Z ápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nová Ves
nad Váhom konaného dňa 4. decembra 2018 o 17.00 hod.
na Obecnom úrade Nová Ves nad Váhom
Prítomní : Igor Jambor , starosta obce
Poslanci: podľa prezenčnej listiny
Ďalší prítomní: Helena Madarová , hlavný kontrolór obce
Miroslava Grófová, zamestnanec obce
Marta Madarová, predseda MVK
Program :
l. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva od bodu 8.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
9. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
10. Určenie platu starostu obce
11. Voľba zástupcu starostu obce
12. Informácia o plnení uznesení
13. Návrh komisie na ochranu verejného záujmu
14. Správa o čerpaní rozpočtu za III. štvrťrok 2018
15. Návrh rozpočtových opatrení na r.2018
16. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
17. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2019
18. Schválenie rozpočtu na rok 2019 a návrh na roky 2020-2021
19. Príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2018
20. Výstavba obce
21. Rôzne

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce Igor Jambor,
privítaním prítomných.
K bodu č.2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil Pavla Macu a Marcelu Madarovú a zapisovaním poveril
Miroslavu Grófovú

K bodu č. 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie
osvedčení starostovi a poslancom
O výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 10.11.2018 informovala
predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Marta Madarová (kópia zápisnice o výsledku
volieb v prílohe).
K bodu č. 4 Zloženie sľubu zvoleného kandidáta na starostu obce
Novozvolený starosta obce Igor Jambor prečítal , následne podpísal sľub starostu obce
a prevzal Osvedčenie o zvolení za starostu obce.
K bodu č. 5 Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce Igor Jambor prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý po prečítaní
novozvolení poslanci Ing. Ján Adamčík, Marcela Madarová, Pavol Maco, Mária Kundová
a Gabriel Gajdošech podpísali. Všetci zvolení poslanci prijali mandát a predsedníčka MVK
v Novej Vsi nad Váhom im odovzdala Osvedčenie o zvolení za poslanca obce.
K bodu č.6 Vystúpenie novozvoleného starostu
Starosta obce predniesol príhovor . Poďakoval predchádzajúcemu obecnému
zastupiteľstvu za jeho prácu počas 4-ročného volebného obdobia. V závere svojho príhovoru
poďakoval všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili volieb a rozhodli o novej samospráve obce.
/prihovor v prílohe/.
Starosta uviedol, že sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva a tým je
spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.
Uznesenie č. 1/2018/
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
A. berie na vedomie
1.výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce
2.vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Nová Ves nad Váhom Igor Jambor zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce. Z rúk predsedníčky MVK v Novej Vsi nad Váhom Marty
Madarovej prevzal Osvedčenie o zvolení starostu obce.
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce Nová Ves nad Váhom zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ing.Ján Adamčík, Marcela
Madarová, Pavol Maco, Mária Kundová, Gabriel Gajdošech. Z rúk predsedníčky MVK
v Novej Vsi nad Váhom Marty Madarovej prevzali Osvedčenie o zvolení za poslanca obce.
Igor Jambor
Starosta obce
K bodu č.7 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania od bodu č.8 a do
bodu č.21 Rôzne navrhol doplniť : a) žiadosť CVČ o dotáciu
b) výročie obce
poslanci program aj s doplnenými bodmi jednohlasne schválili. Počas prerokovania bodu č.7
o 17,25 hod. musel z pracovných dôvodov zasadnutie opustiť Ing. Ján Adamčík.

Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom v súlade § ll ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje
program rokovania od bodu č.8 aj s doplnenými bodmi .
Schválený program rokovania :
1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Určenie platu starostu obce
4. Voľba zástupcu starostu obce
5. Informácia o plnení uznesení
6. Návrh komisie na ochranu verejného záujmu
7. Správa o čerpaní rozpočtu za III. štvrťrok 2018
8. Návrh rozpočtových opatrení na r.2018
9. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2019
11. Schválenie rozpočtu na rok 2019 a návrh na roky 2020-2021
12. Príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2018
13. Výstavba obce
14. Rôzne : a) Žiadosť CVČ o dotáciu
b) Výročie obce
Hlasovanie : za : Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č. 8 Poverenie poslanca OZ
Zákon o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva
zvolať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva. Na riešenie takejto situácie starosta
obce predložil návrh na poverenie poslanca Ing. Jána Adamčíka, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schválilo poslanca Ing. Jána Adamčíka.
Uznesenie č.3/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
poveruje
poslanca Ing. Jána Adamčíka zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa §12
ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prdpisov.
Hlasovanie : za : Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č.9 Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie mandátovej a návrhovej komisie:
Mandátová komisia: p. Mária Kundová - predseda
p. Gabriel Gajdošech - člen
p. Pavol Maco - člen
Návrhová komisia : p. Marcela Madarová – predseda
p. Pavol Maco – člen
p. Gabriel Gajdošech - člen
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zloženie mandátovej a návrhovej komisie
Po schválení komisií starosta obce požiadal predsedkyňu mandátovej komisie, aby osvedčila
mandáty zvolených poslancov OZ a mandát starostu obce /správa mandátovej komisie
v prílohe/.
Uznesenie č.4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
navrhnutých členov do jednotlivých komisií:
 Mandátová komisia : Mária Kundová, Gabriel Gajdošech, Pavol Maco
 Návrhová komisia : Marcela Madarová, Pavol Maco, Gabriel Gajdošech
Hlasovanie : za : Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č.10 Určenie platu starostu obce
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami bol schválený plný úväzok starostu obce.
Mesačný plat starostu Igora Jambora bude podľa počtu obyvateľov obce v 2.skupine od
počtu obyvateľov 501 do 1 000, vo výške 1,83 násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok t.j. 1746,- € a zvýšenie platu starostu o 30%.
Uznesenie č.5/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
určuje
starostovi obce Nová Ves nad Váhom Igorovi Jamborovi v súlade so zákonom NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov, v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami, mesačný plat vo výške 1746,- € zvýšený o 30%
Hlasovanie : za : Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č. 11 Voľba zástupcu starostu obce
Starosta obce ustanovil zástupcu starostu obce na funkčné obdobie rokov 2018– 2022 pána
Ing. Jána Adamčíka.
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie,
že zástupcom starostu obce na funkčné obdobie rokov 2018- 2022 bude Ing. Ján Adamčík
Hlasovanie : za : Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č.12 Informácia o plnení uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia prijaté na
predchádzajúcich zasadnutiach OZ sú postupne plnené.
Uznesenie č 7/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom berie na vedomie správu o kontrole
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí a konštatuje, že uznesenia prijaté na
zasadnutia OZ sú plnené.
Hlasovanie : za : Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č.13 Návrh komisie na ochranu verejného záujmu
Starosta oboznámil poslancov o povinnosti zriadenia komisie na ochranu verejného záujmu
a zároveň navrhol zloženie komisie zo všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Komisia
bola jednohlasne schválená.
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová, Pavol
Maco, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech
Hlasovanie : za : Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č.14 Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2018
Ekonómka Obecného úradu oboznámila Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Váhom
o čerpaní rozpočtu obce k 30.9.2018. Previedla rozbor plnenia príjmov a výdavkov podľa
jednotlivých kapitol.
Čerpanie rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci nemali k čerpaniu rozpočtu pripomienky. Berú na vedomie správu o čerpaní
rozpočtu.
Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
v súlade § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie
správu o čerpaní rozpočtu za III. štvrťrok 2018.
Hlasovanie : za : Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č.15 Návrh rozpočtových opatrení
Ekonómka predložila na schválenie zmenu rozpočtu :
rozpočtové opatrenie č. 3 : zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov o : 48 690,- €
Poslanci nemali žiadne pripomienky a úpravu rozpočtu schválili. (rozpočtové opatrenie
v prílohe)
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom v súlade § 11 ods. 4 písm.b/ zákona č.
369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe ods. 2 písmena a/ § 14 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 3/2018 zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov o : 48 690,- €
na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie : za : Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č.16 Plán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2019 prečítala prítomným hlavná
kontrolórka obce (návrh v prílohe). Návrh bol zverejnený 15 dní na úradnej tabuli obce. Zo
strany občanov neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci s návrhom súhlasili.

Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie I. polroka 2019 podľa
predloženého plánu
Hlasovanie : za : Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č.17 Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2019
Hlavná kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko k návrhu finančného rozpočtu obce
Nová Ves nad Váhom na rok 2019 s odporúčaním : rozpočet obce schváliť.
Uznesenie č. 12/2018
Obecne zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 s odporúčaním rozpočet obce
schváliť.
Hlasovanie : za : Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č.18 Schválenie rozpočtu obce na r.2019 a návrh na r. 2020-2021
Návrh rozpočtu obce pre rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020-2021 predložil
starosta obce. Rozpočet obce bol vyvesený 15 dní na úradnej tabuli obce a neboli k nemu
podané žiadne pripomienky a návrhy.
Poslanci rozpočet obce pre rok 2019 schválili ako vyrovnaný vo výške 189 236.- €
a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 vzali na vedomie.
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n.p.
a/ schvaľuje
rozpočet obce Nová Ves nad Váhom na rok 2019 ako vyrovnaný vo výške 189 236,- € bez
výhrad
b/ berie na vedomie
návrh rozpočtu obce Nová Ves nad Váhom na roky 2020-2021

Hlasovanie : za : Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová, Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce
K bodu č.19 Príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie inventarizácie k
31.12.2018
Ekonómka obce predložila poslancom príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie
riadnej inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok k 31.12.2018 v zmysle zákona č.
431/2002 z.z. o účtovníctve v z.n.p. . Taktiež predložila návrh zloženia inventarizačných
komisii k vykonaniu inventarizácie v zariadeniach obce Nová Ves nad Váhom.
Poslanci súhlasili so zložením komisií a tieto schválili.
Zloženie inventarizačných komisii tvorí prílohu zápisnice.
Počas prejednávania bodu o 19,05 hod. sa na zastupiteľstvo vrátil Ing. Ján Adamčík
Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje
 príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku
k 31.12.2018
 zloženie inventarizačných komisií
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto

Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č. 20 Výstavba obce
Starosta informoval poslancov o výstavbe v obci :
 prebiehajúca rekonštrukcia domu smútku - k dokončeniu rekonštrukcie ešte treba
dorobiť vonkajšiu dlažbu, ktorá je už objednaná, čakáme na jej dodávku.
 nakoľko sme dostali dotáciu z MV SR vo výške 26 321,- € so spoluúčasťou 5%,
budeme pokračovať v II. etape prác na rekonštrukcií požiarnej zbrojnice a Obecného
úradu
 oslovili sme 3 dodávateľov na vypracovanie cenových ponúk za vyhotovenie
projektovej dokumentácie pre rozšírenie vodovodu a kanalizácie na parc.č. 3181.
Vybraný dodávateľ Banské projekty s.r.o, Miletičová 23, Bratislava predložil
najnižšiu cenovú ponuku v sume 3 480,-€ s DPH.
 Rozšírenie čističky odpadových vôd Hrádok – OVKS Sochoň v spolupráci s obcami
Kálnica, Kočovce, Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad Váhom, Hrádok rieši

vypracovanie projektovej dokumentácie pre rozšírenie ČOV , jej spolufinancovanie
s vyššie uvedenými obcami a následné podanie žiadosti na Envirofond.
Obce sa dohodli, že na úhrade ceny za dielo sa budú podieľať rovnakým dielom vo
výške 3600,- €.
Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom po prerokovaní
schvaľuje
spoluúčasť obce Nová Ves nad Váhom na vyhotovenie projektovej dokumentácie na
rozšírenie ČOV Hrádok v sume 3600,- €
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto

Igor J a m b o r
starosta obce
Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
vyhotovenie projektovej dokumentácie pre rozšírenie vodovodu a kanalizácie na parc.č.3181
firmou Banské projekty s.r.o., Miletičova 23, Bratislava
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto

Igor J a m b o r
starosta obce
Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
informácie o prebiehajúcej rekonštrukcií domu smútku a a o pokračovaní rekonštrukcie
požiarnej zbrojnice a Obecného úradu
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

K bodu č. 21 Rôzne
a) Žiadosť CVČ o poskytnutie dotácie
Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 vo výške 357,50 € prečítal starosta obce
(žiadosť v prílohe). Starosta uviedol, že dotácia na záujmové vzdelávanie sa poskytuje pre
deti, ktoré majú v obci trvalý pobyt . Z našej obce navštevuje 5 deti Centrum voľného času
pri ZŠ Odborárska ul.1374 v Novom Meste nad Váhom.
CVČ požiadalo o dotáciu vo výške 71,50 € na jedného žiaka za školský rok. Poslanci s
poskytnutím dotácie pre 5 žiakov vo výške 357,50 € súhlasili.
CVČ pri Spojenej škole sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom požiadalo o príspevok
na rok 2019 vo výške 71,50 na 1 dieťa - z našej obce navštevuje CVČ 1 dieťa.
Poslanci s poskytnutím dotácie pre 1 žiaka vo výške 71,50 € súhlasili.
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Váhom
schvaľuje
 žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 vo výške 71,50 € na jedného žiaka v
celkovej výške 357,50 € pre 5 detí, ktoré majú v obci trvalý pobyt, pre Centrum
voľného času pri ZŠ Odborárska ul.1374 v Novom Meste nad Váhom.
 Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 vo výške 71,50€ na jedného žiaka
v celkovej výške 71,50 € pre 1 dieťa, ktoré má v obci trvalý pobyt, pre CVČ pri
Spojenej škole sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podpísať zmluvy.
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

b) Výročie obce
Starosta informoval poslancov o pokračovaní prác na monografií obce a informoval
ich o prípravných prácach k oslave výročia, ktorá sa bude konať 13.7.2019
Uznesenie 19/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ves nad Váhom
berie na vedomie
informácie o prácach na monografií obce a o prípravných prácach k oslave výročia, ktorá
bude 13.07.2019
Hlasovanie : za : Ing. Ján Adamčík, Mária Kundová , Pavol Maco, Marcela Madarová,
Gabriel Gajdošech
proti
: nikto
zdržal sa : nikto
Igor J a m b o r
starosta obce

Nakoľko program schôdze bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým za účasť. Zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil o 21,10 hod.

Igor J a m b o r
starosta obce

Zapísala : Miroslava Grófová
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