
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch zo dňa 

08.12.2021 

 

 

 

Predsedajúci : Mgr. Dana Žúrková – starostka obce 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 5 poslancov 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na predpredaj (rezerváciu) 1 stavebného pozemku 

v IBV Pod vinohradmi – III. etapa v k.ú. Močidľany 

6. Prerokovanie Protestu prokurátora voči VZN Obce Popudinské Močidľany č. 3/2008 o miestnej dani 

za užívanie verejného priestranstva na území obce Popudinské Močidľany 

7. Prerokovanie ponuky SPP na spoluprácu pri výstavbe zdroja obnoviteľnej energie – Veterný park 

8. Schválenie Zmeny rozpočtu obce na rok 2021 č. 4 

9. Schválenie Rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

10. Schválenie Zmluvy o nájme športového areálu futbalového ihriska Popudinské Močidľany 

11. Interpelácie poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver  

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Dana Žúrková, starostka obce. Prítomných 

privítala a oboznámila s pripraveným programom. Poslanci program rokovania ďalej nedoplnili 

a hlasovaním starostkou predložený program schválili. Vzhľadom k počtu zúčastnených poslancov (5) bolo 

skonštatované, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

 

Starostka obce za zapisovateľku určila Mgr. Renátu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice boli 

starostkou obce navrhnutí a následne poslaneckým zborom schválení poslanci – Branislav Novák a Marián 

Kocák. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

 

Na predchádzajúcom riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 22.09.2021 boli 

prijaté nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 17/2021 zo dňa 22.09.2021, ktorým :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlásilo výsledky Obchodnej verejnej súťaže 

(OVS) na predpredaj (rezerváciu) 6 stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi – III. etapa v k. ú. 

Močidľany, ktoré bola vyhlásená Obecným zastupiteľstvom Popudinské Močidľany dňa 23.06.2021 

Uznesením č. 15/2021 v zmysle podmienok OVS, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, a to 

nasledovne:  

a) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 1 sa stal: 

Jakub Starý, Popudinské Močidľany č. 320, 908 61 

b) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 2 sa stal: - - - 
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c) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 3 sa stali: 

Patrik Ščerbák a manž. Martina, PhDr., Hodonínska 6, 909 01 Skalica 

d) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 4 sa stali: 

Róbert Bundala a manž. Nina, Dr. Clementisa 24, 909 01 Skalica 

e) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 5 sa stali: 

Peter Čambal a manž. Bronislava, Ing., Kátov č. 47, 908 49 

f) Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku č. 6 sa stali: 

Ing. Patrik Rybecký a manž. Petra, Mgr., J. Smreka 22, 841 08 Bratislava. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 18/2021 zo dňa 22.09.2021, ktorým : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na 

predpredaj (rezerváciu) 1 stavebného pozemku v IBV Pod vinohradmi – III. etapa v k.ú. Močidľany 

v zmysle podmienok OVS, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 19/2021 zo dňa 22.09.2021, ktorým  :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok roku 2021. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 20/2021 zo dňa 22.09.2021, ktorým  :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schválilo uzavretie nájomnej zmluvy medzi 

Obcou Popudinské Močidľany ako prenajímateľom a firmou VYRPAL SK s.r.o. ako prenajímateľom, ktorá 

sa týka pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Močidľany, a to: 

- Parcela č. 1/1 trvalý trvalý trávnatý porast o výmere 300 m2 

- Parcela č. 2/2 zastavaná plocha o výmere 150 m2. 

 Celková plocha prenájmu predstavuje 450 m2 za cenu prenájmu 200 €/rok, podľa podmienok vyššie 

uvedenej nájomnej zmluvy. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 21/2021 zo dňa 22.09.2021, ktorým :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schválilo prenájom nebytových priestorov 

v budove obecného úradu (bývalá prevádzka pošty) o výmere 29,5 m2 za cenu 12 €/m2/rok , t.j. za celkovú 

cenu prenájmu 354 €/rok, pre žiadateľku p. Andreu Štefkovú, bytom Holíč, M. Nešpora 1432/34, za účelom 

zriadenia samoobslužnej prevádzky potravín. Oprávnené náklady vynaložené pri rekonštrukcii predmetných 

nebytových priestorov, ktoré budú riadne zdokladované, budú odrátané z ceny nájomného. Spotreba 

elektrickej energie, vody a plynu bude hradená po vystavení platobného výmeru Obcou Popudinské 

Močidľany na základe skutočnej spotreby, popr. paušálnej sadzby. Ostatné podmienky prenájmu 

nebytového priestoru budú upravené nájomnou zmluvou. .  

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 22/2021 zo dňa 22.09.2021, ktorým :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schválilo čerpanie Rezervného fondu vo výške 

8.000 € na kapitálové výdavky spojené s realizáciou úpravy okolia a vybudovania parkoviska pri objekte 

Komunitného centra. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 23/2021 zo dňa 22.09.2021, ktorým :  

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schválilo Zmenu rozpočtu obce č. 3 na rok 

2021. 

 

 

4. Vyhlásenie výsledkov OVS na predpredaj (rezerváciu) 1 stavebného pozemku v IBV Pod 

vinohradmi – III. etapa v k.ú. Močidľany 

 

Na predchádzajúcom rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 22.09.2021 bolo prijaté Uznesenie č. 

18/2021, ktorým bola vyhlásená Obchodná verejná súťaž (OVS) na predpredaj (rezerváciu) 1 stavebného 

pozemku v IBV Pod vinohradmi – III. etapa v k.ú. Močidľany v zmysle podmienok OVS, ktoré tvorili 

neoddeliteľnú    súčasť  tohto  uznesenia.  Do  dňa   uzávierky    podania  súťažných  návrhov  bol   na  Obec  



-3- 

Popudinské Močidľany doručený 1 súťažný návrh, ktorý spĺňal podmienky OVS, čo bolo poslancami aj 

fyzicky skontrolované pri otváraní obálky súťažného návrhu. Po otvorení obálky a jej kontrole bolo 

poslaneckým zborom odhlasované nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 24/2021 zo dňa 08.12.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlasuje výsledky Obchodnej verejnej súťaže 

(OVS) na predpredaj (rezerváciu) 1 stavebného pozemku v IBV Pod vinohradmi – III. etapa v k. ú. 

Močidľany, ktorá bola vyhlásená Obecným zastupiteľstvom Popudinské Močidľany dňa 22.09.2021 

Uznesením č. 18/2021 v zmysle podmienok OVS, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, a to 

nasledovne: 

Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku sa stáva: Katarína Vávriková, Agátová č. 4, 

909 01 Skalica 

 

Za návrh hlasovali poslanci: Branislav Novák, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela 

Janeková a Marián Kocák. Proti návrhu: 0 poslancov. Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov. 

 

5. Prerokovanie Protestu prokurátora voči VZN Obce Popudinské Močidľany č. 3/2008 o miestnej 

dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Popudinské Močidľany. 

 

Dňa 25.10.2021 bol na Obec Popudinské Močidľany doručený Protest prokurátora proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu (VZN) Obce Popudinské Močidľany č. 3/2008 o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva na území obce Popudinské Močidľany, vydaný Okresnou prokuratúrou Skalica dňa 26.10.2021 

pod č.: Pd 97/21/2206 – 3. Protest bol Okresnou prokuratúrou Skalica prerokovaný so starostkou obce 

a následne bol preložený na rokovanie obecného zastupiteľstva. V rozprave k tomuto bodu sa nikto zo 

zúčastnených poslancov nevyjadril, a preto  dala starostka hlasovať o prijatí nasledovného uznesenia: 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 25/2021 zo dňa 08.12.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a)  vyhovuje Protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) Obce Popudinské 

Močidľany č. 3/2008 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Popudinské 

Močidľany, vydaného Okresnou prokuratúrou Skalica dňa 26.10.2021 pod č.: Pd 97/21/2206 – 3, 

b)  ruší VZN Obce Popudinské Močidľany č. 3/2008 o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva na území obce Popudinské Močidľany, ktoré bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom 

Popudinské Močidľany dňa 29.02.2008. 

 

Za návrh hlasovali poslanci: Branislav Novák, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela 

Janeková a Marián Kocák. Proti návrhu: 0 poslancov. Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov. 

 

6. Prerokovanie ponuky SPP na spolupráci pri výstavbe zdroja obnoviteľnej energie – Veterný park 
 

Starostka poslancom obce predložila materiály, ktoré sa týkali ponuky Slovenského plynárenského 

priemyslu a.s. na spoluprácu pri výstavbe veterného parku v katastri obce Popudinské Močidľany. Materiály 

boli na obce doručené dňa 30.9.2021. Poslaneský zbor si materiály preštudoval v predstihu a na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 26/2021 zo dňa 08.12.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch berie na vedomie informáciu Slovenského 

plynárenského priemyslu a.s. na ponuku spolupráce pri výstavbe zdroja obnoviteľnej energie – Veterný 

park. 

 

Za návrh hlasovali poslanci: Branislav Novák, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela 

Janeková a Marián Kocák. Proti návrhu: 0 poslancov. Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov. 
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7. Schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2021 č. 4 

 

Starostka poslaneckému zboru predložila návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2021 v poradí č. 4. Poslanci 

v rozprave k tomuto bodu nemali pripomienky. Starostka dala hlasovať o prijatí nasledovného uznesenia: 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 27/2021 zo dňa 08.12.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Zmenu rozpočtu obce č. 4 na rok 2021. 

 

Za návrh hlasovali poslanci: Branislav Novák, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela 

Janeková a Marián Kocák. Proti návrhu: 0 poslancov. Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov. 

 

8. Schválenie Rozpočtu obce na roky 2022 - 2024 

 

Poslaneckému zboru bol v predstihu zaslaný návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024. V rozprave sa 

poslanci pýtali na niektoré položky rozpočtu, ktoré im neboli jasné a starostka ich požiadala, aby rozdelili 

financie určené na dotácie v celkovom objeme 25.000 €. O dotácie žiadala Telovýchovná jednota 

Popudinské Močidľany, Dobrovoľný hasičský zbor Popudinské Močidľany a Záhradkársky a vinohradnícky 

spolok. Pretože financie v objeme 3000 € určené na realizáciu vodnej stavby studne k objektu záhradkárskej 

chaty boli priamo zahrnuté v návrhu rozpočtu obce, nebola táto suma predmetom priamej dotácie pre 

Záhradkársky a vinohradnícky spolok. Po dohode poslaneckého zboru bol prijaté nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 28/2021 zo dňa 08.12.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) Schvaľuje Rozpočet Obce Popudinské Močidľany na rok 2022. 

b) Berie na vedomie Rozpočet Obce Popudinské Močidľany na roky 2023 – 2024. 

c) Berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na 

roky 2022 – 2024 

d) Schvaľuje dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 nasledovne: 

Telovýchovná jednota  20.500 € 

Dobrovoľný hasičský zbor   4.000 € 

Záhrad. a vinohrad. spolok      500 €  

 

Za návrh hlasovali poslanci: Branislav Novák, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela 

Janeková a Marián Kocák. Proti návrhu: 0 poslancov. Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov. 

 

9. Schválenie Zmluvy o nájme športového areálu futbalového ihriska Popudinské Močidľany 

 

Starostka poslaneckému zboru predložila návrh Zmluvy o nájme športového areálu futbalového ihriska 

Popudinské Močidľany, ktorý bol vypracovaný Telovýchovnou jednotou Popudinské Močidľany. K návrhu 

zmluvy sa nikto z prítomných poslancov nevyjadril a ani zmluvu nedoplnil. Preto bolo prijaté nasledovné 

uznesenie: 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 29/2021 zo dňa 08.12.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Zmluvu o nájme športového areálu 

futbalového ihriska Popudinské Močidľany pre nájomcu: Telovýchovná jednota Popudinské Močidľany, 

o.z., so sídlom Popudinské Močidľany č. 43, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

 

Za návrh hlasovali poslanci: Branislav Novák, Ing. Marek Mošať, Mgr. Mária Hološková, Ing. Gabriela 

Janeková a Marián Kocák. Proti návrhu: 0 poslancov. Zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov. 

 

10. Rôzne 

 

V tomto bode rokovania obecného zastupiteľstva informovala starostka poslancov o začatí výstavby 

verejného vodovodu v obci firmou UNISTAV s.r.o. Senica. Investorom diela je BVS a.s. Bratislava. Starost- 
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ka oznámila, že je potrebné, aby boli občania dostatočne informovaní o potrebe vybudovania vodovodných 

prípojok k jednotlivým domom ihneď pri výstavbe vodovodu, pretože to bude pre občanov najmenej 

finančné riešenie. Výkopové práce zrealizuje firma UNISTAV s.r.o. a občania budú znášať len náklady na 

kúpu vodomernej šachty. Preto je potrebné aj zo strany poslancov vyvinúť v tomto smere osvetu. 

      Ďalej starostka informovala o liste BVS a.s., ktorým bolo obci oznámené, že nateraz BVS a.s. nebude 

zaraďovať stavbu vodovodu IBV Pod vinohradmi do plánu svojich činností, ale po doložení stavebného 

povolenia na túto stavbu zo strany obce bude žiadosť opätovne zo strany BVS a.s. prerokovaná a zrejme aj 

kladne posúdená. Starostka poslancom oznámila, že stavebné povolenie je vydané a v súčasnosti sa čaká na 

právoplatnosť tohto povolenia. Následne bude zaslané na BVS a.s. so žiadosťou o zaradenie stavby do plánu 

ich investícií. 

      V rámci tohto bodu rokovania zastupiteľstva sa dotazoval prítomný občan p. Vladimír Smaženka na 

možnosť plnohodnotného sfunkčnenia autobusovej zástavby v časti obce Popudiny (oproti domu č. 235), 

ktorá je v súčasnosti určená len pre výstup. Podľa neho by množstvo detí z tejto časti obci využívalo 

zastávku na nástup, keď dochádzajú do školy v časti obce Močidľany. Starostka oznámila, že na spoločnosť 

SKAND už posielala žiadosť, ale doposiaľ neprišla žiadna odpoveď.  

      Občan prítomný rokovania zastupiteľstva p. Ondrej Pekár sa dotazoval na termín realizácie verejného 

osvetlenia v IBV Pod vinohradmi, kde práve dokončuje svoj rodinný dom. Starostka oznámila, že s touto 

požiadavkou je už oboznámená firma p. Šipolda (správcu verejného osvetlenia v obci) a tiež mu bola 

odovzdaná projektová dokumentácia stavby. Pán Šipold prisľúbil realizáciu stavby v roku 2022. 

 

11. Interpelácie poslancov 

 

V tomto bode rokovania obecného zastupiteľstva sa dotazovala poslankyňa Mgr. Mária Hološková na 

opravu mosta cez rieku Chvojnica, ktorá sa mala začať už v letných mesiacoch roku 2021. Starostka 

odpovedala, že nemá k tomuto žiadne informácie. Opravu mosta mal financovať Trnavský samosprávny 

kraj, ktorý oznámil začiatok stavby na mesiac júl 2021, avšak ten sa neuskutočnil. Ďalej sa pani poslankyňa 

upozornila na nedostatočne zrealizované práce na uvedení rozkopávky verejného priestranstva (parkoviska 

pri zdravotnom stredisku) do pôvodného stavu. Rozkopávku uskutočňoval p. Michal Caletka ako súčasť 

výstavby rodinného domu. Starostka informovala, že p. Caletka bol na túto skutočnosť upozornený, ale 

vzhľadom k tomu, že v rámci výstavby vodovodu bude potrebné toto parkovisko znova rozkopať, stráca 

požiadavka na úpravu povrchu parkoviska zmysel. 

Poslanec Ing. Marek Mošať upozornil na nutnosť terénnych úprav priestoru medzi riekou Chvojnicou 

a areálom kultúrneho domu. Stačilo by aspoň rovnomerne rozhrnúť zeminu, aby sa dal priestor v lete kosiť. 

Starostka prisľúbila, že s príchodom vhodného počasia budú terénne vykonané, tak ako sa obdobné práce 

v tomto priestore robili v predchádzajúcom roku 2020. 

 

12. Záver 

 

      Všetky body rokovania zastupiteľstva boli prerokované, a tak starostka všetkým zúčastnením 

poďakovala za účasť a zasadnutie zastupiteľstva ukončila. 

 

 

Rekapitulácia prijatých uznesení: 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 24/2021 zo dňa 08.12.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch vyhlasuje výsledky Obchodnej verejnej súťaže 

(OVS) na predpredaj (rezerváciu) 1 stavebného pozemku v IBV Pod vinohradmi – III. etapa v k. ú. 

Močidľany, ktorá bola vyhlásená Obecným zastupiteľstvom Popudinské Močidľany dňa 22.09.2021 

Uznesením č. 18/2021 v zmysle podmienok OVS, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, a to 

nasledovne: 

Víťazným uchádzačom na rezerváciu stavebného pozemku sa stáva: Katarína Vávriková, Agátová č. 4, 

909 01 Skalica 
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Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 25/2021 zo dňa 08.12.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) vyhovuje Protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) Obce Popudinské 

Močidľany č. 3/2008 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Popudinské 

Močidľany, vydaného Okresnou prokuratúrou Skalica dňa 26.10.2021 pod č.: Pd 97/21/2206 – 3, 

b) ruší VZN Obce Popudinské Močidľany č. 3/2008 o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva na území obce Popudinské Močidľany, ktoré bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom 

Popudinské Močidľany dňa 29.02.2008 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 26/2021 zo dňa 08.12.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch berie na vedomie informáciu Slovenského 

plynárenského priemyslu a.s. na ponuku spolupráce pri výstavbe zdroja obnoviteľnej energie – Veterný 

park. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 27/2021 zo dňa 08.12.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Zmenu rozpočtu obce č. 4 na rok 

2021. 

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 28/2021 zo dňa 08.12.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch: 

a) Schvaľuje Rozpočet Obce Popudinské Močidľany na rok 2022. 

b) Berie na vedomie Rozpočet Obce Popudinské Močidľany na roky 2023 – 2024. 

c) Berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na 

roky 2022 – 2024 

d) Schvaľuje dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 nasledovne: 

Telovýchovná jednota  20.500 € 

Dobrovoľný hasičský zbor   4.000 € 

Záhrad. a vinohrad. spolok      500 €  

 

Uznesenie ObZ v Popudinských Močidľanoch č. 29/2021 zo dňa 08.12.2021 : 

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch schvaľuje Zmluvu o nájme športového areálu 

futbalového ihriska Popudinské Močidľany pre nájomcu: Telovýchovná jednota Popudinské Močidľany, 

o.z., so sídlom Popudinské Močidľany č. 43, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Renáta Horváthová                                   .......................................................... 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

Branislav Novák                                                               .......................................................... 

 

 

Marián Kocák                                                                   .......................................................... 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Dana Žúrková 

                                                                                                        Starostka obce 


