Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany,
konaného dňa 26. 05. 2015 o 17.00 hod v zasadačke OcÚ Nemčiňany
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

Jozef Keseg, starosta obce
Poslanci : Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
Hlavný kontrolór obce: Mária Valkovičová
Mgr. Lenka Bónová , poslanec OZ

Ďalší prítomní: Miroslava Kesegová, zapisovateľka
Bc. Mária Kesegová, účtovníčka OcÚ
Verejnosť:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
PROGRAM :
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpelácia poslancov
4/ Návrh VZN č. 3/2015 o nájomných bytoch
5/ Návrh VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Nemčiňany
6/ Členstvo v OIK Mochovce
7/ Určenie kronikára obce
8/ Kúpna zmluva p. Jaroslava Janču, Továrenská 3, 953 01 Zlaté Moravce o kúpu
pozemku parc.č. 246/3 o výmere 22 m2
9/ Žiadosť o prerokovanie odkúpenia časti obecného pozemku v k.ú. Rohožnica p.č.
82/18 – p. Novosad a p. Novosadová
10/ Úprava rozpočtu 1/2015
11/ Návrh na vyradenie majetku
12/ Žiadosť p. J. Bielku o doriešenie vstupu na pozemok
13/ Rôzne
14/ Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril a viedol Jozef Keseg, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že sú prítomní všetci 6 poslanci z celkového počtu 7,
pani poslankyňa Mgr. Lenka Bónová sa ospravedlnila a p. starosta Jozef Keseg vyhlásil OZ
za uznášania schopné.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Ing. Jana Šidlovská, Július Szénási
Návrhová komisia:
Marián Žigmond, Martin Slažák, Peter Kršák
Zapisovateľka:
Miroslava Kesegová
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Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 1 Marián Žigmond
Jozef Keseg, starosta obce navrhol pozmeniť program rokovania nasledovne:
- doplniť bod 10/ Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2015
Pán poslanec Peter Kršák navrhol, aby sa vynechal bod 11/ Návrh na vyradenie majetku,
nakoľko neboli predložené dostatočné materiály.
Uznesenie č. 35/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 1 Marián Žigmond
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpelácia poslancov
4/ Návrh VZN č. 3/2015 o nájomných bytoch
5/ Návrh VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci Nemčiňany
6/ Členstvo v OIK Mochovce
7/ Určenie kronikára obce
8/ Kúpna zmluva p. Jaroslava Janču, Továrenská 3, 953 01 Zlaté Moravce o kúpu
pozemku parc.č. 246/3 o výmere 22 m2
9/ Žiadosť o prerokovanie odkúpenia časti obecného pozemku v k.ú. Rohožnica p.č.
82/18 – p. Novosad a p. Novosadová
10/ Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2015Úprava rozpočtu 1/2015
11/ Úprava rozpočtu 1/2015
12/ Žiadosť p. J. Bielku o doriešenie vstupu na pozemok
13/ Rôzne
14/ Záver
K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z 3. zasadnutia OZ
Predložil starosta obce Jozef Keseg. Konštatoval, že mu poslanci odporučili vyhlásiť
výberové konanie na kronikára obce. Pán starosta Jozef Keseg informoval, že si nikto nedal
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žiadosť iba pán PhDr. Miroslav Pius. A odporučili pánovi starostovi Jozefovi Kesegovi
rokovať s mestom Tlmače o Mestkej polícii. Oboznámil poslancov, že sa mesto Tlmače
neozvalo, takže to asi bolo nerentabilné.
Uznesenie č. 36/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z 3. zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za: 6 Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 3. Interpelácie poslancov
P. Marián Žigmond sa poďakoval všetkým za dôveru vo voľbách a prečítal list, ktorým sa
vzdal mandátu poslanca OZ. List je prílohou zápisnice. Svoj mandát pán poslanec Marián
Žigmond zložil o 17. 10 hod. Nakoľko sa pán poslanec Marián Žigmond vzdal poslaneckého
mandátu, bolo potrebné zmeniť návrhovú komisiu. Pán starosta Jozef Keseg doplnil do
návrhovej komisie pána poslanca Erika Valkoviča.
Pán poslanec Peter Kršák sa spýtal, že na minulom zasadnutí pán starosta Jozef Keseg
zabezpečí, aby upravili chodník pri cintoríne a poklopy.. Pán starosta Jozef Keseg mu
odpovedal, že to bol pozrieť p. Ondrejka a spraví sa to. Pán Peter Kršák povedal, že asi by
bolo treba dať aj nejaké rigoly, aby nešiel dážď na cestu a aby voda nešla na cestu. Ešte sa
pán Kršák spýtal, či to nemala vyspraviť firma, ktorá robila chodník. Pán starosta Jozef Keseg
mu odpovedal, že nie. Pán Peter Kršák sa spýtal kedy to prídu vyspraviť. Pán starosta Jozef
Keseg mu odpovedal, že v blízkej dobe.
Uznesenie č. 37/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
doplnenie člena do návrhovej komisie:
Erik Valkovič
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
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zdržal sa: 0
K bodu 4. Návrh VZN č. 3/2015 o nájomných bytoch
Pán starosta Jozef Keseg povedal, že návrh VZN č. 3/2015 o nájomných bytoch dostali
poslanci domov, a spýtal sa či má niekto nejaké pripomienky. Pán poslanec Peter Kršák chcel
vysvetliť, čo sú to tam za predpisy, nikde nie sú vysvetlené. Pán starosta Jozef Keseg mu
odpovedal, že sa to tam asi omylom zmazalo, že sa to tam doplní. Ďalej sa pán Peter Kršák
spýtal koľko vyjde nájomné na 1, 2, 3 – izbový byt. Pán starosta mu odpovedal, že nájom
vyjde okolo 80 € na 1 izbový, od 120 – 130 € 2 izbový a 150 – 170 € 3 izbový byt. Ďalej pán
Peter Kršák navrhol, aby sa zmenilo 3 mesačné nájomné na 4 mesačné. A ďalej žiadal
vysvetliť § 5 bod 6, nakoľko mu nie je jasné kto môže uzavrieť zmluvu, je to tak napísané, že
zmluvu môže uzavrieť každý kto nespĺňa podmienky v § 4. Pán starosta Jozef Keseg navrhol,
že sa môže ten bod vypustiť.
Pani Ing. Šidlovská navrhla, že ona by tam ten bod nechala, ak by sme nemali nájomníkov,
ktorí by vyhovovali, tak by sme tam zatiaľ mohli umiestniť aj nejakého iného nájomníka. Pán
starosta Jozef Keseg povedal, že sa ten bod môže stadiaľ vypustiť a keď by sa stavala nová
bytovka, tak by sa schválilo nové VZN
Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
a/ zmeniť VZN č. 3/2015 o nájomných bytoch v § 5 ods. 7 /Nájomná zmluva môže obsahovať
aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá nesmie presiahnuť výšku štvormesačného
nájomného,.../
Hlasovanie:
za: 3 Peter Kršák, Martin Slažák, Ing. Jana Šidlovská
proti : 2 Erik Valkovič, Július Szénási
zdržal sa: 0
b/ Vynechať z VZN č. 3/2015 o nájomných bytoch v § 5 ods. 6
Hlasovanie:
za: 4 Peter Kršák, Martin Slažák, Ing. Jana Šidlovská, Július Szénási
proti : 1 Erik Valkovič
zdržal sa: 0
c/ doplniť za § 7 osobitné predpisy:
1) § 11 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania o sociálnom bývaní v znení neskorších zmien a doplnkov
2) § 45 – 59 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov
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3) resp. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení
neskorších zmien a doplnkov
4) § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov
5) § 4 zákona č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov
6) § 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák, Martin Slažák, Ing. Jana Šidlovská, Július Szénási, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
d/ Návrh VZN č. 3/2015 o nájomných bytoch s horeuvedenými zmenami
Hlasovanie:
za: 4 Peter Kršák, Martin Slažák, Ing. Jana Šidlovská, Július Szénási
proti : 0
zdržal sa: 1 Erik Valkovič
K bodu 5. Návrh VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Nemčiňany
Pán starosta Jozef Keseg oboznámil poslancov s tým, že im bol doručený Návrh VZN č.
2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Nemčiňany. Spýtal sa, či má niekto nejaký návrh alebo pripomienku.
Uznesenie č. 39/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Návrh VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Nemčiňany
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
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K bodu 6. Členstvo v OIK Mochovce
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov o členstve do OIK Mochovce. Vysvetlil
poslancom, že sa jedná o prijatie obce do členstva OIK Mochovce. Predtým to bolo združenie
ZOS Mochovce, boli tam obce, ktoré boli v 1. pásme. To združenie zaniklo a vzniklo OIK
Mochovce, do ktorého patria teraz všetky obce. Je potrebné, aby členstvo v OIK Mochovce
zastupiteľstvo schválilo.
Pán poslanec Peter Kršák sa spýtal, že čo napĺňajú. Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal,
že sa jedná o to, že nás budú informovať, čo sa deje v Mochovciach. Poskytujú aj dotácie.
Pani poslankyňa Ing. Jana Šidlovská sa spýtala, či sa platí aj členské. Pán starosta Jozef Keseg
jej odpovedal, že sme oslobodení.
Pán Peter Kršák sa spýtal, koľko tam je členov. Pani hlavná kontrolórka Mária Valkovičová
mu odpovedala, že 96 a 6 pribudlo.
Pani účtovníčka Bc. Mária Kesegová povedala, že sa to združenie rozšírilo a bolo by dobré
keby sme tam vstúpili.
Uznesenie č. 40/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
členstvo v OIK Mochovce
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 7. Určenie kronikára obce
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že nikto si nedal žiadosť na kronikára obce
iba PhDr. Miroslav Pius, takže je na nás, či určíme za kronikára obce p. PhDr. Piusa
s odmenou 200€.
Uznesenie č. 41/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
za kronikára obce p. PhDr. Miroslava Piusa s ročnou odmenou 200 €
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
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proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 8. Kúpna zmluva p. Jaroslava Janču, Továrenská 3, 953 01 Zlaté Moravce
o kúpu pozemku parc.č. 246/3 o výmere 22 m2
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že na minulom zastupiteľstve sme schválili
zámer a teraz treba ešte schváliť kúpnu zmluvu.
Uznesenie č. 42/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Kúpnu zmluvu o predaj pozemku parcela reg. „C“ nachádzajúca sa v Obci Nemčiňany,
katastrálne územie Nemčiňany, zapísaná na LV č. 737 ako parcela číslo 246/3 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/91 Zb. o
majetku obcí, priamym predajom ( vlastníkovi susednej parcely) z dôvodov hodných
osobitného zreteľa Jaroslavovi Jančovi, bytom : Továrenská 3, 953 01 Zlaté Moravce,
za cenu: 2 € za m2, t. j.: spolu = 44 € /slovom: štyridsaťštyri eur/ s vecným bremenom na
parcele č. 246/3: cez parcelu č. 246/3 vedie kanalizácia, preto každý vlastník tejto parcely je
povinný zabezpečiť v prípade poruchy prístup ku kanalizácii a prevod nehnuteľnosti
zabezpečí a bude financovať žiadateľ.
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 9. Žiadosť o prerokovanie odkúpenia časti obecného pozemku v k.ú. Rohožnica
p.č. 82/18 – p. Novosád a p. Novosádová
Pán starosta Jozef Keseg prečítal list od pána Novosáda a pani Novosádovej o odkúpenie časti
pozemku. Vysvetlil poslancom, že je tam len zmena m2, jedná sa o 51 m2.
Pani Ing. Jana Šidlovská sa spýtala, koľko tam bolo predtým m2. Pán starosta Jozef Keseg
odpovedal, že 67 m2 a teraz je tam 51 m2.
Uznesenie č. 28/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
a/ predaj pozemku parcela č. 82/18 nachádzajúca sa v Obci Nemčiňany, katastrálne územie
Rohožnica, ako parcela číslo 82/18 – zastavané plochy o výmere 51 m2 v zmysle § 9a ods. 8
písm. e/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, priamym predajom ( vlastníkovi susednej
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parcely) z dôvodov hodných osobitného zreteľa: Ing. Ivanovi Novosádovi a Ing. Anne
Novosádovej, bytom : Školská 615, 951 76 Tesárske Mlyňany,
Hlasovanie:
za: 4 Martin Slažák, Július Szénási, Peter Kršák
Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 1 Ing. Jana Šidlovská
b/ schvaľuje za cenu: 2,- € za m2, t. j.: 102,- € a prevod nehnuteľnosti zabezpečí a bude
financovať žiadateľ
Hlasovanie:
za: 4 Martin Slažák, Július Szénási, Ing. Jana Šidlovská, Peter Kršák
proti : 0
zdržal sa: 1 Erik Valkovič
K bodu 10. Plnenie rozpočtu za ¼ 2015
Pán starosta Jozef Keseg informoval, že bolo poslancom doručené plnenie rozpočtu za ¼
2015, ak má niekto nejaké otázky, nech sa páči.
Pán poslanec Peter Kršák sa spýtal, prečo je veľmi zvýšený rozpočet na plyn v MŠ. Pani
účtovníčka Bc. Mária Kesegová mu odpovedala, že sa v minulom roku prechádzalo z jednej
spoločnosti do druhej a boli tam nastavené nízke splátky, tak prišiel veľký nedoplatok
a rozpočet na rok 2015 sa schvaľoval ešte v novembri a nebolo ešte vyúčtovanie.
Pán poslanec Peter Kršák konštatoval, že to bolo asi u každého. Pani účtovníčka Bc. Mária
Kesegová mu odpovedala, že nie iba v Materskej škole a Školskej jedálni, nakoľko je to jedna
budova.
Uznesenie č. 44/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu za ¼ 2015
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
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K bodu 11. Úprava rozpočtu 1/2015
Pán starosta Jozef Keseg, informoval, že bola poslancom doručená úprava rozpočtu 1/2015.
Ak má niekto nejaké otázky, nech sa spýta.
Pán Peter Kršák sa spýtal prečo je na rekonštrukciu Kultúrneho domu 10 000 €
a predpokladaná rekonštrukcia je v sume 7 000 – 7 500 €, či sa to týka okien. Dá sa to aj
upravovať. Pretože je tam daný projekt na výmenu okien a keď nám prejde, tak či sa to dá
použiť aj inam. Pán starosta Jozef Keseg odpovedal, že ak prejde projekt, dajú sa tie peniaze
použiť aj inde.
Pani účtovníčka Bc. Mária Kesegová prečítala poslancom list, aké dotácie sme dostali a kde
sa presunuli peniaze. List je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 45/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu rozpočtu 1/2015
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 12. Žiadosť p. Jána Bielku o doriešenie vstupu na pozemok
Pán starosta Jozef Keseg prečítal list od pána Jána Bielku, ktorý je prílohou zápisnice
o doriešenie vstupu na pozemok.
Pán Peter Kršák podotkol, že tam vjazd nikdy nebol.
Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že nie nikdy tam nebol. Ten vjazd, čo je tam, platila
obec a pán Bielka chce, aby obec na vlastné náklady dala premiestniť elektrický stĺp
a spravila mu vjazd, pretože si nemá z kadiaľ doniesť materiál na prerábanie domu.
Pani Ing. Jana Šidlovská povedala, že on má prístup do toho domu z uličky. A skonštatovala,
že tam aj tak nikto nebýva.
Pán Peter Kršák navrhol nech si na vlastné náklady spraví prekládku stĺpu a nech si spraví
vjazd.
Pani Ing. Jana Šidlovská povedala, aby to bolo v rámci bezpečnostných pravidiel.
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že kvôli projektu nemôžeme zasahovať do stĺpa,
nakoľko sme dostali dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Pán starosta Jozef Keseg povedal, nech si to splaníruje a nech si spraví vjazd na vlastné
náklady bez poškodenia projektu.
Uznesenie č. 46/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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schvaľuje
zriadenie vjazdu pánovi Jánovi Bielkovi na vlastné náklady bez poškodenia projektu.
Hlasovanie:
za: 4 Peter Kršák, Július Szénási, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 1 Martin Slažák
K bodu 13. Rôzne
Hlavný kontrolór obce pani Mária Valkovičová navrhla zriadenie vyraďovacej a likvidačnej
komisie, nakoľko bol z programu vyradení na návrh pána Petra Kršáka bod 11. Návrh na
vyradenie majetku, nakoľko obec môže na základe písomného návrh starostu obce, vyraďovať
nepotrebný majetok 2 krát ročne a to k 1.5. alebo k 1. 10.
Pán starosta navrhol zriadiť vyraďovaciu a likvidačná komisiu v zložení:
Predseda komisie : Ing. Jana Šidlovská
Člen komisie:
Erik Valkovič
Peter Kršák
Uznesenie č. 47/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vyraďovaciu a likvidačná komisiu v zložení:
Predseda komisie : Ing. Jana Šidlovská
Člen komisie:
Erik Valkovič
Peter Kršák
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 14. Záver
Pán starosta Jozef Keseg ešte oboznámil poslancov, že nám prešiel projekt Arboristické
ošetrenie drevín, takže na jeseň sa budú v cintorínoch opilovať a vypilovať stromy.
Pán Peter Kršák navrhol, že sme v rozpočte vyčlenili 75 000 € na Chodník Vetva A,B, aby
sme zrealizovali výberové konanie.
Pán Peter Kršák ešte navrhol, aby sme išli do projektu Allianz – bezpečnosť na cestách. Aby
sme vypracovali projekt na merače rýchlostí a aby sa aj vymenili značky. Pán starosta Jozef
Keseg mu povedal, že nie je problém.
Pán starosta Jozef Keseg sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
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Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 h.
Zapísala: Miroslava Kesegová

....................................................
Jozef Keseg
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Jana Šidlovská

........................................

Július Szénási

........................................
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