Zápisnica č. 9
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 13. októbra 2015
v zasadačke obecného úradu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní podľa prezenčnej listiny :
- starosta obce : Mgr. Peter Bartovič
- prítomní poslanci OZ : Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík,
Alojz Matúš, Jozef Šušel, František Brímus, Ing. Pavol Gabriel
- neprítomní poslanci OZ : - hlavná kontrolórka : Imelda Rakúsová
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach :
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Vecné bremeno v prospech Zsl. distribučnej, a.s.
4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2020
5. Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2015-2020
6. Zrušenie VZN č. 3/2008 – Trhový poriadok na základe protestu prokurátora
7. Príprava rozpočtu na rok 2016
8. Rôzne
9 . Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
11. Záver
1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce Mgr. Bartovič.
Konštatoval, že sú prítomní všetci siedmi poslanci OZ, čím je zasadnutie uznášania schopné.
P. starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké pripomienky k programu, uvedenému na
pozvánkach. Poslanci pripomienky nemali žiadne. Starosta obce za overovateľov zápisnice
určil poslancov pp. Alojza Matúša a Ing. Patríciu Gudabovú.
Hlasovanie o programe dnešného rokovania :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Martin Krivošík, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš,
Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 0
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2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil starosta obce Mgr.Peter Bartovič. Uviedol, že
k niektorým bodom bude informovať v bode 8. Rôzne. Správa je priložená k zápisnici a tvorí
jej prílohu.
U z n e s e n i e č. 71/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 8.9.2015
Hlasovanie :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Martin Krivošík, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš,
Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 0
3) Vecné bremeno v prospech Zsl. distribučnej, a.s.
Starosta predložil poslancom Zmluvu o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku,
ktorou spoločnosť ISMONT odpredá Zsl. distribučnej, a.s. káblový rozvod NN, tj.
elektroenergetickú stavbu v úseku od Transformačnej stanice pri rakúskych bytovkách po
Obytnú zónu IBV od Majcichova, 39 RD. Dohodnutá cena za vecné bremeno na zaťažených
pozemkoch vo vlastníctve je jednorázová odplata 10,-/bm, pričom všetky poplatky bude
znášať ISMONT.
U z n e s e n i e č. 72/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
so zriadením vecného bremena podľa Zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí
záväzku na parc.č. 1/42, 287/1 a 287/2 v k.ú. Opoj, ktorých vlastníkom je obec Opoj, za
jednorazovú odplatu vo výške 10,- € za 1 m trasy elektrického vedenia podľa plánu
skutočného vyhotovenia.
Hlasovanie :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Martin Krivošík, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš,
Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 0
4) Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2020
Starosta konštatoval, že k vypracovanému PHSR prišlo od poslancov viacero pripomienok,
preto tieto budú zapracované do návrhu PHSR a na nasledujúcom zasadnutí OZ bude o ňom
hlasovanie.
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U z n e s e n i e č. 73/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
presúva
bod programu – Schválenie PHSR na roky 2015-2020 na nasledujúce zasadnutie OZ.
Hlasovanie :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Martin Krivošík, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš,
Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 0
5) Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2015-2020
Starosta k tomuto bodu uviedol, že navrhuje aj návrh KPSS schvaľovať na nasledujúcom
OZ.
U z n e s e n i e č.74/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
presúva
bod programu – Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2015-2020 na
nasledujúce zasadnutie OZ.
Hlasovanie :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Martin Krivošík, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš,
Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 0
6) Zrušenie VZN č. 3/2008 – Trhový poriadok na základe protestu prokurátora
Starosta obce uviedol, že prokurátor Okresnej prokuratúry v Trnave na základe podnetu
obyvateľa obce preskúmal VZN obce Opoj č. 3/2008, v znení dodatku č. 1 – Trhový poriadok.
Protestom prokurátora zo dňa 22.9.2015 ho navrhuje pre nezákonnosť celé zrušiť.
Ing. Bílik mal pripomienku, že na pracovnom stretnutí poslancov dňa 1.10. starosta protest
nemal k dispozícii, pričom bolo doručený 22.9., a preto sa poslanci nemajú k čomu vyjadriť.
Starosta oznámil, že vyhlási prestávku na preštudovanie spisu.
P. Matúš uviedol, že protest prokurátora treba rešpektovať a sporné VZN treba zrušiť a v
stanovenej lehote – 90 dní vypracovať návrh a schváliť nové VZN.
U z n e s e n i e č. 75/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) v y h o v u j e
Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Trnave proti VZN obce Opoj č. 3/2008 Trhový
poriadok, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Opoj dňa 24.11.2008
a nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2009, v znení dodatku č. 1, ktorý bol schválený Obecným
zastupiteľstvom obce Opoj dňa 3.11.2009 a nadobudol účinnosť dňom 1.1.2010
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b) r u š í
VZN č. 3/2008 Trhový poriadok v znení dodatku č. 1
c) p o v e r u j e
starostu obce Mgr. Petra Bartoviča vypracovať návrh VZN – Trhový poriadok obce Opoj
Hlasovanie :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Martin Krivošík, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš,
Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 0
7) Príprava rozpočtu obce na roky 2016-2018
Starosta uviedol, že poslanci obdržali pracovný materiál k rozpočtu a navrhol, aby sa
s poslancami stretli na pracovnom zasadnutí a tam doplnili chýbajúce čiastky.
U z n e s e n i e č. 76/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
predložený pracovný materiál k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018
poveruje
starostu obce zvolaním pracovného stretnutia poslancov v lehote 14 dní
Hlasovanie :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Martin Krivošík, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš,
Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 0
8) Rôzne
Starosta obce predložil :
- správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole za 8/2015, poslanci nemali k nej
pripomienky.
U z n e s e n i e č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole za 8/2015
Hlasovanie :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Martin Krivošík, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš,
Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 0
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- vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra – starosta uviedol, že 31.1.2015 hlavnej kontrolórke
končí funkčné obdobie a preto je potrebné vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra. Ďalej
informoval poslancov o stanovených požiadavkách na výkon funkcie, náležitostiach prihlášky
a spôsob voľby hlavného kontrolóra. Poslanci materiál zobrali na vedomie. Ing. Bílik sa
informoval, do ktorého regionálneho periodika bude uverejnený inzerát a aká bude jeho
cena. Do pracovného stretnutia starosta preverí ceny inzerátov v Trnavsku, Trnavských
novinách, príp. v Trnavskom echu.
U z n e s e n i e č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Opoj a ustanovenie podrobností o spôsobe
a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Opoj a náležitosti prihlášky
Hlasovanie :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Martin Krivošík, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš,
Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 0
- stiahnutie žiadosti štatutátneho zástupcu Poľovníckeho združenia Vlčkovce-Opoj
Ing. Cíferského o prenájom obecnej poľnohospodárskej pôdy vo výmere 4,407 ha ich
združeniu. Starosta k tomu uviedol, že predchádzajúci nájomca dostal výpoveď z nájmu
a preto je potrebné rozhodnúť, či sa na túto pôdu vypíše verejná súťaž alebo ju bude
obhospodarovať obec.
P. Matúš navrhol vypísať verejnú súťaž, stanoviť minimálnu cenu za prenájom a pôdu
prenajať za najvyššiu ponuku, Ing. Bílik chcel tento bod presunúť na pracovnú schôdzu.
U z n e s e n i e č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) r u š í
u z n e s e n i e Obecného zastupiteteľstva v Opoji č. 67/2015 z 8.9.2015 na základe
žiadosti Poľovníckeho združenia Vlčkovce-Opoj
b) p o v e r u j e
starostu obce Mgr. Petra Bartoviča vypracovaním verejnej obchodnej súťaže na prenájom
obecnej poľnohospodárskej pôdy
Hlasovanie :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Martin Krivošík, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš,
Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 0
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- úhrada daní a poplatkov k 30.9.2015 – starosta informoval, že na dani z nehnuteľnosti
máme nedoplatok 7.027,01 €, na poplatku za psa 60,- € a na poplatku za komunálne odpady
3.328,33 €. Dlžníkom budú zaslané výzvy.
- kontroly, vykonaním ktorých bola na predchádzajúcom zasadnutí poverená hlavná
kontrolórka – starosta uviedol, že výsledky kontrol neboli predložené, p. kontrolórka nemala
stanovený termín a požiadal p. Rakúsovú, aby sa vyjadrila. P. Rakúsová uviedla, že ju
emailom kontaktoval poslanec Ing. Bílik, tomu vysvetlenie podala a uviedla, že materiály
potrebné k prevereniu dostala od obecného úradu až po návrate pracovníčky z dovolenky,
pracuje na tom a v krátkom čase poslanci od nej obdržia vyjadrenie z vykonaných kontrol.
U z n e s e n i e č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s presunom splnenia uznesenia č. 62 a 64/2015 z 8.9.2015 na nasledujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva
Hlasovanie :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Martin Krivošík, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš,
Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 0
- návrhy na zaradenie výdavkov do návrhu rozpočtu : p. Brímus - rekonštrukcia prícestných
sôch a krížov do rozpočtu na rok 2016 – starosta k tomu uviedol, že tieto nie sú vedené
v majetku obce a obec nemá investovať do cudzieho majetku. Pravdepodobne nie sú ani
majetkom cirkvi. P. Šušel argumentoval, že tieto sochy dali vybudovať v minulosti na
prístupových komunikáciách do obce z vďaky obyvatelia obce, po celé desaťročia sa o ne
starali a preto je potrebné, aby sme sa o ne ako o kultúrne dedičstvo ďalej starali.
V minulosti renováciu sôch a krížov financovali obecné spolky.
P. Rakúsová k tomu uviedla, že ako obyvateľka obce Križovany má vedomosť, že o prícestné
sochy a kríže v ich katastri sa t.č. starajú občania.
P. Šušel uviedol, že naposledy bola zrekonštruovaná prícestná socha Panny Márie na
Majcichovskej ulici a vyzbierali sa na ňu obyvatelia tejto ulice.
- riaditeľka MŠ p. Hudeková Cehláriková predložila žiadosť na navýšenie položky odmeny
na čiastku 2.000,- €. Keďže p. riaditeľka bola prítomná na zasadnutí, starosta ju vyzval, aby
žiadosť odôvodnila. P. riaditeľka uviedla, že učiteľky MŠ majú počas celého školského roka
mimoškolské aktivity, ktoré vykonávajú nad rámec priamej vyučovacej povinnosti vo svojom
voľne, nečerpajú si za to náhradné voľno a preto by bolo dobré, aby aspoň jedenkrát ročne
boli odmenené za túto prácu navyše, čo by ich aj motivovalo do ďalšej práce. P. učiteľky
majú tieto mimoškolské aktivity s deťmi: tekvicové variácie, posedenie so starými rodičmi,
Mikuláš, v roku 2015 prehliadka detskej tvorivosti Zahrajme sa, škola v prírode, výlety,
plaváreň, divadlo, knižnica atď. P. Matúš k tomu uviedol, aby toto pani riaditeľka písomne
predložila poslancom do pracovného zasadnutia.
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- cenová ponuka na rekonštrukciu strechy na budove č. súp. 9 – p. Michal Zlatohlávek
vypracoval cenovú ponuku, cena za rekonštrukciu strechy vrátanie klampiarskych prvkov by
stála cca 21.600,- €, v cene nie je zarátaná oprava stropov na budove.
U z n e s e n i e č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
predložené požiadavky na zaradenie do návrhu rozpočtu a výkon rozhodnutia presúva na
nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Hlasovanie :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Martin Krivošík, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš,
Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 0
- spoločnosť Telset-interaktívna signalizácia – prejednanie tejto ponuky sa presúva na
pracovné zasadnutie
- RareWood, Mgr. Roman Ornst, Opoj 264 žiada o prenájom nebytových priestorov
v budove č. súp. 9 (bývalú ordináciu) na zriadenie malej remeselnej a drevárskej dielne,
ponúka 30,-/m²/rok. Keďže nie je rozhodnuté, ako bude budova v budúcnosti využívaná,
poslanci sa k žiadosti vrátia na nasledujúcom zasadnutí OZ.
U z n e s e n i e č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
žiadosť Mgr. Romana Ornsta – RareWood a výkon rozhodnutia presúva na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva
Hlasovanie :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Martin Krivošík, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš,
Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 0
- objednávka na výmenu pneumatík a zimnú údržbu služobného vozidla Škoda Fabia –
starosta ich informoval, že má pripravenú objednávku na zimnú údržbu, pretože v pondelok,
19.11. ide na služobnom vozidle na 3-dňové školenie do Podbanského. Poslanci žiadali, aby si
dal vypracovať cenové ponuky od okolitých servisov.
9) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Ing. Bílik – zrušilo sa VZN – trhový poriadok, ako bude obec prevádzkovať trhovisko?
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Starosta uviedol, že doteraz obec postupovala podľa zrušeného VZN, od podpísania zápisnice
z dnešného zasadnutia vznikne právne vákuum, do pracovného stretnutia pripraví návrh
nového VZN. V tomto čase obec môže ad hoc povoliť jednorázový ambulantný predaj.
P. Zaťko sa pýtal, či niekto čítal protest prokurátora a p. Sedlák dodal, že ak je VZN
o trhovisku protizákonné, obec nemôže pokračovať v povoľovaní trhov podľa tohto VZN.
P. Matúš – aká je situácia s ordinovaním MUDr. Bakiča v ZS v Opoji
- požiadať Úrad vlády SR o presun dotácie vo výške 29.000,- € z výmeny oplotenia cintorína
na rekonštrukciu strechy na budove č. 9
- oprava poškodeného zábradlia na moste cez Dudváh
- upozorniť občanov na uvoľnenie chodníkov , chodníky nie sú parkoviská
Reagoval starosta : Na moste bola dopravná nehoda, zábradlie poškodila dodávka s českou
ŠPZ, obec nemá most poistený, ale v tomto prípade oprava pôjde zo zákonnej poistky
prevádzkovateľa motorového vozidla. Vlastník vozidla v spolupráci s poisťovňou nám
oznámia, či opravu zrealizujú oni, alebo obec na náklady poisťovne.
Parkovanie upravuje cestný zákon, majitelia áut by mali vedieť, ako majú parkovať.
P. Matúš – požiadať OO PZ Zavar, aby policajti urobili obhliadku obce, zdokumentovali
prípady parkovania na chodníkoch a vyzvali majiteľov áut na nápravu. Ing. Krivošík navrhol,
aby sa ako najrýchlejšie riešenie použilo vyhlásenie upozornenia v miestnom rozhlase.
P. Brímus poukázal, aby boli občania požiadaní aj o orez stromov, zasahujúcich do telesa
chodníka. Zároveň poukázal na prípady, kedy si dajú občania rôzny materiál zložiť na chodník
a majú ho tam celé mesiace.
Ing. Bílik – súhlasí s p. Brímusom a uviedol, že starosta obce bol uznesením č. 40/2015
poverený vypracovaním dopravného značenia v obci, doteraz toto nebolo zrealizované.
Ing. Gabriel sa informoval, kedy bude dopravné značenie spracované, retardéry boli
z miestnej komunikácie odstránené, dopravná situácia v obci je nebezpečná, hlavne v centre
obce - pri materskej škole.
Starosta uviedol, že vodiči sú povinní dodržiavať v obci rýchlosť 50 km/hod., aj osadenie
značky s nižšou rýchlosťou nezaručí, že vodiči ju budú dodržiavať.
Ing. Bílik – navrhol, aby sa starosta informoval na cenu policajných aktívnych radarov – ich
používanie nie je legislatívne upravené.
P. Hudeková Cehláriková navrhla osadiť elektronickú tabuľu „Pozor škola“.
P. Sedlák odporučil navštíviť obec Abrahám, kde majú dopravné značenie v obci vyriešené
P. Brímus navrhol osadiť aktívny semafor.
Záver diskusie bol ten, že starosta vypracuje návrh dopravného značenia v obci do
pracovného stretnutia poslancov.
O presune dotácie na oplotenie cintorína na rekonštrukciu strechy v nebytovom priestore č.
súp. 9 sa dohodnú na pracovnom stretnutí.
Dnes bol starosta v ZS v Majcichove, rozprával sa s MUDr. Bakičom, ten sa nebráni ordinovať
v Opoji za podmienky, že ordinácia i čakáreň budú spĺňať požadované hygienické štandardy.
Ing. Krivošík žiadal, aby do pracovného stretnutia obecný úrad pripravil prehľad nákladov
i príjmov na budovu č. súp. 9 a opravenú budovu školy. Ing. Bílik požiadal, aby sa pracovné
stretnutie konalo v sobotu, pretože tak môžu vykonať obhliadku predmetných priestorov.
U z n e s e n i e č. 83/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
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interpelácie poslanca OZ p. Alojza Matúša a pripomienky k parkovaniu na chodníkoch
a k rekonštrukcii budovy č. súp. 9 presúvajú nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva
Hlasovanie :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Martin Krivošík, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš,
Ing. Pavol Gabriel, Jozef Šušel, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 0
P. Brímus – ponuka elektrární – bude prejednaná na pracovnom zasadnutí OZ
P. Polakovič – parkovanie na chodníkoch, niektoré úseky chodníkov sú nebezpečné, treba
chodníky skontrolovať a nedostatky odstrániť. P. Matúš k tomu uviedol, že chodníky sú
v niektorých miestach narušené aj činnosťou majiteľa priľahlého domu a v tomto prípade
treba upozorniť týchto občanov, aby chodníky dali do pôvodného stavu. Ďalej p. Polakovič
apeloval, že vo všetkých obciach sa o prícestné sochy a kríže starajú a preto aj my ich
musíme udržiavať. P. Matúš navrhol, aby sa socha sv. Jána Nepomuckého pri potoku
presunula zo súkromného na obecný pozemok. P. starosta konštatoval, že zistíme, komu
sochy patria a obec ich prevezme do správy.
P. Sedlák – poukázal na nedostatočne kosený park a cintorín počas roka, budova školy –
investovali sme na rekonštrukciu veľké peniaze a nevyužíva sa, poukázal na nevysporiadené
majetko-právne vzťahy k miestnemu ihrisku, nedostatočné obnovenie odvodnenia obce po
realizácii kanalizácie ako i obštrukcie zo strany obecného úradu pri vydávaní povolenia na
výstavbu oplotenia pozemku pri miestnom pohostinstve.
P. Zaťko sa informoval, kam sú odvedené dažďové vody z kultúrneho domu a poukázal na
neprehľadnú dopravnú situáciu pre vodičov, vychádzajúcich z miestnej komunikácie pri
kostole na štátnu cestu.
P. Kašša uviedol, že aj on je dlžníkom obce, pretože minulý rok skolaudoval svoju prevádzku
a v tomto roku mu bola vyrubená daň z nehnuteľnosti vo výške cca 3.700,- € (2,65/m²). Obec
požiadal o splátkový kalendár, v čom mu bolo vyhovené. Apeloval na poslancov, aby
v prípade, že sa bude prijímať nové VZN k miestnym daniam, zvážili výšku dane zo stavieb
pre podnikateľov, pretože podľa ich zistenia patrí medzi najvyššie v okolí. Na to reagoval
starosta, že sa k tomu poslanci vrátia na pracovnom stretnutí.
10) Záver
Keďže všetky body programu boli vyčerpané a nikto z prítomných nemal viac žiadne
dotazy, návrhy ani pripomienky, starosta vyzval zapisovateľku, aby prečítala prijaté
uznesenia, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia :

...................................................
Alojz Matúš

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

....................................................
Ing. Patrícia Gudabová
Zapísala : Eva Zlatohlávková
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