.s.
o odkúpení horúcovodu do majetku obce, čo je zaujímavé vzhľadom k výške ceny tepla.
Problémom je ulica ArchDesignu, ktorý so zástavbou nie je nijako časovo viazaný. Pokiaľ
nebudú tieto pozemky zastavané prašnosť bude neprimerane vysoká a komunikácie nebudú
môcť byť dokončené. Starostka Božena Krajčovičová - obec má záujem odkúpiť za
prijateľnú cenu pozemky od ArchDesignu a ponúknuť ich na individuálnu bytovú výstavbu.
Pán Slavomír Ryška trval na požiadavke dobudovania chodníkov. Mohli by sa urobiť zo
zámkovej dlažby apodľa neho by nebol problém ich rozobrať ak by sa ťahal parovod
a potom opäť ich uložiť. Požiadal tiež o zarovnanie cesty. Opýtal sa na časový horizont
realizácie horúco vodu.
Poslanec Ing. Štefan Schmidt - ak výjde hydraulika, tak horúcovod je otázkou budúceho
roka. Mal dotaz, či všetci obyvatelia Panských dielov horúcovod nechcú.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - požiadal prítomných o trpezlivosť. Položenie chodníkov,
rozobratie a ich opätovné položenie sú pre obec viacnásobné náklady. Obec môže aspoň
urobiť výberové konanie na dodávateľa na asfaltové povrchy a chodníky.
Pán Áč - nemôžu hovoriť za všetkých obyvateľov k horúcovodu. Navrhol vyriešiť rýchlosť
na cestách tabuľou Obytná zóna.
Starostka - obec dá vypracovať projekt na dopravné značenie. Skontrolujeme tiež pozemky,
na ktorých sa ešte doposiaľ nezačalo stavať.
Občania tiež vzniesli dotaz na kapacitu MŠ vzhl'adom k mladým obyvateľom na Panských
dieloch. Vravelo sa o tom, že sa má stavať v tejto lokalite nová MŠ.
Starostka Božena Krajčovičová - dá sa spracovať projekt na nadstavbu jestvujúcej materskej
školy.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - na MŠ už bol projekt, ale je nevyhovujúci. V tomto roku
bude určite nová projektová dokumentácia a do roku 2013 sa ráta s rozšírením kapacity o 40
miest. Nová MŠ sa vzhl'adom aj k finančným prostriedkom a neefektívnosti budovať nebude.
Starostka Božena Krajčovičová - v máji keď budú výsledky z VÚJE k horúco vodu budú
zástupcovia obyvateľov Panských dielov informovaní. Otázka teplofikácie bude na ich
rozhodnutí. .
Po prísľube ďalšieho rokovania v čase 18.40 hod. obyvatelia Panských dielov odišli
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny
6 poslancov z celkového počtu 9 = 66,66 %
7 poslancov z celkového počtu 9 = 77,77 %
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
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K bodu 11
Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice otvorila a prítomných
privítala starostka obce Božena Krajčovičová. Materiály na rokovanie zastupiteľstva podľa
návrhu programu v pozvánke boli predložené poslancom v písomnej forme s pozvánkou.
Za zapisovateľku bola menovaná:
Za overovateľov boli menovaní poslanci:

Božena Hideghétiová
Ing. Jozef Čápka
Ing. Ľuboš Bokor

Starostka Božena Krajčovičová oboznámila prítomných s bodmi rokovania zastupiteľstva
a dala návrh na doplnenie nového bodu 12 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce,
nakoľko Ing. Gabriela Filipová sa tejto funkcie k 17.3.2011 vzdala, o ktorom dala hlasovať'
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Bod programu bol schválený. Nik z prítomných poslancov nežiadal o doplnenie bodu do
programu. Starostka Božena Krajčovičová dala hlasovať o programe s doplneným bodom:
1. Otvorenie, menovanie zapisovateľa, schválenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie
4. Návrh VZN 70 - mení a doplňa VZN č.36 (dotácie z rozpočtu obce)
5. Návrh VZN 71 - Zásady hospodárenia s majetkom obce
6. Štatút Blavských novín a redakčnej rady Blavských novín
7. Predaj pozemkov
8. Odkúpenie pozemkov
9. Prenájom nebytových priestorov
10. Návrhy ocenení za rok 2010
ll. Úprava cenníkov
12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
13. Rôzne.
Hlasovanie poslancov:
za:
6
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Program bol prijatý.
K bodu 2
Kontrola plnenie uznesení
Slnené: uzn. VI/31, VI/37, VI/47.
Uznesenie VI/48
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie poslancov:
za:
6
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O

r
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K bodu 3
Otázky a interpelácie
Na začiatok starostka Božena Krajčovičová podala poslancom informácie k ich interpeláciám
z posledného zasadnutia zastupiteľstva:
- Jednania o cene tepla - obec v zastúpení starostky a poslanca Ing. Štefana Schmidta bola
na rokovaní s GR SE a.s. pánom Paolom Ruzzinim v Bratislave. Rokovania boli úspešné,
je potrebné len počkať na písomné vyjadrenie SE a.s.
Informáciu doplnil poslanec Ing. Štefan Schmidt, ktorý doplnil, že sa podarilo cenu znížiť
podstatným spôsobom. Na SE a.s. dostali vyjadrenie, že oni boli ochotní o cene tepla
rokovať, ale nedostali k tomu žiaden podnet od bývalého vedenia obce. Lehotu na
vyrovnanie ceny tepla na úroveň ostatných odberateľov posunuli
s postupným
dorovnávaním o 3 roky. Obec však predniesla svoj veľký záujem na odkúpení horúcovodu,
čím by vlastne odpadli všetky rokovania o cene tepla. Zo strany veden~E
a.s. je záujem
obci horúcovod predať bez kaštieľa. Rokovanjabudú o tomto pokračovať pravdepodobne
ďalším stretnutím do konca marca 2011.
- O situácii v spoločnosti Regatel príde poslancov informovať pán Ing. Peter Pomfy.
- Presunutie kontajnerov na sklo pri areáli ŠK Blava - tieto boli vyprázdnené a budú
presunuté smerom na začiatok ulice Šidúnky. V páse medzi cestou a oplotením ŠK Blava
na Novej ulici bude zriadené trhové miesto.
- Dopravné značenie bolo opravené a dal sa vypracovať projekt na jeho doplnenie.
Poslanec Ing. Jozef Zachar a Ing. Ľuboš Bokor 1. Aký je výsledok valnej hromady (valn@ho zhroma~deH:i:ftj v spoločnosti Regatel.
Starostka Božena Krajčovičová - pani Ing. Mária Sekerová sa vzdala miesta konateľky
aj riaditeľky spoločnosti, O miesto prejavil záujme Ing. Peter Pomfy. Vzhľadom
k jeho skúsenostiam v tejto oblasti bola jeho ponuka prijatá.
Poslanec Ing. Štefan Schmidt - pánovi Ing. Pomfymu sa dalo za úlohu vypracovať
podnikateľský zámer spoločnosti, aby táto bola na konci roka zisková, alebo aspoň
aby mala vyrovnaný rozpočet a taktiež aby pravidelne o výsledkoch informoval
zastupiteľstvo.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor 2. Ako dopadol audit.
Starostka Božena Krajčovičová - finančný a hospodársky audit bol vypracovaný za rok
2009, zatiaľ ešte oficiálne výsledky z neho nie sú. Koncom marca bude spracovaný
audit aj za rok 2010.
Poslanec Ing. Jozef Čápka 3. Či bol s konateľkou Regatelu Ing. Máriou Sekerovou rozviazaný pracovný pomer.
Poslanec Ing. Štefan Schmidt - zatiaľ je dohoda, že sa do dvoch mesiacov odovzdá
spoločnosť aj funkciu.
Starostka Božena Krajčovičová - podľa vyjadrenia Ing. Sekerovej táto nemá záujem po
tejto lehote zotrvať v spoločnosti a byť jej zamestnancom.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - ako sa pokračuje s prácami na ZŠ.
Ing. Milan Fitoš, vedúci OŽPaSOM - do konca februára prebehlo odovzdávacie
konanie a v súčasnej dobe prebiehajú už len dokončievacie práce. Návrh na
kolaudačné konanie je už spracovaný.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor 4. Čo sa bude robiť s uskladnenou čemozemou na Panských dieloch.
Ing. Milan Fitoš, vedúci OŽPaSOM - čemozem sa mala rozmiestniť na učených
plochách PD, časť bude použitá na rôzne zásypy.
Poslanec Ing. Jozef Zachar - je potrebné jednať s PD, aby bola zem prevezená.
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Poslanec Ing. Jozef Zachar 5. Mal dotaz, či už bolo rokované s architektmi Remenárovcami ohľadne projektu
Domu smútku.
Starostka Božena Krajčovičová - zatiaľ ešte rokovania neprebiehali.
6. Podľa informácií do MŠ sa prihlásilo viac detí, ako vystačuje jej kapacita. Aj
vzhl'adom k novej výstavbe to začína byť problémom a treba sa mu venovať.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor 7. Akáje podmienka napojenia odvádzania dažďových vôd na Panských dieloch.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - každý majiteľ stavby je povinný si odviesť
dažďové vody na svojich pozemkoch buď formou vsakovacích jám, alebo
rozptylom po pozemku. Tieto vody sa nesmú odvádzať do splaškovej ani dažďovej
kanalizácie. Dažd'ová slúži len na odvedenie vôd z komunikácií.
Poslanec Ing. Jozef Zachar 8. Ak chceme, aby sa začalo s Domom smútku je potrebné už vypísať súťaž na
dodávateľa.
Starostka Božena Krajčovičová - súťaž bude v čo najkratšom čase vypísaná.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor 9. Ako sme pripravení na digitalizáciu vysielania.
Ing. Milan Fitoš, vedúci OŽPaSOM - už bola zaslaná prevádzkovateľovi káblovej
televízie objednávka na zariadenia potrebné na spracovanie digitálneho signálu.
V čase vypnutia analógového vysielania obec bude na digitálne vysielanie
pripravená.
10. Kto je vlastníkom areálu ŠK Blava.
Starostka Božena Krajčovičová - celý areál je vo vlastníctve obce.
Poslanec Ing. Jozef Zachar 11. Aký je termín ukončenia rekonštrukcie starej budovy obecného úradu.
Ing. Milan Fitoš, vedúci OŽPaSOM - pre nekvalitu prác bola ukončená zmluva
s pôvodnou firmou a bola vybratá druhá. Toto konanie nie je v právomociach obce.
23.3. bude na budove kontrola z ministerstva.

o 19,30 hod. prišiel na zastupiteľstvo poslanec Ing. Peter Kučera.
Prítomných bolo 7 poslancov z celkového počtu 9 = 77,77 %.
K bodu 4
Návrh VZ 70 - mení a dopÍňa VZN č.36 (dotácie z rozpočtu obce)
Po zdôvodnení návrhu Ing. Danielou Heribanovou, vedúcou oddelenia SOÚ, otvorila
starostka Božena Krajčovičová rozpravu k bodu.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obci a na webovej stránke obce od 2.3.2011 do
17.3.2011 vrátane.
Poslanec Ing. Jozef Zachar - čl. VII, bod 3, písm. b) - prečo sa to vyžaduje.
Starostka Božena Krajčovičová - je to v zmysle zákona o účtovníctve.
Starostka Božena Krajčovičová oboznámila prítomných s problémami, ktoré boli pri
podpísaní zmluvy o dotácii pre ŠK Blava. Prezident klubu Peter Ryška ju odmietol
podpísať, lebo že podmienky za akých sa majú dotácie poskytovať sú šikanovaním. Po
jeho odchode do zahraničia podpísali zmluvu ďalší funkcionári klubu, ktorých tým
poverila Správna rada ŠK Blava.

5. strana zápisu OZ 17.3.20 II

Poslanec Ing. Jozef Čápka - nikde si podmienky pridelenia dotácie neurčuje prijímateľ. Vždy
je to ten, čo dotáciu dáva.
Poslanec Ing. Peter Kučera - keď budú vyúčtovávať dotácie všetky kluby samostatne, bude
to aj prehľadnejšie a čistejšie.
Poslanec Viliam Čapkovič - je na škodu veci, že sme sa pred prijatím takéhoto rozhodnutia
nestretli s tými, ktorých sa to dotýka. Po rozhovore s Mgr. Brezovským má za to, že je
to pre futbalový klub likvidačné.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - funkcionári klubu sú okrem iného aj na to, aby si d'alšie financie
pre klub zabezpečovali sponzorsky. Oni však len čakajú, že obec zaplatí všetko, čo
budú chcieť.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor - dotácie sú na bežné fungovanie klubu a nie na vyplácanie
starých dlhov. Poskytnutá výška dotácie je aj tak nadštandardná. Obec predsa financuje
okrem toho celý chod areálu a - náklady na trénerov.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - v prvom rade sa treba pousilovať o výmenu vedenia klubu, ktoré
robí dlhy a stransparentniť použitie prostriedkov z transferu obce.
Poslanec Ing. Štefan Schmidt - nech vedenie klubu preukáže akým spôsobom a za koľko
nakupujú služby a materiál a koľko % z ich príjmov tvoria dotácie od iných subjektov
ako je obec.
Starostka Božena Krajčovičová - bol tu aj taký návrh, aby sa založil obecný futbalový klub.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor - nesúhlasí, boli by to navyše starosti pre obec.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - nemá zmysel za každú cenu udržiavať takú vysokú súťaž.
Poslanec Ing. Štefan Schmidt - je proti obecnému futbalovému klubu.
Po ukončení rozpravy dala starostka Božena Krajčovičová hlasovať o návrhu uznesenia:

I

Uznesenie VI/49
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
č.70, ktorým sa mení a doplňa VZN č.36 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Jaslovské Bohunice v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie poslancov:
za:
7 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Peter Kučera,
Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

K bodu 5
Návrh VZ 71- Zásady hospodárenia s majetkom obce
Po zdôvodnení návrhu Ing. Danielou Heribanovou, vedúcou oddelenia SOÚ, otvorila
starostka Božena Krajčovičová rozpravu k bodu.
Návrh VZ bol zverejnený na úradnej tabuli obci a na webovej stránke obce od 2.3.2011 do
17.3.2011 vrátane.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - mal dotaz k pohľadávkam, ktoré sa vždy schvaľovali v OZ.
Poslanec Ing. Jozef Zachar - vypustiť v č1.2, bod 8 - je duplicitný s bodom 1 v č1.6.
Po ukončení rozpravy dala starostka Božena Krajčovičová hlasovať o návrhu uznesenia
s prednesenými úpravami:
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I Uznesenie VI/50

I

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
č.71 Zásady hospodárenia s majetkom obce Jaslovské Bohunice.
Hlasovanie poslancov:
za:
7 (Ing. Ľuboš Bokor, Viliam Čapkovič, ng. Peter Kučera, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
K bodu 6
Štatút Blavských novín a redakčnej rady Blavských novín
Po prednesení návrhu Boženou Hideghétiovou otvorila starostka Božena Krajčovičová
rozpravu k bodu.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor - mal dotaz k vydávanému počtu kusov.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - nie je potrebné zvyšovať počet výtlačkov kvôli cudzím ľuďom,
ktorí si prídu pre noviny. Predsa tieto je možné prečítať si aj v elektronickej podobe na
stránke obce.

I Uznesenie VI/51

I

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Štatút Blavských novín a štatút
redakčnej rady občasníka obce Jaslovské Bohunice Blavské noviny.
Hlasovanie poslancov:
za:
7 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Peter Kučera,
Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
I Uznesenie VI/52
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje členov Redakčnej rady občasníka
obce Jaslovské Bohunice Ing. Jozefa Čápku, Mgr. Helenu Danišovú, Boženu Hideghétiovú,
Ing. Petra Kučeru, Silviu Matovičovú, Ing. Štefana Schmidta, Mgr. Lenku Šallaiovú.
Hlasovanie poslancov:
za:
7 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Peter Kučera,
Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
K bodu 7
Predaj pozemkov
Bod programu uviedla starostka Božena Krajčovičová. Jednalo sa o odkúpenie časti krajného
pozemku na ulici k pozemku, na ktorom je už postavený RD.
Zámer prevodu majetku bol zverejnený na úradnej tabuli obci a na webovej stránke obce od
2.3.2011 do 17.3.2011 vrátane.
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Poslanci požiadali o predloženie plánu pozemkov na Panských dieloch. Na jeho základe sa
dohodli, že k odkúpeniu pozemku sa pristúpi až po zrealizovaní chodníkov v danej oblasti,
pokiaľ žiadateľ ešte bude mať záujem.

I Uznesenie

VI/53
I
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom
časti pozemku z majetku Obce Jaslovské
Bohunice parc. č. 249/120 o výmere 49 m", druh pozemku: ostatné plochy, k.ú. Bohunice,
vedený na liste vlastníctva č. 900 žiadateľovi Mgr. Michalovi Piňkovi s manželkou, bytom
91930 Jaslovské Bohunice, Čerešňová 2.
Hlasovanie poslancov:
za:
7 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Peter Kučera,
Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
K bodu 8
Odkúpenie pozemkov
Bod programu uviedla starostka obce Božena Krajčovičová. Pán Peter Dritomský predložil
obci ponuku na odkúpenie pozemku, ktorého je vlastníkom a ktorý sa nachádza pod detským
ihriskom Lienka.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - nesúhlasí so sumou 15 €, bola schválenú maximálna suma 10 €
za m 2, keďže sa jedná o ornú pôdu.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - navrhol pod Lienkou 15 € a mimo Lienky 10 €. Jeho návrh
podporil aj poslanec Ing. Ľuboš Bokor.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - je potrebné, aby sa už vysporiadali aj pozemky sestry pána
Dritomského. Návrh podporil aj poslanec Ing. Jozef Zachar.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič dal návrh na stiahnutie bodu z rokovania s čím súhlasili všetci
poslanci a predložil návrh uznesenia o ktorom dala starostka Božena Krajčovičová
hlasovať:

I

Uznesenie VI/54
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice ukladá - iniciovať rokovanie o odkúpení
pozemkov č. 258/94 o výmere 817 m? v k.ú. Bohunice spoluvlastníkov Petra Dritomského,
trvale bytom Trnava, Veterná 17 a Terézie Valovičovej, trvale bytom Sereď, Fándlyho 19,
každého v ~ a pozemkov parcely č. 284 o výmere 334 m? v k.ú. Bohunice vo vlastníctve
Petra Dritomského, Veterná 17, Trnava.
Hlasovanie poslancov:
za:
7 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Peter Kučera,
Ing. Pavol Miklošovič, ng. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

K bodu 9
Prenájom nebytových priestorov
Bod uviedol Ing. Milan Fitoš - jedná sa o prenájom nebytových priestorov na základe žiadostí
záujemcov.
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Návrh zámeru prenájmu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obci a na webovej
stránke obce od 2.3.2011 do 17.3.2011 vrátane.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - mal dotaz, či si prenájom priestorov o ktoré požiadala pani Vilma
Janovičová na rozšírenie
predajne Potravín
vyžiada aj nejaké stavebné úpravy
v hospodárskom pavilóne na Sídlisku.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor - doplnil Ing. Čápku - a na koho náklady budú tieto úpravy
zrealizované.
Ing. Milan Fitoš - vedúci Oddelenie ŽPaSOM - úpravy predstavujú zbúranie jednej priečky,
ktorá nie je nosnou. Je to na náklady žiadateľky, ktorá len obec požiadala o pristavenie
kontajnera na stavebný odpad.
Poslanec Ing. Peter Kučera - ako je to s rekonštrukciou Zdravotného strediska.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - tento projekt bol u Ing. arch. Odnogu pozastavený.
Ing. Daniela Heribanová - vedúca odd. SOU - požíadaltposlancov
a opravu v uznesení
o prenájme u MUDr. Grékovej od 1.3.2011.
Po ukončení rozpravy dala starostka Božena Krajčovičová hlasovať o uzneseniach:

I

Uznesenie VI/55
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje v zmysle zákona č. 138/1991 Z.z.
§ 9a, ods. 9c o majetku obcí prenájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v objekte
Zdravotného strediska a hospodárskeho pavilónu, Sídlisko 337/15, parc. Č. 258/10 o výmere
17 m2 nájomcovi p. Vilme Janovičovej, VILA Potraviny, Sídlisko 337/14, IČO: 30098521.
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je lepšia využiteľnosť priestorov za účelom
poskytovania služieb obyvateľom obce. za obvyklých podmienok nájmu. Termín prenájmu:
od 1.4.2011.
Hlasovanie poslancov:
za:
7 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Peter Kučera,
Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

I Uznesenie

VI/56
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje v zmysle zákona Č. 138/1991 Z.z.
§9a, ods. 9c o majetku obcí prenájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v objekte
Zdravotné stredisko a hospodársky pavilón, Sídlisko 337/14, parc. Č. 258/10 o výmere
ambulancia, chodba, denná miestnosť 57/52 m2 + čakáreň pre pacientov 23 m2
a prislúchajúce hygienické zariadenia nájomcovi Medigred, s.r.o., Sídlisko 337/14,
919 30 Jaslovské Bohunice, IČO 47232307 ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je
zachovanie kontinuity v poskytovaní
zdravotníckych
služieb praktickým lekárom
obyvateľom obce za obvyklých podmienok nájmu.
Hlasovanie poslancov:
za:
7 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Peter Kučera,
Ing. Pavol Miklošovič, ng. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
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K bodu č.IO
ávrhy ocenení za rok 2010
Bod uviedla starostka Božena Krajčovičová.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - starostka by mala zaujať stanovisko k udel'ovaniu počtu ocenení,
aby tieto mali opodstatnenosť a spôsobom ich pridel'ovania sa nedehonestovali.
Starostka Božena Krajčovičová - ocenenia by mali byť za čin, ktorý je hodný ocenenia.
V rozsahu, ako to bývalo po minulé roky je to zbytočné. Opakujú sa stále tie isté mená.
Poslanec Ing. Jozef Zachar - 90% odôvodnení návrhu ocenení je vel'mi chabé.
Poslanec Ing. Peter Kučera - chýbajú darcovia krvi, ktorí už majú plaketu za darcovstvo, tí si
to zaslúžia.

I

Uznesenie VI/57
I
Obecné zastupitel'stvo obce Jaslovské Bohunice neudel'uje Cenu obce Jaslovské Bohunice za
rok 2010.
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka,
Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: 1 (Viliam Čapkovič)
Uznesenie schválené.

I Uznesenie VI/58
I
Obecné zastupitel'stvo obce Jaslovské Bohunice ukladá predložené návrhy dopracovať
o zodpovedajúce
zdôvodnenie
a opätovne
ich predložiť
na najbližšom
zasadnutí
zastupitel'stva.
Hlasovanie poslancov:
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Peter
Kučera, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
Pred bodom 11 požiadal poslanec Ing. Jozef Čápka, ktorý je aj predsedom Komisie
bytovej, sociálnej, obchodu a služieb o udelenie slova a prednesenie návrhov komisie. Návrhy
uznesení chcel predniesť v rámci bodu 13.Rôzne. Vzhľadom k času 20:45 hod. sa musí
ospravedlniť zo zasadnutia, nastupuje nočnú smenu. Poslanec Viliam Čapkovič oznámil, že
aj sa ospravedlní zo zasadnutia z toho istého dôvodu.
Prítomní poslanci súhlasili s udelením slova.
Poslanec Ing. Jozef Čápka oboznámil prítomných s rokovaním komisie, ktorá okrem iného
rokovala aj o možnosti pridelenia 3-izbového bytu nad obecným úradom, o ktorý nemajú
záujem žiadatelia vzhl'adom k výške poplatku za jeho užívanie a predložil návrhy na
poradovníky na byty a na jednu výmenu bytu o ktorých dala starostka obce hlasovať:

I

Uznesenie VI/59
I
Obecné zastupitel'stvo obce Jaslovské Bohunice schval'uje poradovník
izbových nájomných bytov:
1. Soňa Miháliková, Jaslovské Bohunice, Nová 340/1
2. Dušan Vrbovský, Jaslovské Bohunice, Sídlisko 461/18

pridel'ovania

1-
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3. Eva Fernandová, Jaslovské Bohunice, Sídlisko 336/19
4. Helena Illiová, Jaslovské Bohunice, Hlavná Bohunice 201/55
5. Peter Valovič, Jaslovské Bohunice, Na rybníku 420/1
Hlasovanie poslancov:
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Peter
Kučera, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

I

Uznesenie VI/60
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje poradovník prideľovania 2izbových nájomných bytov:
1. Miriam Adamčíková, Jaslovské Bohunice, Sídlisko 384/2
2. Peter Ryšavý, Jaslovské Bohunice, Záhradná 39/22
3. Ing. Maroš Dunda, Jaslovské Bohunice, Sídlisko 381/5
4. Elena Orichelová, Jaslovské Bohunice, Hlavná Bohunice 1/70
5. Peter Krajčovič, Jaslovské Bohunice, Záhumenická 450/74
Hlasovanie poslancov:
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Peter
Kučera, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

I

Uznesenie VI/61
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje poradovník prideľovania 3izbových nájomných bytov:
1. Miroslava Martinovičová, Hlavná Paderovce 29/53
2. Miriam Machovičová, Jaslovské Bohunice, Sídlisko 384/2
3. Miroslav Frančiak, Jaslovské Bohunice, Hlavná Jaslovce 152/24
4. Mário Kubišta, Jaslovské Bohunice, Na rybníku 420/1
5. Juraj Kisel, Jaslovské Bohunice, Orechová 317/24
Hlasovanie poslancov:
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Peter
Kučera, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

I

Uznesenie VI/62
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje výmenu 1-izbového nájomného
bytu č. 13 v bytovom dome Jaslovské Bohunice, Na rybníku 420/1, ktorého nájomcom je
Pavol Slivenský, trvale bytom Jaslovské Bohunice, Sídlisko 339/8 za 1-izbový nájomný byt č.
1 v bytovom dome Jaslovské Bohunice, Sídlisko 382/4.
Hlasovanie poslancov:
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Peter
Kučera, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
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proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

I Uznesenie VI/63

I

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice ukladá zverejniť zámer prenájmu 3-izbového
nájomného bytu na adrese Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/1 O formou inzerátu
v regionálnych periodikách.
T.: 25.3.2011
Zodp.: Ing. Milan Fitoš
Hlasovanie poslancov:
za:
7 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Peter Kučera,
Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

O 21,19 hod. sa z pracovných dôvodov zo zasadnutia zastupiteľstva ospravedlnili Ing. Jozef
Čápka a Viliam Čapkovič.
Prítomných zostalo 5 poslancov z celkového počtu 9 = 55,55 %.

K bodu č.ll
Schválenie cenníkov
Bod uviedla starostka Božena Krajčovičová. Poslancom boli predložené podklady
k prenajatým nebytovým priestorom, ktoré sú prázdne. Cena prenájmu je vysoká, preto sa
navrhuje jej zníženie.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - nevidel, že by niekde bol zverejnený inzerát o tom, že
ponúkame priestory na prenájom.
Nevyužíva sa regionálna tlač, inzeráty, káblová
televízia, internet.
Poslanec Ľuboš Bokor - zaokrúhl iť ceny pri prenájme športovísk.
Po ukončení rozpravy dala starostka Božena Krajčovičová hlasovať o uzneseniach:

I Uznesenie

VI/64
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Sadzobník správnych poplatkov
a Cenník služieb poskytovaných obcou Jaslovské Bohunice s účinnosťou od 1.4.20 ll.
Dňom ich schválenia sa súčasne končí platnosť uznesení, v ktorých boli dotknuté ceny
schval'ované. Cenníky sú prílohou zápisu.
Hlasovanie poslancov:
za:
5 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan
Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
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I

Uznesenie VI/65
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje "Cenník prenájmu LETO 2011"
pre zariadenia v Športovom areáli ŠK Blava a Cenník prenájmu antukových kurtov LETO
2011.
Hlasovanie poslancov:
za:
5 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan
Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

K bodu č.12
Voľba hlavného kontrolóra
Bod uviedla starostka obce Božena Krajčovičová. Podrobnejšie vysvetlenie s termínmi
a spôsobom voľby hlavného kontrolóra oboznámila Ing. Daniela Heribanová, vedúca
oddelenia SOú.
Poslanec Ing. Jozef Zachar - pýtal sa na zmluvu, ktorú má kontrolórka uzavretú.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor - mal dotaz k počtu hodín, ktoré sa schvaľovali. Či je to
dostačujúce, alebo či nie je ich veľa.

I

Uznesenie VI/66
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice berie na vedomie vzdanie sa funkcie
hlavného kontrolóra obce Jaslovské Bohunice Ing. Gabrielou Filipovou dňom 17.3.2011.
Hlasovanie poslancov:
za:
5 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan
Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

I Uznesenie

VI/67
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice urcuje kratší pracovný čas hlavného
kontrolóra obce Jaslovské Bohunice 12 hodín týždenne.
Hlasovanie poslancov:
za:
5 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan
Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

I Uznesenie

VI/68
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice súhlasí, aby hlavný kontrolór obce Jaslovské
Bohunice podnikal, alebo vykonával inú zárobkovú činnosť a bol členom riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť.

I

/
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Hlasovanie poslancov:
za:
5 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol Miklošovič,
Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

I Uznesenie

VI/69

Ing.

I

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce
Jaslovské Bohunice na deň 12.5.2011 o 17,30 hod. a ustanovuje náležitosti písomnej
prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra obce:
1. požadované doklady:
al výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
bl overená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní
cl profesijný štruktúrovaný životopis
dl čestné vyhlásenie o splnení požiadavky 5 rokov praxe v niektorej z uvedených oblastí
2. kvalifikačné predpoklady:
Minimálne úplné stredné vzdelanie, minimálne 5 ročná prax v oblasti finančnej kontroly,
rozpočtovania, účtovníctva
3. iné kritériá a požiadavky:
Riadiace a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC, morálna a občianska bezúhonnosť.
Obecné zastupiteľstvo udeľuje súhlas pre hlavného kontrolóra obce na podnikanie alebo
vykonávanie inej zárobkovej činnosti a na jeho členstvo v riadiacich, kontrolných, alebo
dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
4. dátum a miesto podania prihlášky:
Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo
osobne do 29.4.2011 na adresu:
Obec Jaslovské Bohunice,
Námestie sv. Michala 3611OA, 919 30 Jaslovské Bohunice
s uvedením hesla "Voľba hlavného kontrolóra".
Hlasovanie poslancov:
za:
5 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol Miklošovič,
Ing.
Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

I Uznesenie VI/70

I

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje postup a spôsob voľby hlavného
kontrolóra obce Jaslovské Bohunice nasledovne:
1. Voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s tajným hlasovaním; hlasovací lístok
musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu. Poslanec obecného
zastupiteľstva, ktorý bude kandidovať na funkciu hlavného kontrolóra obce, nemôže byť
členom návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, určenej pre túto voľbu.
2. Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých
kandidátov v deň konania volieb; kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli
doručené ich prihlášky na Obecný úrad.
3. Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra;
každý poslanec Obecného zastupiteľstva obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých
kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami a obálku; každý
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poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za
najvhodnejšieho, lístok vloží do obálky a vloží ho do pripravenej volebnej urny.
4. Za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno
poradové číslo s menom kandidáta.
5. Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
hlasov všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva (t.j. min. 5 platných hlasov).
6. Po skončení 1. kola hlasovania, komisia sčíta všetky odovzdané hlasy a o výsledku 1. kola
hlasovania spíše zápisnicu; zápisnica musí obsahovať počet odovzdaných hlasov, počet
platných hlasov, počet hlasov pre jednotlivých kandidátov; výsledok hlasovania komisia
oznámi Obecnému zastupiteľstvu.
7. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých
poslancov Obecného zastupiteľstva, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole voľby získali najväčší počet platných
hlasov; v prípade rovnosti do 2. kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom
platných hlasov.
8. Medzi prvým a druhým kolom volieb bude min. ~ hodinová prestávka, počas ktorej
kompetentní pracovníci obce pripravia hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí
postúpili do 2. kola volieb; pre voľby v 2. kole sa primerane použije procesný postup ako
v 1. kole.
9. V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
10. Pri rovnosti hlasov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom.
11. V prípade, že sa prihlási len jeden kandidát a nebude zvolený v 1. kole, Obecné
zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice vyhlási nové voľby Wavného kontrolóra obce.
Hlasovanie poslancov:
za:
5 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol Miklošovič,
Ing.
Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

K bodu č.t3
Rôzne
Starostka Božena Krajčovičová oboznámila v krátkosti:
- so žiadosťami o dotáciu od Zámockého jazdeckého
postihnutých.

I

klubu Hlohovec,

OZ zdravotne

Uznesenie VIn!
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 100 €
pre združenie Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov, IČO
42020557, so sídlom 958 44 Klátova Nová Ves 471, v zastúpení Arpádom Beníkom,
predsedom spoločnosti.
Hlasovanie poslancov:
za:
5
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol Miklošovič, Ing.
Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
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I Uznesenie

VI/72
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice neschvaľuje poskytnutie dotáciu pre
Zámocký jazdecký klub Hlohovec.
Hlasovanie poslancov:
za:
5
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol Miklošovič, Ing.
Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
- So žiadosťou Margity Danišovej, Šidúnky 253/50, 919 30 Jaslovské Bohunice o príspevok 2000 € na výstavbu oplotenia pri vonkajšom okruhu, z dôvodu poškodzovania
jej nehnuteľnosti skalkami z povrchu cesty.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - navrhol v nevyhnutnom rozsahu zakúpiť stÍpiky, pletivo
a ochrannú sieť. Starostka dala hlasovať o návrhu:

I Uznesenie

VIn3
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje úhradu nevyhnutných nákladov
v rozsahu zakúpenia stÍpikov oplotenia, pletiva a ochrannej siet'oviny pre Margitu Danišovú,
trvale bytom Šidúnky 253/50,91930 Jaslovské Bohunice
Hlasovanie poslancov:
za:
5
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol Miklošovič, Ing.
Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
- So žiadosťou Petra Petrica o objasnenie úprav rodinných domov na ul. Šidúnky, kde sa
zbúral rodinný dom č.272. Po jeho odstránení na rodinnom dome č.27l zrealizovala
opravu obec Jaslovské Bohunice a dom č.273, ktorého je vlastníkom, zostal v pôvodnom
stave. Menovaný doložil aj fotodokumentáciu stavu domov.
Starostka predložila návrh zmluvy s firmou Zempres na práce navyše na ZŠ.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - už nejaké práce touto firmou boli zrealizované a v zmluve
nie sú zakotvené. Treba ich doplniť do zmluvy.
Starostka predložila poslancom návrh prepracovanej zmluvy o prevádzkovaní verejného
vodovodu firmou TA VOS a.s. a predložila návrh uznesenia o ktorom dala hlasovať:

I Uznesenie VIn4

I

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy
o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Jaslovské Bohunice, ev.č. Zmluvy: ZoPVV č.
8/2011 s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., IČO 36252484, so sídlom Priemyselná
10, 921 79 Piešťany, zastúpenou Ing. Marekom Gálikom a Ing. Jaroslavom Kubčnom.
Hlasovanie poslancov:
za:
5
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol Miklošovič, Ing.
Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
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Starostka predložila žiadosť Ing. Petra Pomfyho o teplofikáciu areálu Mlyna.
Poslanec Ing. Štefan Schmidt - na to je najskôr treba povolenie od SE a.s. a potom bude
možné zriadiť malú výmeničku od hlavného rozvodu. Dalo by sa to zrealizovať počas
odstávky v lete. Okamžite treba predložiť žiadosť na SE a na základe odpovede sa bude
ďalej konať.
Starostka Božena Krajčovičová - podala krátku správu zo Snemu ZMO a jeho priebehu.
Poslanec Ing. Štefan Schmidt - upozornil prítomných na dokument zverejnený na stránkach
ZMO. Pokiaľ združenie bude takouto formou aj naďalej komunikovať, nebude s nami nik
spolupracovať.
Po vyčerpaní bodov programu starostka Božena Krajčovičová
účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončila .

Overovatelia:

Ing. Jozef Čápka
Ing. Ľuboš Bokor

poďakovala prítomným za

.................
?z .
.~~

Zapísala: Božena Hideghéti

Božena Krajčovičová
starostka obce

