Zápisnica č. 10
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 13.decembra 2016
v zasadačke obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
- starosta obce:
Mgr. Peter Bartovič
- prítomní poslanci OZ: Alojz Matúš, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus,
Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel, Christiaan Slagter
- neprítomní poslanci: - hlavná kontrolórka: Bc. Alena Haršányiová
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie návrhu rozpočtu obce Opoj na rok 2017 a orientačného rozpočtu na roky
2018-2019, stanovisko hlavnej kontrolórky
4. Schválenie návrhu VZN č. 2/2016 o financovaní originálnych kompetencií na úseku
školstva na rok 2017
5. Schválenie návrhu VZN č. 3/2016 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce
6. Rozpočtové opatrenia
7. Rôzne
8. Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
9. Záver
1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce Mgr. Bartovič.
Konštatoval, že poslanec Ing. Martin Krivošík dňa 6.12.2016 doručil na obecný úrad list,
v ktorom sa vzdáva svojho poslaneckého mandátu z dôvodu časovej zaneprázdnenosti. Na
základe výsledkov volieb do samosprávnych orgánov prvým náhradníkom na uprázdnený
post poslanca OZ je Christiaan Slagter. Preto bolo p. Slagterovi zaslané Oznámenie
o uprázdnení mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, k čomu sa p. Slagter vyjadril
kladne. Potom p. starosta vyzval prítomného p. Slagtera, aby verejne vyjadril svoju vôľu stať
sa poslancom Obecného zastupiteľstva v Opoji, čo aj p. Slagter deklaroval. Potom starosta
navrhol zmenu programu dnešného rokovania a to v tom zmysle, že za prvý bod bude
zaradený nový bod a to „Zloženie sľubu poslanca, nastupujúceho na uprázdnený mandát“.
Potom dal starosta hlasovať o programe rokovania v tomto znení :
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Zloženie sľubu poslanca, nastupujúceho na uprázdnený mandát
3. Kontrola plnenia uznesení

4. Schválenie návrhu rozpočtu obce Opoj na rok 2017 a orientačného rozpočtu na roky
2018-2019, stanovisko hlavnej kontrolórky
5. Schválenie návrhu VZN č. 2/2016 o financovaní originálnych kompetencií na úseku
školstva na rok 2017
6. Schválenie návrhu VZN č. 3/2016 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce
7. Rozpočtové opatrenia
8. Rôzne
9. Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
10. Záver
Hlasovanie o programe dnešného rokovania:
Prítomní: 6
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus, Jozef Šušel)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 (Ing. Martin Krivošík)
Za overovateľov zápisnice určil poslancov pp. Františka Brímusa a Alojza Matúša.
2) Zloženie sľubu poslanca, nastupujúceho na uprázdnený mandát
P. starosta po založení insignií prečítal sľub poslanca OZ v znení : Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Následne p. Christiaan Slagter po vyrieknutí
slova „sľubujem“ sľub podpísal.
Zároveň podpísal čestné hlásenie poslanca v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
Potom mu starosta obce Mgr. Peter Bartovič odovzdal Osvedčenie miestnej volebnej komisie
o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva v Opoji a vyzval ho, aby si zasadol medzi
poslancov a zúčastnil sa ďalšieho priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva ako riadny
poslanec.
U z n e s e n i e č. 66/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
a) vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Opoji Ing. Martina Krivošíka
b) uplatnenie si mandátu na uprázdnený post poslanca Obecného zastupiteľstva v Opoji
p. Christiaanom Slagterom
Hlasovanie :
Prítomní: 6
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus, Jozef Šušel)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 (Ing. Martin Krivošík)

3) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil starosta obce Mgr. Peter Bartovič. Správa je
priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu.
U z n e s e n i e č. 67/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 15.11.2016
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus, Jozef Šušel, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
4) Schválenie návrhu rozpočtu obce Opoj na rok 2017 a orientačného rozpočtu na roky
2018- 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky
Starosta uviedol, že návrh rozpočtu bol upravený o pripomienky poslancov z posledného
zasadnutia OZ, tento návrh bol zverejnený a taktiež bolo poslancom zaslané stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu a preto vyzval poslancov, či majú k návrhu rozpočtu
ešte nejaké pripomienky. P. Brímus poukázal, že jeho návrh – zakúpenie sochy Panny Márie
na prícestný kríž na Chríbe nebol akceptovaný, načo p. starosta uviedol, že v prípade, ak
bude v budúcom roku zakúpená vhodná socha, rozpočet sa upraví rozpočtovým opatrením.
Ing. Bílik uviedol, že viackrát boli sťažnosti zo strany občanov a taktiež to bolo rozoberané na
pracovných stretnutiach poslancov, že ľudia nevedia o čo sa v rozpočte jedná a bolo by
dobré zasvätiť ich do rozpočtu, poukázať na výkyvy v navrhovanom rozpočte. Starosta
k tomu uviedol, že môžeme rozpočet prejsť po položkách, na čom Ing. Bílik netrval. Uviedol,
že napr. na položke 611000 – tarifný plat (samospráva) prišlo k zvýšeniu oproti minulému
roku o 5.000,-, avšak ak bol rozpočet na mzdy navýšený o 6%, matematicky to nevychádza.
Na to zodpovedala účtovníčka p. Zlatohlávková, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 boli
zrátané reálne mzdy a tieto boli navýšené o 6%. Poslanci sa dohodli, že rozpočet bude hlbšie
rozobraný pri vyhodnotení za 1. polrok. Okrem toho hocikto, či poslanec alebo občan môže
prísť na obecný úrad a vyžiadať si informáciu k rozpočtu.
U z n e s e n i e č. 68/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu obce Opoj na rok 2017
b) b e r i e n a v e d o m i e
- návrh orientačného rozpočtu obce Opoj na roky 2018 – 2019
- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2017
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,

František Brímus, Jozef Šušel, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
5) Schválenie návrhu VZN č. 2/2016 o financovaní originálnych kompetencií na úseku
školstva na rok 2017
Starosta uviedol, že návrh VZN bol zverejnený, poslanci ho mali tiež k dispozícii a preto sa
opýtal, či má niekto k návrhu nejakú pripomienku. Pripomienky neboli žiadne.
U z n e s e n i e č. 69/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
návrh VZN č. 2/2016 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2017
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus, Jozef Šušel, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
6) Schválenie návrhu VZN č. 3/2016 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Opoj
Starosta uviedol, že návrh VZN bol zverejnený po dobu 15 dní, neboli podané
pozmeňujúce návrhy a vyzval poslancov, aby sa k nemu vyjadrili. Nikto z poslancov nemal
žiadne pripomienky.
U z n e s e n i e č. 70/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
návrh VZN č. 3/2016 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Opoj
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus, Jozef Šušel, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
7) Rozpočtové opatrenia
Starosta uviedol, že poslanci obdržali rozpočtové opatrenia č. 6, 7 a 8. Rozpočtové
opatrenie č. 6 schvaľujú poslanci, pretože týmto rozpočtovým opatrením boli navýšené
celkové príjmy o 5.110,- € a celkové výdavky o 1.902,- €. Rozpočtové opatrenia č. 7 a 8 berú
poslanci na vedomie, pretože v RO č. 7 ide o presuny výdavkov v rámci položiek
ekonomickej klasifikácie celkom vo výške 4.363,- € a v RO č. 8 o príjmy a výdavky z transferu
vo výške 858,- €. Poslanci k rozpočtovým opatreniam nemali pripomienky.

U z n e s e n i e č. 71/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. 6/2016 a
b) b e r i e n a v e d o m i e
rozpočtové opatrenia č. 7 a 8/2016
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus, Jozef Šušel, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
8) Rôzne
Žiadosť Silvestra Matúša a Miroslava Matúša o prenájom alebo prednostný odpredaj
pozemku parc.č. 193/54 o výmere 545 m² vo vlastníctve obce. P. starosta uviedol, že sa
jedná o pozemok susediaci s ich nehnuteľnosťou a tu by sa jednalo o de facto právne
usporiadanie vzťahov, nakoľko žiadatelia predmetný pozemok reálne užívajú. Preto navrhol,
aby sa pri prenájme postupovalo z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože tento
obecný pozemok je prístupný len z pozemku žiadateľov. Na pozemky plánujú osadiť
kontajnerové sklady. Zámer prenajať pozemok bude zverejnený min. 15 dní na úradnej tabuli
i webovom sídle obce. Podmienky nájomnej zmluvy budú dohodnuté na nasledujúcom
zasadnutí. Poslanci sa po oboznámení so skutkovým stavom vyjadrili k zámeru v tom zmysle,
že nemajú námietky s prenájmom pozemku.
U z n e s e n i e č. 72/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
zámer prenajať pozemok č. 193/54 o výmere 545 m² vo vlastníctve obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí na základe žiadosti
Silvestovi Matúšovi a Miroslavovi Matúšovi, Opoj č. 256.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus, Jozef Šušel, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Žiadosť Silvestra Matúša a Miroslava Matúša o zmenu Územného plánu obce Opoj s tým,
aby parcely č. 193/117 a 193/140 v ich vlastníctve boli prekvalifikované z kategórie pozemky
určené na IBV na kategóriu pozemky určené ako plochy a objekty nepoľnohospodárskej
výroby a to z dôvodu, že plánujú na týchto pozemkoch realizovať výstavbu montážnej dielne.
K prerokovávanej žiadosti vznikla rozprava, ktorej výsledkom bolo, že poslanci nemajú
výhrady voči zmene územného plánu v zmysle žiadosti, avšak je potrebné, aby žiadatelia
predložili na obecné zastupiteľstvo projektový zámer.

U z n e s e n i e č. 73/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
žiadosť Silvestra Matúša a Miroslava Matúša, Opoj č. 256, týkajúcej sa prekvalifikovania
pozemkov v ich vlastníctve – parc.č. 193/117 a 193/140 v Územnom pláne obce z
kategórie pozemky určené na IBV na kategóriu pozemky určené ako plochy a objekty
nepoľnohospodárskej výroby a
žiada
žiadateľov predložiť projektový zámer k zmene Územného plánu obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus, Jozef Šušel, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Zápisnica kultúrnej komisie – starosta uviedol, že dnes sme obdržali zápisnicu zo zasadnutia
kultúrnej komisie, konanej dňa 29.11.2016. V zápisnici je uvedené, aké kultúrne podujatia
budú konané v roku 2017. Požiadal predsedníčku komisie Mgr.,Ing. Gudabovú, aby návrh
kultúrnych akcií bol doplnený a to v zmysle, ktorá organizácia bude jednotlivé akcie
organizovať a v pláne neuvádzať konkrétne dátumy akcií, stačí uviesť mesiac, v ktorom sa
podujatie uskutoční a presný termín sa doladí až počas roka podľa okolností.
Mgr.,Ing. Gudabová k tomu uviedla, že jednotliví zástupcovia záujmových organizácií ešte
neoznámili, ktoré podujatia si berú pod patronát.
U z n e s e n i e č. 74/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
plán kultúrnych akcií na rok 2017 s tým, že tento bude pred schválením doplnený
o organizátorov jednotlivých akcií.
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus, Jozef Šušel, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Laser media s.r.o. ponúka obci bezplatné namontovanie LED svietidiel na verejné osvetlenie
popri štátnej ceste v počte 30 ks po dobu jedného roka s tým, že ak budeme s osvetlením
spokojní, obec môže osvetlenie odkúpiť. Jedná sa o výrobcu LED osvetlenia a cena jedného
svietidla je 250,- € bez DHP.
Poslanci sa informovali na ďalšie podmienky, a to, kto bude po roku, v prípade odkúpenia,
verejné osvetlenie prevádzkovať, ak sa to bezodplatne namontuje, či bude bezodplatná aj

demontáž. Konštatovali, že ponuka nie je zlá, avšak treba v zmluve podchytiť všetky
podmienky a firmu treba informovať, že ak sa obec rozhodne pre rekonštrukciu verejného
osvetlenia, bude dodávateľ vybratý z verejnej súťaže, resp. verejného obstarávania.
U z n e s e n i e č. 75/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce rokovaním so spoločnosťou LASER media, s.r.o. Bratislava, výrobcu LED
svietidiel, o podmienkach zapožičania 30 ks 30 W LED svietidiel na verejné osvetlenie,
nachádzajúce sa pri štátnej ceste v obci Opoj
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus, Jozef Šušel, Christiaan Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Starosta informoval prítomných, že VÚC Trnava bude ešte do konca roku v našej obci
realizovať nový povrch na štátnej komunikácii v dĺžke 480 bm a to v úseku od rod. domu p.
Áča po rod. dom p. Polakoviča.
9) Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
Ing. Gabriel sa informoval na čierne stavby a či firma ISMONT uhradila obci pokutu.
Odpovedal starosta, že pokutu vo výške 45.000,- €m vyrubenú obcou potvrdil aj
druhostupňový orgán – KSÚ. Spoločnosť napadla zákonnosť rozhodnutia druhostupňového
orgánu na Krajskom súde v Trnave, do t.č. nebolo vytýčené prejednávanie. Na všetky stavby,
ktoré ISMONT realizuje, sú vydané stavebné povolenia. P. Kubov pokutu vo výške 1.500,- €
uhradil obci, t.č. je na podpis pripravené dodatočné stavebné povolenie na stavbu
mäsovýroby.
P. Matúš – informoval sa , či sa konalo na poslednom zasadnutí dohodnuté zasadnutie
komisie na riešenie obmedzenia premávky po miestnej komunikácii. Starosta reagoval, že
stretnutie sa nekonalo kvôli vyťaženosti pracovníkov DI PZ a preto poslanci navrhli poslať na
dopravný inšpektorát oficiálnu žiadosť.
- uviedol, že na minulom zasadnutí poslanci odmietli VZN o poplatku za miestny
rozvoj, možno to bolo predčasné, pretože poplatok sa netýka rodinných domov do 150 m²,
ale spoločnosti, ktoré v obci stavajú bytovky, mohli tento poplatok obci uhrádzať. Starosta
k tomu uviedol, že poplatok za miestny rozvoj zaviedli len niektoré mestá a obce v okolí
Bratislavy, zákon má medzery a pripravuje sa jeho novela. Ing. Bílik sa vyjadril , že obec má aj
iné mechanizmy na výber daní a tieto nie sú využité a Opoj má dlhodobo najnižšie dane
v okolí.
- poukázal na to, že plocha pri cintoríne nebola po výstavbe oplotenia upravená.
Odpovedal Ing. Bílik, že poveternostné podmienky nedovolili terénne úpravy, ale v mesiaci
marec – apríl začne firma Dammatis s realizáciou spevnenej plochy, výstavba bude trvať
jeden mesiac a tým sa problém vyrieši.

- zachytil, že je možnosť podávať projekty na zateplenie budov – navrhol podať
projekt na zateplenie bytových domov a materskej školy. Starosta k tomu uviedol, že ŠFRB
podporí každú stavbu jednou dotáciou. Keďže sme už na 3 bytovky dotáciu dostali, na
zateplenie už nedostaneme. Čo sa týka zveľadenia budovy MŠ, na projekte spolupracujeme
s projektovým manažérom VÚC, aby sa stihol termín na podanie žiadosti – 10.1.2017.
Ing. Bílik konštatoval, že obec je málo aktívna v podávaní projektov a žiadostí na získavanie
dotácií a poukázal, že Opoj má veľkú environmentálnu záťaž – smetisko a keďže zachytil
výzvy z MŽP SR na rekultiváciu skládok odpadu, bolo by dobré sa na toto zamerať.
- informoval sa, či VÚC obci refundovala výdavky na catering pri oslavách 750.
výročia obce. Starosta k tomu uviedol že zatiaľ nie, ale máme to sľúbené.
P. Brímus sa informoval, či je už odstránený problém na verejnom osvetlení pri rakúskych
bytovkách a na zmluvu o odkúpení verejného osvetlenia od firmy ISMONT. P. Šušel reagoval,
že živý plot z čidla na VO bude zrezaný zajtra a p. starosta uviedol, že obec do t.č. dostala od
firmy ISMONT 2 ponuky na odkúpenie majetku za 1,- € a to verejnú komunikáciu – táto
nebola ešte skolaudovaná a verejné osvetlenie – chýbajú technické náležitosti (revízne
správy). Ak investor odstráni nedostatky, zmluvy budú predložené na obecné zastupiteľstvo.
Ďalej p. Brímus poukázal na prícestnú sochu sv. Jána Nepomuckého. K tomu starosta uviedol,
že p. Dóka predložil obci posudok k prekládke a predtým, ako začne s realizáciu rodinného
domu na pozemku, na ktorom je socha umiestnená , sochu preloží na obecný pozemok.
P. Brímus konštatoval, že oplotenie cintorína je hotové, na budúci rok sa plánuje
rekonštrukcia vstupu na cintorín a spevnená plocha pri cintoríne, či sa nebude pokračovať
a nevybuduje sa prístrešok pred domom smútku. K tomu p. Matúš uviedol, že v minulosti sa
prístrešok plánoval realizovať a preto bol oslovený architekt, rodák z Opoja p. Dóka, aby
vymyslel riešenie na prístrešok na náš atypický dom smútku, avšak toto nebolo dotiahnuté
do úspešného konca.
Ing. Bílik uviedol, že v regionálnom mesačníku Friško bola uverejnená informácia
o plánovanej cyklotrase, avšak Opoj bol obídený a preto sa informoval, či sa vieme do tohto
projektu začleniť. Starosta uviedol, že sa informoval u JUDr. Turanského, riaditeľa Klastra
cestovného ruchu v Trnave, sú predschválené 2 trasy cyklochodníkov, jedna vedie z Trnavy,
cez Zavar a Šúrovce do Serede a druhá z Trnavy, cez Voderady, Majcichov do Serede. Opoj by
sa mohol začleniť, avšak by z vlastných prostriedkov musel hradiť výdavky na projektovú
dokumentáciu, výkup pozemkov a vybudovanie cyklotrasy. Osloví p. Turanského, aby nám
zaslal zoznam podmienok, ktoré musí obec splniť, aby bola začlenená do dopravných
cyklistických trás. Ďalej sa informoval, či máme stanovisko od Zsl.distribučnej ohľadom
prekládky trafostanice pri cintoríne. Keďže na prekládku trafostanice je naviazaná
rekonštrukcia vstupu na cintorín, žiadal starostu, aby si od energetikov pýtal písomné
záväzné stanovisko k termínu prekládky. Okrem toho uviedol, že v Územnom pláne obce je
na križovatke miestnej a štátnej komunikácie pri cintoríne naplánovaný kruhový objazd.
Žiadal starostu, aby od VÚC vyžiadal písomné stanovisko, či sa bude kruhový objazd
realizovať alebo nie, pretože v prípade realizácie by zasahoval do plánovaného vstupu do
cintorína a vynaložené prostriedky na jeho rekonštrukciu by vyšli navnivoč.
P. Slagter sa informoval na rekonštrukciu oplotenia cintorína. Odpovedal Ing. Bílik, že
stavebná časť oplotenia je hotová, dokončujú sa kovové výplne a tieto by mali byť na budúci
týždeň osadené. Na jar sa podosýpa zemina k základom, vybuduje sa spevnená plocha pri
cintoríne a zrekonštruuje vstupné priestranstvo do cintorína.

10) Záver
Keďže všetky body programu boli vyčerpané a nikto z prítomných poslancov ani občanov
nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani pripomienky, poďakoval starosta prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
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