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Z á p i s n i c a  
 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného  
dňa 21.02.2013 v zasadačke obecného úradu v Príbelciach so začiatkom o 18:00 hod. 

 
Program:  

1) Otvorenie zasadnutia 
2) Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3) Kontrola plnenia uznesení 
4) Správa o zápise do 1. ročníka Základnej školy v Príbelciach 
5) Informácia o vykonaní inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2012 
6) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2012 
7) Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v zmysle VZN č. 3/2012     

pre rok 2013 
8) Rôzne  
9) Návrh na uznesenie 
10) Záver 

 
Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
Bod 1/ Otvorenie 
     Zasadnutie OZ zahájil zástupca starostu obce Ing. T. Čierny a privítal všetkých prítomných, 
ktorých oboznámil s programom.  
 
Uznesenie č. 14/2013 zo dňa 21.02.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. schvaľuje 
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach  
 
Za program zasadnutia OZ hlasovali poslanci nasledovne:  

ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
     Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý p. Jakuš a za členov komisie Mgr. Vozár  
a Ing. Ďuriš. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Parkáni a p. Barcíková. Za zapisovateľku 
bola určená Ing. Lupová.  
 
Uznesenie č. 15/2013 zo dňa 21.02.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení: p. Jakuš -  predseda komisie, Mgr. Ján Vozár a Ing. Pavel Ďuriš - 
členovia komisie 
 
II. berie na vedomie 
určenie overovateľov zápisnice: p. Milan Parkáni a p. Zuzana Barcíková 
a zapisovateľa: Ing. Zuzana Lupová 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
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Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 
     Zástupca starostu obce Ing. Tibor Čierny pristúpil ku kontrole plnenia uznesení nasledovne: 
Uznesenie č. 9/2013 zo dňa 24. 01. 2013: 
 „Oznámenie zástupcu starostu obce Ing. Tibora Čierneho, že bude vykonávať 
zastupovanie starostu obce na ¼ úväzku bez nároku na mzdu, do času obdržania písomnej 
informácie o možnosti vykonávania funkcie zástupcu starostu obce v súbehu s hlavným 
pracovným pomerom.“ 
 Ing. Tibor Čierny oznámil, že ku dňu konania OZ nedostal definitívne stanovisko 
k vykonávaniu zástupcu starostu obce v súbehu s jeho hlavným pracovným pomerom. 
 Ing. Viazaničková prečítala stanovisko z Ministerstva vnútra SR vo veci zastupovania 
starostu obce v plnom rozsahu poslancom, ktorý je vedúcim zamestnancom v miestnej štátnej 
správe, kde sa uvádza, že nároku na plat sa nemožno vzdať, nárok je daný zákonom. 
Ministerstvo vnútra SR postúpilo žiadosť o stanovisko na Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR. 
 
Uznesenie č. 10/2013 zo dňa 24. 01. 2013: 
 „Predložiť správu o zápise detí do 1. ročníka Základnej školy v Príbelciach.“- splnené, 
rozobraté v osobitnom bode. 
 
Uznesenie č. 12/2013 zo dňa 24. 01. 2013: 
 „Spracovať prehľad pohľadávok fyzických osôb za roky 2009, 2010, 2011 aj s návrhom 
na ich riešenie“- splnené, rozobraté v osobitnom bode. 
 
Uznesenie č. 13/2013 zo dňa 24. 01. 2013: 
 „Predložiť návrh nájomných zmlúv, ktoré budú kryť náklady spojené s prevádzkou 
budovy požiarnej zbrojnice pre firmu Procomp a PZ Podskala Príbelce.“ 
 Ing. Čierny podal informáciu, že PZ Podskala Príbelce odchádza z priestorov požiarnej 
zbrojnice. Zároveň informoval, že sa mu nepodarilo telefonicky spojiť s firmou Procomp. 
 Pán Parkáni navrhol, aby sa vypla elektrická energia v budove požiarnej zbrojnice. 
 
 „V spolupráci so Športovo streleckým klubom Príbelce pripraviť návrh zmluvy 
o prenájme nebytových priestorov časti objektu Materskej školy Príbelce.“ 
 Ing. Čierny podal informáciu, že existuje zmluva medzi Obcou Príbelce a ŠSK Príbelce 
uzatvorená v roku 2005, ktorú následne predložil poslancom OZ k nahliadnutiu.  

Pán Parkáni navrhol, aby sa vypovedala súčasná nájomná zmluva a pripravil sa návrh 
novej zmluvy o prenájme priestorov pre ŠSK.  

Ing. Čierny navrhol, že je potrebné dať do právnej formy všetky nájomné zmluvy obce 
Príbelce a zároveň konštatoval, že uznesenie č. 13/2013 nie je splnené, ale ostáva v plnení. 
 
Uznesenie č. 16/2013 zo dňa 21.02.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach 
 
Za uznesenie sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 

 
Bod 4/ Správa o zápise do 1. ročníka Základnej školy v Príbelciach 
 Ing. Lupová informovala, že do 1. ročníka ZŠ Príbelce sa prihlásili 4 žiaci. 
V školskom roku 2013/2014 bude celkový počet žiakov 10. 
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 Pán Parkáni sa informoval, aký je predpoklad počtu žiakov v školskom roku 
2014/2015. Ing. Lupová odpovedala, že do 1. ročníka sa prihlási zrejme len 1 žiačka, celkový 
počet by bol potom 8 žiakov. 
 Ing. Viazaničková podala informáciu o predpoklade financovania ZŠ Príbelce 
v školskom roku 2013/2014. Zároveň konštatovala, že rozdiel vo financovaní spočíva vo výške 
mzdových nákladov – v počte odpracovaných rokov praxe. 
 Ing. Čierny podal informáciu, že Mgr. Vavrová sa vyjadrila, že končí pracovný 
pomer v tomto školskom roku. 
 Mgr. Cesnaková sa informovala kedy končí funkčné obdobie pani riaditeľky ZŠ. 
 Ing. Lupová odpovedala, že funkčné obdobie pani riaditeľky končí v školskom roku 
2014/2015. 
 Pán Parkáni navrhol vyzvať Mgr. Vavrovú o predloženie písomného stanoviska o jej 
ďalšom pôsobení na ZŠ, z dôvodu kalkulácie nákladov na chod školy v školskom roku 
2013/2014. V prípade, že by Mgr. Vavrová ukončila pracovný pomer k 30. 06., aby obec mala 
dosť času vypísať výberové konanie na miesto riaditeľky ZŠ Príbelce. 
 Ing. Viazaničková zdôraznila, že pri zrušení prevádzky školy je potrebné vyplatiť 
odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného platu. 
 Ing. Čierny zdôraznil, že v prípade zrušenia prevádzky školy je potrebné včas podať 
žiadosť o vyradenie zo siete. 
 
Uznesenie č. 18/2013 zo dňa 21.02.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  u k l a d á  
Vyzvať Mgr. Zdenu Vavrovú o predloženie písomného stanoviska k zotrvaniu v pracovnom 
pomere po 30. 06. 2013. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín:  najbližšie riadne zasadnutie OZ 

 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Bod 5/ Informácia o vykonaní inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2012 
 
 Ing. Viazaničková podala informáciu o vykonaní inventarizácie majetku k 31. 12. 2012. 
Predsedom inventarizačnej komisie bola Ing. Viazaničková a členmi Mgr. Vozár a p. Ďurčok. 
Ing. Viazaničková poskytla výsledky inventarizácie k nahliadnutiu poslancom OZ. 
 Pán Parkáni sa informoval, či sa z majetku obce niečo vyraďovalo. 
 Ing. Viazaničková odpovedala, že z majetku obce nebolo potrebné nič vyraďovať. 
 Ing. Lupová podala informáciu o výške neuhradenej dane z nehnuteľnosti, poplatkov za 
komunálny odpad ako aj dane za psa za roky 2009-2011. Ďalej informovala o výške 
neuhradeného predpisu za stravu odobratú zo ŠJ Príbelce, poplatkov za školský klub 
a pohľadávok voči odberateľom. Dlžníkom boli zaslané výzvy na úhradu pohľadávok, ktorých 
splatnosť je 15 dní. V prípade neuhradenia výziev v stanovenom termíne, bude nasledovať 
doručenie opakovaných výziev, a ak nedôjde k splatnosti opakovaných výziev, Obec Príbelce 
odstúpi pohľadávky na vymáhanie prostredníctvom exekútorského úradu. 
 Ing. Čierny informoval o doručovaní platobných výmerov a rozhodnutí za daň 
z nehnuteľností, poplatkov za komunálny odpad a dane za psa v náhradnom termíne. 
 Pán Parkáni sa informoval, či sa komunálny odpad vyváža aj tým občanom, ktorí 
neuhradili poplatok za komunálny odpad. 
 Ing. Lupová odpovedala, že sa komunálny odpad vyváža všetkým občanom obce. 
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Uznesenie č. 19/2013 zo dňa 21.02.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
Informáciu o vykonaní inventarizácie majetku k 31. 12. 2012 a tiež informáciu o stave 
pohľadávok a postupe v ich ďalšom riešení. 
 
 
Bod 6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2012 
      
 Hlavná kontrolórka Bc. Čerpáková prečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2012. 
 
Uznesenie č. 20/2013 zo dňa 21.02.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok.2012. 
 
Bod 7/ Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v zmysle VZN č. 3/2012 pre 
rok 2013 
 Ing. Čierny informoval o jednotlivých žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 
Príbelce v zmysle VZN č. 3/2012 pre rok 2013 nasledovne: 
TJD - na rozvoj športovných akcií v obci vo výške 4.000 € 
ŠSK – na výchovu talentov športovej steľby vo výške 1.000 € 
FS Bažalička – natáčanie CD vo výške 1.000 € 
Letokruhy, o. z. – vzdelávanie, kultúrne, záujmovo umelecké činnosti vo výške 450 € 
CZ ECAV – 400. výročie založenia zboru vo výške 1.000 € 
 Ing. Čierny informoval, že v rozpočte na rok 2013 je schválených na dotácie v programe 
Šport 4.500 €, požiadavka je vo výške 5.000 €, v programe Výkon funkcie starostu – Transfery 
spoločenským organizáciám 1.100 €, požiadavka je v sume 1.450 € a Cirkev 400 €, požiavka je 
vo výške 1.000 €. 
 Pán Parkáni konštatoval, že bude potrebný presun finančných prostriedkov medzi 
položkami rozpočtu rozpočtovým opatrením. Zároveň sa informoval, v akej výške boli 
poskytnuté dotácie v roku 2012. 
 Ing. Viazaničková mu odpovedala, že v roku 2012 boli poskytnuté dotácie nasledovne: 
CZ ECAV – 300 € 
FS Bažalička – 450 € 
TJD – 2.927,45 € 
ŠSK – 200 € 
Letokruhy, o. z. – 220 €, ktoré boli nakoniec Letokruhmi, o. z. vrátené do rozpočtu obce 
 

Pán Parkáni podal návrh pre poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre jednotlivé 
organizácie: 
CZ ECAV – 1.000 € 
FS Bažalička – 1.000 € 
TJD – 3.500 € 
ŠSK – 300 € 
Letokruhy, o. z. – 200 €,  
Zároveň konštatoval, že je možné dotáciu pre Letokruhy, o. z. zvýšiť v priebehu roka o 100 €. 
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 Ing. Čierny navrhol postupné uvoľňovanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce. 
Zároveň navrhol schváliť nižšie sumy dotácií a ku konca roka prípadne zvýšiť sumu dotácií pre 
jednotlivé organizácie.  Ing. Čierny navrhol, aby sa schválilo pre TJD 3.400 € a pre Letokruhy, 
o. z. 300 €. Následne sa opýtal každého poslanca, aby sa vyjadrili k  návrhom o poskytnutí 
dotácií jednotlivým organizáciám. Poslanci OZ vyjadrili súhlas s návrhom p. Parkániho. 
 
Uznesenie č. 21/2013 zo dňa 21.02.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám nasledovne: 
CZ ECAV – 1.000 € 
FS Bažalička – 1.000 € 
TJD – 3.500 € 
ŠSK – 300 € 
Letokruhy, o. z. – 200 € 
 
I I .  u k l a d á  
1. Vypracovať v súčinnosti s jednotlivými organizáciami určenie preplácania schválených 
dotácií. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín:  najbližšie riadne zasadnutie OZ 
 
2. Pripraviť návrh na rozpočtové opatrenie. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín:  najbližšie riadne zasadnutie OZ 
Za toto uznesenie sa hlasovalo nasledovne: 
ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Bod 8/ Rôzne 
      Ing. Čierny otvoril bod rôzne, v ktorom informoval o geometrickom pláne                             
č. 46701907-87/2012 od p. Miroslava Mäsiara, ktorý v decembri 2012 doručil na Obec Príbelce 
žiadosť o odkúpenie pozemku. OZ sa dňa 10. 12. 2012 uznieslo, aby p. Mäsiar predložil 
k žiadosti znalecký posudok s návrhom ceny na odkúpenie. Ing. Čierny informoval, že znalecký 
posudok môže objednať na pozemky v majetku obce len obec, ktorý by stál približne 140 €. 
Znalecký posudok nie je potrebný v prípade, že by sa našiel dôvod hodného osobitného zreteľa 
na odpredaj pozemku a zámer predaja by sa zverejnil na úradnej tabuli v obci ako aj na 
internetovej stránke obce po dobu 15 dní. Obec nemôže predať pozemok za cenu nižšiu ako je 
stanovená hodnota pozemku zákonom. 
 
Uznesenie č. 22/2013 zo dňa 21.02.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  u k l a d á  
Zverejniť zámer na odpredaj pozemku vytvoreného geometrickým plánom č. 46701907-87/2012 
na oddelenie p. č. 323/3, katastrálne územie: Horné Príbelce o výmere 71 m2. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín:  najbližšie riadne zasadnutie OZ 

Ing. Čierny informoval poslancov OZ o prijatých žiadostiach do zamestnania od p. 
Tatiany Tomaškinovej, bytom Príbelce č. 233 na miesto upratovačky v MŠ a ZŠ, ďalej od p. 
Nikolety Štefanovej, bytom Veľký Krtíš na miesto asistenta učiteľa v MŠ a od Bc. Márie 
Mackovej, bytom Príbelce č. 244 na miesto školníčky do ZŠ a MŠ alebo zriadenkyne na 
obecnom úrade. Pán Parkáni konštatoval, že Obec Príbelce v súčasnosti neeviduje žiadne voľné 
pracovné miesta. 
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Ing. Ďuriš podal informáciu, že sa vzdáva funkcie predsedu Komisie na ochranu 
verejného záujmu z osobných dôvodov. 

Pán Parkáni navrhol, aby si poslanci delegovaní stranou Smer vybrali spomedzi seba 
poslanca, ktorý bude predsedom tejto komisie. Mgr. Vozár navrhol, aby sa počet členov komisie 
nenavyšol, aby si členovia komisie vybrali spomedzi seba predsedu. 

Pán Parkáni navrhol, aby sa voľba predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu 
zaradila do programu najbližšieho zasadnutia OZ. 

 
Uznesenie č. 23/2013 zo dňa 21.02.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
Vzdanie sa funkcie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu. 
 
I I .  u k l a d á  
Zaradiť do programu OZ voľbu predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri OZ 
v Príbelciach. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín:  najbližšie riadne zasadnutie OZ 
 

Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 

 Pán Parkáni konštatoval, že zmluva uzatvorená medzi Obcou Príbelce a ŠSK Príbelce nie 
je transparentná, túto zmluvu je potrebné vypovedať podľa Čl. V ods. 2 s trojmesačnou 
výpovednou lehotou a pripraviť návrh novej nájomnej zmluvy medzi obcou a ŠSK. Zároveň 
ŠSK nebude dovtedy čerpať schválenú dotáciu. 
 Ing. Čierny konštatoval, či je vôbec možné prenajať priestory kotolne MŠ Príbelce na 
vykonávanie činností ŠSK. Pán Parkáni navrhol, že v prípade, že obec ako zriaďovateľ má 
pochybnosti o priestoroch na prenájom, nech predloží na najbližšom OZ, či je možné priestor 
prenajať alebo to nie je možné. 
 Pán Parkáni požiadal o písomné stanovisko od PZ Podskala Príbelce o ukončení užívania 
priestorov požiarnej zbrojnice s uvedením dátumu. Zároveň navrhol písomne vyzvať 
prevádzkovateľa internetu firmy Procomp, že v prípade, že do 5 dní nebude zrealizovaná 
nájomná zmluva na využívanie nebytových priestorov za účelom šírenia signálu, bude odpojený 
od elektrickej energie.  
 
Uznesenie č. 24/2013 zo dňa 21.02.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  u k l a d á  
1. Za účelom uzavretia novej zmluvy vypovedať v súčasnej dobe platnú nájomnú zmluvu so 
ŠSK Príbelce. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín:  najbližšie riadne zasadnutie OZ 
 
2. Písomne vyzvať prevádzkovateľa internetu spoločnosť Procomp za účelom prehodnotenia 
zmluvných podmienok. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín:  najbližšie riadne zasadnutie OZ 
 
 O slovo sa prihlásila z prítomných občanov Mgr. Oľga Cesnaková, ktorá konštatovala, že 
sa  informovala v ZŠ vo Veľkom Krtíši a v ZŠ v Čebovciach, ako sa žiaci z Príbeliec adaptujú 
v škole.  
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Podala informáciu, že žiaci sa nevedia prispôsobiť 45 min. vyučovacím hodinám z dôvodu 
nedodržiavania času vyučovacej hodine v ZŠ v Príbelciach. Ďalej sa informovala ako prispievajú 
deti na MŠ Príbelce, ktoré dochádzajú z iných obcí. 
 Ing. Viazaničková jej odpovedala, že deti z Príbeliec ako aj deti z iných obcí platia 
poplatok 5 € mesačne.  
 Mgr. Oľga Cesnaková konštatovala, že mesačný poplatok je nízky a určite nepokrýva 
náklady na chod MŠ.   
 Ing. Viazaničková odpovedala, že príjmy na chod MŠ obec dostáva v rámci podielových 
daní. 

Pán Parkáni konštatoval, že zvýšenie poplatok pre deti navštevujúce MŠ by mohol 
odradiť rodičov a mohlo by dôjsť k tomu, že by prihlásili dieťa do MŠ v inej obci. 
 Mgr. Oľga Cesnaková upozornila na otvorený kanál medzi ich domom a domom rodiny 
Bajovej, z dôvodu nebezpečenstva pre deti je potrebné ho zakryť poklopom. Ďalej upozornila na 
vyčistenie rigolu pri zvoničky v dolnej časti obce.  

Ing. Viazaničková odpovedala, že zanesený rigol vyčistia aktivační pracovníci obce. 

O slovo sa prihlásil ďalší prítomný občan Pavol Kollár, ktorý sa opýtal, v akom štádiu je 
vyplatenie odstupného pre bývalého starostu obce Ing. Pavla Kollára. 

Ing. Viazaničková prečítala stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
z ktorého vyplýva, že pokiaľ starosta obce vykonával svoju funkciu viac ako šesť mesiacov 
a jeho mandát nezanikol na základe §13a ods. 1 písm. a), d) a f) zákona Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, patrí mu odstupné vo 
výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu. Z toho vyplýva, že mu odstupné prináleží 
a bude mu následne vyplatené. 

Pán Kollár ďalej upozornil, že dňa 23. 05. 2013 uplynie záruka na opravu miestnej 
komunikácie od hlavnej cesty až po budovu denného stacionára, ktorú vykonala firma Sliačan zo 
Zvolena.  

Ing. Čierny odpovedal, že poslanci vykonajú obhliadku miestnej komunikácie.          
Pán Kollár následne upozornil aj na škody na miestnych komunikáciách v obci, ktoré sa 

robili cez projekt Európskej únie. 
 

Uznesenie č. 25/2013 zo dňa 21.02.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  u k l a d á  
1. Vykonať obhliadku miestnej komunikácie od hlavnej cesty po budovu stacionára z dôvodu 
možnej reklamácie predchádzajúcej opravy, odporúča prizvať aj poslancov. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín:  najbližšie riadne zasadnutie OZ 
 

Pán Kollár upozornil na rozdielne odpovede bývalého starostu obce Ing. Pavla Kollára, 
ktorý na otázku fotografovania a nahrávania na zasadnutia OZ odpovedal, že je to možné len so 
súhlasom poslancov OZ. Zástupca starostu Ing. Tibor Čierny mu na rovnako položenú otázku 
odpovedal, že zasadnutie OZ je verejné a môže sa na ňom nahrávať a fotografovať. 

Pán Kollár si vyžiadal nahliadnuť do poverenia Ing. Zuzany Lupovej, rod. Červočovej, 
ktorú poveril bývalý starosta obce Ing. Pavel Kollár na podpisovanie rozhodnutí o daniach 
z nehnuteľností, poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daniach za psa. 
 
Bod 9/ Návrh na uznesenie 
Pán Jakuš prečítal uznesenia OZ, ktoré zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci OZ, t. j. 6 zo 
6 prítomných poslancov. 
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Bod 10/ Záver 
Zástupca starostu obce sa poďakoval poslancom OZ a hosťom za aktívnu účasť na zasadnutí OZ, 
skonštatoval, že program riadneho zasadnutia OZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené. 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová        .......................................   
 
 
Overovatelia: 
 
Milan Parkáni   .......................................... 
 
Zuzana Barcíková   .......................................... 
 
 
Zápisnica napísaná dňa 21.02.2013 
 
 
 
 
                .......................................... 
            Ing. Tibor Čierny 
        zástupca starostu obce  


