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Z á p i s n i c a

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 3/2022
konaného dňa 28. apríla 2022

Prítomní:    Ing. Marek  Rendek,  Mgr.  Ľudmila  Trsťanová,  Jozef  Máté,  p.  Milan
Kohút,  Mgr. Katarína Rentková PhD., Mgr. Michaela Šipošová, BSBA
Marek Luciak, Ing. Peter Kovačik

Ospravedlnení: Ing. Peter Zuberec, p. Viliam Čulman, p. Radoslav Ragan

Program:   viď. Pozvánka a doplnenie počas rokovania OZ

K bodu č. 1   Otvorenie 

Zasadanie  otvoril  a viedol  starosta  obce  Ing.  František  Mastný,  ktorý
prítomných  poslancov,  ako  aj  hostí,  privítal  na  zasadnutí  obecného
zastupiteľstva. 

K bodu č. 2  Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľa starosta obce určil: Ing. Mareka Rendeka

K bodu č. 3  Voľba overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: Ing. Petra Kovačika
                            p. Milana Kohúta

OZ   volí   overovateľov   zápisnice   v zložení   Ing.   Peter  Kováčik,   p.  Milan
Kohút

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0   

K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Ľudmilu Trsťanovú
  p. Jozefa Mátého

OZ volí  návrhovú  komisiu   v zložení  Mgr.  Ľudmila  Trsťanová,  p.   Jozef
Máté 

OZ hlasovalo: za 8 proti 0, zdržalo sa 0  

Starosta obce skonštatoval,  že je  prítomných 8 poslancov a zasadnutie  OZ je
uznášaniaschopné.
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K bodu č. 5. Program rokovania OZ
 
OZ schvaľuje:
program rokovania OZ v zmysle zaslaného programu rokovania OZ

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0

K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 20. apríla 2022

Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa 20.
apríla 2022. 

OZ berie na vedomie:
správu rokovania z obecnej rady zo dňa 20. apríla 2022. 

           K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 17. marca 2022

Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa
17. marca 2022.

 OZ berie na vedomie:
 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa  17. marca 2022. 

K bodu č. 8  Packeta Slovakia s. r. o. – Návrh zmluvy na umiestnenie Z-BOXU

OZ  schválilo  Uznesením  č.  38/21/2022  zámer  prenajať  spoločnosti  Packeta
Slovakia s. r. o. pozemok parcelné číslo 7/1, pozemok registra KN „C“, vedený
na LV č. 611, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie
Most  pri  Bratislave,  obec  Most  pri  Bratislave   vo vlastníctve  obce  Most  pri
Bratislave  za  cenu  25,-€/m2/rok  z  dôvodu  osobitného  zreteľa,  ktorým  je
poskytovanie doručovacej služby obyvateľom obce.
Spoločnosť  Packeta  Slovakia  s.  r.  o.  predložilo  na  podpis  návrh  nájomnej
zmluvy. 

OZ schvaľuje:
Uzatvorenie  Zmluvy  na  umiestnenie  Z-BOXU  so  spoločnosťou  Packeta
Slovakia  s.  r.  o.,  Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava,  IČO 48 136 999,
z dôvodu  osobitného  zreteľa   ktorým  je  poskytovanie  doručovacej  služby
obyvateľom obce.
Z-BOX bude umiestnený na časti pozemku registra KN „C“ parc. č. 7/1, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Most pri Bratislave,
obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri
Bratislave.

          Nájomné: 25,- €/1 m2/rok, t. j. za 2,68 m2 spolu 67,- €/rok.
          Doba nájmu: 5 rokov
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OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0

K bodu č. 9 R&F Slovakia s.r.o. – Žiadosť o zriadenie vecného bremena Dunajská
ulica

Spoločnosť R&F Slovakia s.r.o. podala žiadosť o zriadenie vecného bremena –
na  parcelách  č.1943/1  a 1943/2,  z dôvodu vybudovania  kanalizačnej  prípojky
pre 4 rodinné domy na parcelách 1870/57, 1870/58, 1870/59 a 1870/38. 

OR  odporúča  predložiť  Žiadosť  o zriadenie  vecného  bremena  na  najbližšie
rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave a žiadosť schváliť.

OZ schvaľuje:
Žiadosť spoločnosti R&F Slovakia s. r. o. ,Veterná 1775/31, 931 01 Šamorín,
IČO  46 805 982 o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov registra KN
„C“:
1. parc. č. – 1943/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
2. parc. č. – 1943/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedené na LV
č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave, z dôvodu vybudovania verejnej
kanalizačnej siete. 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0

K bodu č. 10  SIMI Vasil Geletej – Žiadosť o zníženie nájmu 

Vasil Geletej,  SIMI Vasil Geletej,  Ivanka pri Dunaji, DIČ:1042451223, podal
žiadosť o zníženie nájmu na rok 2022 o 50% z dôvodu Coronavírusu a poklesu
tržieb. 

OR vychádzala  z toho,  že  počas  pandémie  Covid-19 boli  v zmysle  vyhlášok
Úradu  verejného  zdravotníctva  SR  obmedzené   prevádzky  a  služby,  avšak
esenciálne  prevádzky  mali  fungovanie  obmedzené  max.  v rámci  otváracích
hodín, tzn. neboli uzatvorené. 

OR odporúča predložiť Žiadosť o zníženie nájmu na rokovanie OZ a odporúča
OZ predmetnú žiadosť neschváliť. 

OZ neschvaľuje:
Žiadosť spoločnosti Vasil Geletej – SIMI, Sládkovičova 929/13, 900 28 Ivanka
pri  Dunaji,  IČO 37 185 454 o zníženie  nájmu za  rok 2022 o 50 % z dôvodu
koronavírusu  a poklesom tržby. 

OZ hlasovalo: za 0 , proti 4 Mgr. Ľudmila Trsťanová, Mgr. Michaela Šipošová,
Marek  Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD. zdržali sa 4 Ing. Peter Kovačik,
BSBA Marek Luciak, p. Jozef Máté, p. Milan Kohút  

K bodu č. 11 Diana Želonková – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
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Diana Želonková predložila Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok
parc.  č.  363/7 o výmere  40 m2,  v obci  Most  pri  Bratislave,  na 5 rokov.  Na
predmetnej parcele má postavenú budovu, v ktorej prevádzkuje predajňu.  

OR  odporúča  predložiť  Žiadosť  o predĺženie  nájomnej  zmluvy  na  rokovanie
obecného  zastupiteľstva  a  schváliť  zámer   prenajať  majetok  obce  Most  pri
Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

OZ schvaľuje:
Zámer prenajať  časť pozemku (40 m2) registra KN „C“, parc. č. 363/7, druh
pozemku zastavaná  plocha  a nádvorie, katastrálne územie Most pri Bratislave,
obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri
Bratislave Diane Želonkovej, 900 46 Most pri Bratislave 905, IČO 40 508 111
z dôvodu  osobitného  zreteľa,  na  predmetnej  časti  pozemku  je  postavená
prevádzka  predajne  kvetín  a darčekov,  viazanie  kytíc,  vencov  a aranžovanie
kvetín vo vlastníctve žiadateľky.

OZ hlasovalo: za 8 , proti 0, zdržali sa 0  

K bodu č. 12 Fagus SK, s. r. o. – Súhlas s postúpením pohľadávok

Spoločnosť  Fagus  SK,  s.r.o.  sídlo  Hliník  nad  Váhom  428,  014  01  Bytča,
predložilo  žiadosť  na  vydanie  súhlasu  s postúpením  pohľadávok  spoločnosti
Fagus  SK,  s.  r.  o.  voči  obci  Most  pri  Bratislave  ktoré  vzniknú  na  základe
Zmluvy o dielo č. 31/2021/DOD zo dňa 13.12.2021
Tento  súhlas  požadujú  výhradne  za  účelom  umožnenia  právneho  zriadenia
a vzniku  prípadného  výkonu  záložného  práva  v prospech  záložného  veriteľa
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653 so sídlom Tomášikova 45, 832 27
Bratislava  k pohľadávkam spoločnosti  Fagus  SK,  s.  r.  o.  voči  obci  Most  pri
Bratislave.
Súčasne požiadali obec o akceptáciu zmeny čísla účtu spoločnosti  Fagus SK, s.
r. o. vedeného v SLSP, IBAN: SK83 0900 0000 0051 1528 8174.

OR  odporúča  predložiť  Súhlas  s postúpením  pohľadávok  na  rokovanie
Obecného zastupiteľstva a odporúča predmetnú žiadosť neschváliť

OZ schvaľuje:
Vydanie súhlasu s postúpením pohľadávok spoločnosti Fagus SK, s. r. o. sídlo
Hliník  nad  Váhom 428,  014  01  Bytča,  IČO 36 388 980  voči  obci  Most  pri
Bratislave, ktoré vzniknú na základe Zmluvy  o dielo č.31/2021/DOD zo dňa 13.
12. 2021.

Tento  súhlas  sa  vydáva  výhradne  za  účelom  umožnenia  právneho  zriadenia
a vzniku a prípadného výkonu záložného práva v prospech záložného veriteľa
Slovenská   sporiteľňa,  a.  s.,  IČO:  00 151  653,  so  sídlom:  Tomášikova  48,
Bratislava 832 37 k pohľadávkam spoločnosti Fagus SK, s. r. o. voči  obci Most
pri Bratislave.
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Súčasne  obec  akceptuje  zmenu  čísla  účtu  spoločnosti  Fagus  SK,  s.  r.  o.
vedeného  v SLSP,  IBAN:  SK83  0900 0000  0051 1528  8174 na  ktorý  budú
poukazované platby v zmysle Zmluvy.

OZ hlasovalo: za 7 , proti 0, zdržali sa 1 BSBA Marek Luciak,

K bodu č. 13 Návrh  Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Most
pri   Bratislave   č.   6/2014   o určení   názvov   ulíc   na   území   obce  Most   pri
Bratislave

Účelom  Dodatku  č.  3  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  č.  6/2014
o určení názvov ulíc na území obce Most pri Bratislave je určenie názvov ulíc
v nových lokalitách obce v zmysle ustanovenia § 2b ods. 1 zákona o obecnom
zriadení.

Návrh názvov týchto nových  ulíc v obci Most pri Bratislave:

a) Pozemok registra KN „C“ parc. č. 998/370 – Višňová
b) Pozemky registra KN „C“ parc. č. 1220/789, 1220/999, 2500/141, 2500/17, 

1220/996 – Dubová
c) Pozemok registra KN „C“ parc.č 2500/137- Buková
d) Pozemok registra KN „C“ parc. č. 1327/21 – Ľ. Kukorelliho

OZ schvaľuje:
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Most pri Bratislave č.
6/2014 o určení názvov ulíc na území obce Most pri Bratislave.

           
OZ hlasovalo: za 8 , proti 0, zdržali sa 0  

K bodu č. 14 Návrh spolufinancovania v min. výške 5 % z celkovej výšky nákladov
na   projekt   „   Prestavba   bývalej   školy   na   materskú   školu   Most   pri
Bratislave“ v nadväznosti na vyhlásenú výzvu „IROP-PO2-SC221-2022-94
Zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji“

Ministerstvo  investícií,   regionálneho  rozvoja a  informatizácie   Slovenskej
republiky   ako Riadiaci  orgán pre  Integrovaný  regionálny  operačný program
vyhlásilo výzvu na predkladanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok  na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom
kraji.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94 
Obec má spracovaný projekt, právoplatné stavebné povolenie.

Náklady na projekt: 
SO 1 Materská škola                                    1 423 429,55 
SO 2 Ihriská, sadové úpravy a oplotenie        175 663,00 
SO3 Spevnené plochy                                     176 627,33
Dodatočné výdavky na stavebné práce             43 200,00
Spolu                                                            1 818 919,88
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Vybavenie MŠ                                                  57 812,62
Stála tabuľa                                                            360,00
Projektový manažér                                            6 390,00
Finančný manažér                                               6 390,00
Manažér pre verejné obstarávanie                      5 325,00                  
Náklady na realizáciu projektu                1 895 197,49 EUR

Spolufinancovanie obce predstavuje minimálne 5 % z celkovej výšky nákladov
projektu, t. j. 94 759,87 EUR.

Suma žiadosti o NFP – 1 800 437,62 EUR

OZ schvaľuje:
predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Prestavba bývalej školy na
Materskú školu Most pri Bratislave" realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-
SC221-2022-94, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a
platným programom rozvoja obce;

          - zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 -  zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  realizovaného
projektu vo výške 94 759,87 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu

obce,
         

OZ hlasovalo: za 8 , proti 0, zdržali sa 0  

K bodu   č.   15   Ing.  Michal   Bielik,   Timotej   Páleník   –  Umiestnenie   včelstiev   na
pozemku obce Most pri Bratislave

Ing. Michal Bielik bytom Zliechov 98, 01 832 Zliechov a Timotej Páleník bytom
Budovateľská 154, 900 46 Most pri Bratislave  požiadali o umiestnenie včelstiev
na pozemku obce Most pri Bratislave par. číslo 2465/4. Pozemok sa nachádza
v lese za malým Dunajom smerom na obec Zálesie v extraviláne obce. Žiadatelia
sa o predmetnú časť pozemku už roky starajú. 

OZ schvaľuje:
Zámer prenajať časť pozemku registra KN „C“ parc. č. 2465/4, druh pozemku
lesný  pozemok,  katastrálne  územie  Most  pri  Bratislave,  obec  Most  pri
Bratislave,  vedený  na  LV  č.  818,  vo  vlastníctve  obce  Most  pri  Bratislave
v prospech  Ing.  Michala  Bielika,  018  32  Zliechov  98  a Timoteja  Páleníka,
Budovateľská  154,  900  46  Most  pri  Bratislave  z dôvodu  osobitného  zreteľa
ktorým je umiestnenie včelstiev.

OZ hlasovalo: za 8 , proti 0, zdržali sa 0  

K bodu   č.   16  Kanalizácia  M&M spol.   s r.   o.   –  Žiadosť   o uzatvorenie   zmluvy
o odbornom výkone prevádzky verejnej kanalizácie
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Kanalizácia M & M, s.r.o., IČO: 35 776 498 so sídlom Bratislavská 96,  900 46
Most  pri  Bratislave  požiadala  o uzatvorenie  zmluvy  o výkone  prevádzky
verejnej kanalizácie.
Kanalizácia M & M spol. s r.o. zabezpečuje odborný výkon prevádzky verejnej
splaškovej  kanalizácie  vo  vlastníctve  obce  Most  pri  Bratislave  na  základe
viacerých  starších  čiastkových  zmlúv  o prevádzke,  ktoré   obsahovo  celkom
nezodpovedajú aktuálnej právnej úprave.

Predmetom zmluvy sú:
1.
Interné označ. infraštruktúry: P-3
Katastrálne územie: Most pri Bratislave
Projektový názov: “Obytný  súbor  rodinných  domov  -

STUDENÉ”
Objekt: Splašková kanalizácia
Kanalizácia: 

                  a) Stoka 1 je z PVC DN 250 dĺžky 71 m,
                  b) Stoka 2 je z PVC DN 250 dĺžky 137 m,

                              c) Stoka 3 je z PVC DN 250 dĺžky 70 m,

KNC: 16/25, 16/46

2.
Interné označ. infraštruktúry: P-5
Katastrálne územie: Most pri Bratislave
Projektový názov: “Kanalizácia  na  uliciach  Achátová  a

Jantárová v obci Most pri Bratislave”
Objekt: Splašková kanalizácia
Kanalizácia: 
a) Stoka 1 je z PVC DN 300 dĺžky 203 m,
b) Stoka 2 je z PVC DN 300 dĺžky 197 m,
c) Stoka 3 je z PVC DN 300 dĺžky 216 m,

KNC: 42/5, 62/168, 62/127

3.
Interné označ. infraštruktúry: D-1
Katastrálne územie: Most pri Bratislave
Projektový názov: “Výstavba bytových domov v lokalite C11, 

D3 -  Pod Pšenom”
Objekt: Splašková kanalizácia
Kanalizácia: 
(a) Vetva A je z PVC DN 300, dĺžky 428,26 m,

KNC: 1533/31, 1533/62 

OZ schvaľuje:
Uzatvorenie  Zmluvy  o odbornom  výkone  prevádzky  verejnej  kanalizácie  vo
vlastníctve obce Most pri Bratislave so spoločnosťou Kanalizácia M & M, s.r.o.
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Bratislavská 96/98,  900 46 Most pri Bratislave,  IČO: 35 776 498 na dobu 5
rokov  s tým,  že  po  uplynutí  5  rokov  má  spoločnosť  prednostné  právo  na
uzatvorenie novej zmluvy alebo dodatku k zmluve.

OZ hlasovalo: za 7 , proti 1 BSBA Marek Luciak, zdržali sa 0  

K bodu č. 17 Návrh na určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 - 2026 

V súlade s  §  11 ods.  3  zákona Slovenskej  národnej  rady č.  369/1990 Zb.  o
obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  na  celé  nasledujúce  volebné
obdobie: 2022 - 2026 je navrhovaný počet poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Most pri Bratislave : 11.

OZ schvaľuje:
V súlade s  §  11 ods.  3  zákona Slovenskej  národnej  rady č.  369/1990 Zb.  o
obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  na  celé  nasledujúce  volebné
obdobie: 2022 - 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Most pri
Bratislave : 11.

OZ hlasovalo: za 8 , proti 0, zdržali sa 0  

K bodu   č.   18  Návrh   na   určenie   pracovného   úväzku   starostu   obce  Most   pri
Bratislave na volebné obdobie 2022 – 2026

V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné
obdobie: 2022 – 2026 je navrhovaný  rozsah výkonu funkcie starostu obce Most
pri Bratislave takto: plný pracovný úväzok. 

OZ schvaľuje:
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné
obdobie: 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Most pri Bratislave
takto: plný pracovný úväzok. 

OZ hlasovalo: za 8 , proti 0, zdržali sa 0  

K bodu č. 19 Rôzne

Starosta obce informoval poslancov
-  o schválenej  dotácie  6 580,- EUR na projekt – Cyklo ostrovček pohoda na
cyklotrase Studené – Most pri Bratislave,
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- o organizovaní pietnej spomienky pri príležitosti úmrtia M. R. Štefánika, ktorá
sa uskutoční dňa 4. mája 2022 zo začiatkom o 10:45 hod. na Mohyle M. R.
Štefánika
-  o  výsledku  monitoringu  „Y“  križovatky  v obci  Most  pri  Bratislave,  ktorú
vykonal  DI  PZ  SR  v Senci  a  odporučil  samospráve  vykonať  opatrenia  na
odstránenie nedostatkov. Starosta obce uvedený podnet zašle na  BSK, ktorý je
vlastníkom ciest a  správu vykonáva Správa ciest BSK.
- o dobrovoľnej brigáde pri príležitosti „Dňa zeme“, ktorá sa uskutoční dňa 30.
apríla 2022.

BSBA Marek Luciak
Navrhol  poveriť  hlavnú  kontrolórku  obce  Most  pri  Bratislave  vykonaním
kontroly všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov uzatvorených medzi obcou Most
pri  Bratislave a spoločnosťami  VMM a. s.,  Kanalizácia  M&M spol.  s  r.  o.
z pohľadu, či to je v súlade so zákonom a zároveň ho zaujíma, či je to aj výhoda,
aké tam z toho plynú výhody pre občanov obce. 

OZ schvaľuje:
Poverenie hlavnej  kontrolórky obce na vykonanie kontroly všetkých zmlúv a
zmluvných  vzťahov   uzatvorených  medzi  obcou  Most  pri  Bratislave  a
spoločnosťami VMM, a.s.,  Kanalizácia M&M spol. s  r. o. z pohľadu súladu so
zákonom.

OZ hlasovalo: za 4 Mgr. Katarína Rentková, PhD, BSBA Marek Luciak, Ing.
Peter  Kováčik,  p.  Milan  Kohút,  proti  0,  zdržali  sa  Mgr.  Ľudmila  Trsťanová,
Mgr. Michaela Šipošová, p. Jozef Máté, Marek Rendek  

Položil otázku zástupcovi FK SLOVAN Most pri Bratislave k aktuálnej situácii
ohľadne čiernej stavby na ihrisku.
Zástupca FK SLOVAN Most pri Bratislave (Marek Rendek) odpovedal, že OZ
FK  SLOVAN  Most  pri  Bratislave  podalo  žiadosť  o  dodatočné  stavebné
povolenie,  konanie  je  v súčasnej  dobe  prerušené  nakoľko  OZ FK SLOVAN
Most pri Bratislave bolo vyzvané doplniť žiadosť.

K bodu č. 20 Diskusia 

Tomáš Šoltés 
 - položil otázku k odpovediam na podnety starostovi;  

- položil otázku k cene zimnej údržby;
- upozornil na pravdepodobnú chybu v poslednom čísle obecného spravodaja  
  v údajoch k uverejneným tabuľkám;
- parkovanie v obci;

K bodu č. 21 Záver 

Ing. František Mastný
                       starosta obce
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Overovatelia zápisnice:  Ing. Peter Kovačik

                                          p. Milan Kohút

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek

https://youtu.be/VWtNvf-_Uj8 

https://youtu.be/VWtNvf-_Uj8?fbclid=IwAR3Z33e4Nd-m2o8HU-qfFTVQqq_iWiubqTopUjHR-SM4zUHApNodhebRZEg

