ZÁPISNICA Č. 8/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY, konaného dňa 15.12.2016 o 18:00 hod.
__________________________________________________________________________

Prítomní: Starosta obce – Bc. Iveta Brezianská
Poslanci OZ : Juraj Belan, Pavol Špánik, Renáta Zuščáková, Viera Martoníková, Emília
Hubočanová, Ing. Michal Tvrdý, Miloš Brezáni
Neprítomní - ospravedlnení: Renáta Zuščáková, Emília Hubočanová, Miloš Brezáni
Hlavný kontrolór obce Ostatní prítomní: Katarína Trnovcová, Bc.- ekonomický pracovník obce
Drahomíra Štaffenová – zapisovateľ
PROGRAM:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Schválenie VZN č. 3/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Brezany, VZN č. 4/2016 o určení zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ zriadenou obcou Hôrky, VZN č. 5/2016
o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Brezany, Dodatok č. 4 k VZN č.
1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ
zriadenej na území obce Brezany na kalendárny rok 2017
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2017 a roky 2018-2019
Schválenie rozpočtu pre rok 2017 a na roky 2018 - 2019
Úprava rozpočtu pre rok 2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017
Návrh a schválenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie k 31.12.2016
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1 – Otvorenie
Otvorenie zasadnutia OZ vykonala starostka obce, privítala prítomných a oboznámila ich
s programom zasadnutia.
Konštatovala, že OZ je uznášania schopné a nechala schváliť program zasadnutia.
UZNESENIE č. 56/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 15.12.2016
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Schválenie VZN č. 3/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

služieb na území obce Brezany, VZN č. 4/2016 o určení zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ zriadenou obcou Hôrky, VZN č. 5/2016
o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Brezany, Dodatok č. 4 k VZN č.
1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ
zriadenej na území obce Brezany na kalendárny rok 2017
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2017 a roky 2018-2019
Schválenie rozpočtu pre rok 2017 a na roky 2018 - 2019
Úprava rozpočtu pre rok 2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017
Návrh a schválenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie k 31.12.2016
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4, počet neprítomných (ospravedlnených) poslancov OZ: 3
Prítomní poslanci: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal,
Neprítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Hubočanová Emília, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce
Miesto a dátum podpisu
Brezany 15.12..2016

K bodu 2 – Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Starostka obce navrhla do návrhovej komisie p.Vieru Martoníkovú a Pavla Špánika
Za overovateľov zápisnice p. Ing. Michala Tvrdého, p. Juraja Belana
Za zapisovateľa p. Drahomíru Štaffenovú

UZNESENIE č. 57/2016
a)
b)
c)

obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu: p.Viera Martoníkova a Pavol
Špánik
obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Ing. Michal Tvrdý, p.
Juraj Belan
obecné zastupiteľstvo poveruje vedením zápisnice zo zasadnutia p. Drahomíru
Štaffenovú

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4, počet neprítomných (ospravedlnených) poslancov OZ: 3
Prítomní poslanci: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal,
Neprítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Hubočanová Emília, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal
Proti: 0

Zdržali sa: 0
Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce
Miesto a dátum podpisu
Brezany 15.12..2016

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce skonštatovala že prijaté uznesenia sú splnené resp. priebežne sa plnia a to
uznesenie č. 55/2016 písm. a) o preverení možnosti zabezpečenia spínača na verejné
osvetlenie- ostáva pre plnenie do ďalšieho obdobia, prieskumom trhu zisťujeme nižšiu cenu
autom.spínača verejného osvetlenia.
UZNESENIE č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o plnení uznesení
z predchádzajúceho obdobia.
K bodu 4 – Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Na Obecný úrad Brezany neboli doručené žiadne žiadosti k prejednaniu obecným
zastupiteľstvom.
K bodu 5 –


Schválenie VZN č. 3/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Brezany
Návrh VZN č. 3/2016 bolo zákonom stanovenej lehote zverejnené v úradnej tabuli obce –
www.obecbrezany.sk na pripomienkovanie. K predmetnému VZN neboli vznesené žiadne
pripomienky. Poslanci OZ VZN č. 3/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Brezany jednohlasne schválili.

UZNESENIE č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Brezany.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4, počet neprítomných (ospravedlnených) poslancov OZ: 3
Prítomní poslanci: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal,
Neprítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Hubočanová Emília, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce
Miesto a dátum podpisu
Brezany 15.12..2016


Schválenie VZN č. 4/2016 o určení zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v ZŠ s MŠ zriadenou obcou Hôrky

Návrh VZN č. 4/2016 bolo zákonom stanovenej lehote zverejnené v úradnej tabuli obce –
www.obecbrezany.sk na pripomienkovanie. K predmetnému VZN neboli vznesené žiadne
pripomienky. Poslanci OZ VZN č. 4/2016 o určení zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ s MŠ zriadenou obcou Hôrky jednohlasne schválili.
UZNESENIE č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2016 o určení zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ s MŠ zriadenou obcou Hôrky.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4, počet neprítomných (ospravedlnených) poslancov OZ: 3
Prítomní poslanci: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal,
Neprítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Hubočanová Emília, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce
Miesto a dátum podpisu
Brezany 15.12..2016
 Schválenie VZN č. 5/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Brezany
Návrh VZN č. 5/2016 bolo zákonom stanovenej lehote zverejnené v úradnej tabuli obce –
www.obecbrezany.sk na pripomienkovanie. K predmetnému VZN neboli vznesené žiadne
pripomienky. Poslanci OZ VZN č. 5/2016 prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Brezany
jednohlasne schválili.
UZNESENIE č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce
Brezany.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4, počet neprítomných (ospravedlnených) poslancov OZ: 3
Prítomní poslanci: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal,
Neprítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Hubočanová Emília, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce
Miesto a dátum podpisu
Brezany 15.12..2016


Schválenie Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa MŠ zriadenej na území obce Brezany na kalendárny rok 2017
Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 bolo zákonom stanovenej lehote zverejnené v úradnej tabuli
obce – www.obecbrezany.sk na pripomienkovanie. K predmetnému dodatku neboli vznesené žiadne
pripomienky. Poslanci OZ Dodatok č. 4 VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ zriadenej na území obce Brezany na kalendárny rok 2017
jednohlasne schválili.

UZNESENIE č. 62/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ zriadenej na území obce Brezany na kalendárny rok
2017 vo výške 2306 € na dieťa MŠ.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4, počet neprítomných (ospravedlnených) poslancov OZ: 3
Prítomní poslanci: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal,
Neprítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Hubočanová Emília, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce
Miesto a dátum podpisu
Brezany 15.12..2016
K bodu 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra (HK) obce k rozpočtu na rok 2017 a roky 2018-2019
Starostka obce z dôvodu, že HK obce sa ospravedlnila z účasti na zasadnutí z pracovných dôvodov,
predniesla doručené písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce p. RNDr. Edity Brisudovej
k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2019 a k návrhu rozpočtu Obce Brezany na rok
2017.
Hlavná kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu Obce Brezany na rok
2017 schváliť.
UZNESENIE č. 63/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu
na rok 2017 a roky 2018-2019.
Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce
Miesto a dátum podpisu

Brezany 15.12..2016
K bodu 7 - Schválenie rozpočtu pre rok 2017 a na roky 2018 – 2019
Starostka obce požiadala ek. pracovníčku obce p. Štaffenovú, aby informovala poslancov
o viacročnom rozpočte na roky 2017-2019 a o rozpočte na rok 2017 .
Návrh rozpočtu obce bol zaslaný všetkým poslancom v písomnej forme.
Návrh viacročného rozpočtu na roky 2017-2019 a rozpočet na rok 2017 bol zákonom stanovenej
lehote zverejnený v úradnej tabuli obce – www.obecbrezany.sk na pripomienkovanie.
K predmetnému rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany občanov obce a poslancov
OZ. Poslanci OZ rozpočet Obce Brezany na rok 2017 jednohlasne schválili a rozpočet na roky 20182019 zobrali na vedomie.
UZNESENIE č. 64/2016

Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje rozpočet obce na rok 2017 v príjmovej časti rozpočtu v sume 188 205 € vo výdajovej
časti rozpočtu v sume 187 371€, celkový rozpočet prebytkový o sumu 834 €.

b) berie na vedomie

rozpočet obce na roky 2018 - 2019

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4, počet neprítomných (ospravedlnených) poslancov OZ: 3
Prítomní poslanci: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal,
Neprítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Hubočanová Emília, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce
Miesto a dátum podpisu
Brezany 15.12..2016
K bodu 8Úprava rozpočtu pre rok 2016
Ekonomická pracovníčka obce p. D.Štaffenová informovala prítomných o rozpočtovom opatrení č.
5/2016 pre rok 2016. Konštatovala, že upravený rozpočet rozpočtovým opatrením č. 5/2016
v príjmovej časti predstavuje sumu 192998 € a vo výdajovej časti sumu 191851 €, rozpočet
v uvedených sumách bol schválený v 08/2016 a celková úprava rozpočtu sa RO 5/2016 nenavýšila,
vykonali sa len úpravy presunom v rámci funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

UZNESENIE č. 65/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2016 pre rok 2016.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4, počet neprítomných (ospravedlnených) poslancov OZ: 3
Prítomní poslanci: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal,
Neprítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Hubočanová Emília, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce
Miesto a dátum podpisu
Brezany 15.12..2016
K bodu 9 -

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (HK) obce na 1. polrok 2017

Starostka obce, z poverenia hlavnej kontrolórky obce, predniesla prítomným poslancom plán
kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2017. Poslanci k predmetnému plánu práce na 1. polrok 2017
nemali žiadne pripomienky a tento jednohlasne schválili.

UZNESENIE č. 66/2016
Obecné zastupiteľstvo Brezany
a) Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017.

DÔVODOVÁ SPRÁVA:

V zmysle § 18f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie
obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti raz za šesť mesiacov.
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány
samosprávy obce.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 bol
v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zverejnený na webovom sídle obce dňa 01. 12. 2016.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4, počet neprítomných (ospravedlnených) poslancov OZ: 3
Prítomní poslanci: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal,
Neprítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Hubočanová Emília, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce
Miesto a dátum podpisu
Brezany 15.12..2016
K bodu 10 Návrh a schválenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie
k 31.12.2016
Starostka obce navrhla do centrálnej inventarizačnej komisie:
Predseda : Pavol Špánik, zástupca starostky obce
Členovia : RNDr. Edita Brisudová, hlavný kontrolór obce
Bc. Iveta Brezianská, starostka obce
Starostka obce navrhla do dielčej inventarizačnej komisie pre vykonanie inventarizácie majetku,
pohľadávok a záväzkov, pokladničnej hotovosti, stavu účtov, cenín k 31.12.2016 inventarizačnú
komisiu v zložení:
Predseda komisie: Viera MARTONÍKOVÁ
Členovia komisie: Bc. Katarína Trnovcová
Drahomíra Štaffenová
Emília Hubočanová
UZNESENIE č. 67/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Centrálnu inventarizačnú komisiu:
Predseda : Pavol Špánik, zástupca starostky obce
Členovia : RNDr. Edita Brisudová, hlavný kontrolór obce
Bc. Iveta Brezianská, starostka obce

b) Dielčiu inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie majetku, pohľadávok
a záväzkov, pokladničnej hotovosti, stavu účtov, k 31.12.2016:

Predseda komisie: Viera Martoníková
Členovia komisie: Bc. Katarína Trnovcová
Drahomíra Štaffenová
Emília Hubočanová

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4, počet neprítomných (ospravedlnených) poslancov OZ: 3
Prítomní poslanci: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal,
Neprítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Hubočanová Emília, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce
Miesto a dátum podpisu
Brezany 15.12.2016
K bodu 11 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017
Starostka obce predložila prítomným poslancom plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Brezany
na rok 2017. Starostka obce zároveň uviedla, že v naliehavých prípadoch môže byť zvolané aj
mimoriadne zasadnutie OZ, mimo uvedeného plánu. Prítomní poslanci k predmetnému návrhu
nemali pripomienky.
UZNESENIE č. 68/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4, počet neprítomných (ospravedlnených) poslancov OZ: 3
Prítomní poslanci: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal,
Neprítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Hubočanová Emília, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce
Miesto a dátum podpisu
Brezany 15.12..2016
K bodu 12 



Rôzne

Starostka obce navrhla odmenu zástupcovi starostky obce p. Pavlovi Špánikovi odmenu za
rok 2016 za vykonávanie prác pri odvoze a dovoze materiálu s použitím súkromného
motorového vozidla, za kosenie trávnych porastov v areáli MŠ a na cintoríne.
Poslanci OZ jej návrh podporili a schválili zástupcovi starostky p. Pavlovi Špánikovi odmenu vo
výške 200 €.
Pavol Špánik, zástupca starostky požiadal starostku obce, aby preverila podmienky podania
žiadosti na zatepľovanie budov. Pokiaľ by to bolo možné mohlo by sa uvažovať o zateplení
budovy OcÚ a budovy v športovom areáli.



Starostka obce informovala o pripravovanom 1. ročníku výstupu na Lietavský hrad dňa
31.12.2016, ktorý by bol organizovaný pod záštitou obce.

UZNESENIE č. 69/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu zástupcovi starostky obce p. Pavlovi Špánikovi vo výške
200,00 €.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4, počet neprítomných (ospravedlnených) poslancov OZ: 3
Prítomní poslanci: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p. Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal,
Neprítomní poslanci: p. Zuščáková Renáta, p. Hubočanová Emília, p. Brezáni Miloš
Hlasovali za: p. Belan Juraj, p. Špánik Pavol, p.Martoníková Viera, p. Ing. Tvrdý Michal
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce
Miesto a dátum podpisu
Brezany 15.12..2016
K bodu 13 Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla p. Viera Martoníková, uznesenie bolo ako celok jednohlasne
schválené.
14.

Záver

Záver zasadnutia vykonala starostka obce, poďakovala všetkým za aktívnu účasť a zasadnutie
ukončila, popriala všetkým v zdraví prežité a šťastné vianočné sviatky a veľa zdravia, pohody
v novom roku.
Zapísala: Drahomíra Štaffenová

Návrhová komisia:
Viera Martoníková

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

Pavol Špánik

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

Overovatelia zápisnice:
Juraj Belan

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

Ing. Michal Tvrdý

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

Bc. Iveta Brezianská v.r.
starostka obce

