Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šalov
konaného dňa 14.08.2019

Prítomní:

Mgr. Renáta Kassaiová, starostka obce
Poslanci: Eva Molnárová
Gabriela Szabó
Ingrida Baranyaiová
Jolana Kotaszová
Bc. Renáta Kassaiová
Ďalší prítomní:
Ing. Július Tar, prednosta OcÚ
Mgr. Adriana Kovács, kontrolórka obce
Alžbeta Čerbová, účtovníčka obce
Zapisovateľka:

Magdaléna Juhászová, administratívna pracovníčka OcÚ

P ROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia OcZ zo dňa 26.06.2019
4. Určenie výšky príspevku obce pre dôchodcov na stravovanie v Školskej jedálni
5. Návrh VZN Obce Šalov o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
škôl a školských zariadení na území obce Šalov
6. Organizačné zabezpečenie Obecných osláv 2019
7. Rôzne
8. Interpelácia poslancov
9. Diskusia
10. Záver
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová.
Privítala všetkých prítomných na 4. zasadnutí OcZ a konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní
všetci poslanci, a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Poslanci OcZ nemali k programu rokovania žiadne pripomienky a ani návrhy na doplnenie,
starostka obce prečítala návrh uznesenia, a následne dala hlasovať k tomuto bodu programu.
Pozvánka s programom rokovania tvorí prílohu zápisnice.
Návrh na uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
schvaľuje
program rokovania 4. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
X
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starostka za členov návrhovej komisie navrhla poslancov: Evu Molnárovú, Jolanu Kotaszovú
a Ingridu Baranyaiovú.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Bc. Renáta Kassaiová a Gabriela Szabó.
Za zapisovateľa zápisnice z rokovania OcZ bola určená: Magdaléna Juhászová.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, starostka obce požiadala prečítať návrh
uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia prečítala Eva
Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove na návrh starostky
volí
návrhovú komisiu v zložení: Eva Molnárová, Ingrida Baranyaiová a Jolana Kotaszová
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
X
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

3. Kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia OcZ zo dňa 26.06.2019
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ vykonala hlavná kontrolórka
obce Mgr. Adriana Kovács. Konštatovala, že všetky uznesenia z 3. zasadnutia OZ boli
splnené.
Návrh na uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove
a) berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení OcZ z 3. zasadnutia konaného dňa 26.06.2019
b) schvaľuje
správu o kontrole plnenia uznesení OcZ
c) konštatuje že,
všetky uznesenia boli splnené
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
X
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

4. Určenie výšky príspevku obce pre dôchodcov na stravovanie v Školskej jedálni
Starostka predložila dôvodovú správu k tomuto bodu rokovania, a že v školskej jedálni so
súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa varí a poskytuje strava pre
dôchodcov, a od odkedy sa varí v jedálni, obec prispievala dôchodcom na obed, na začiatku za
každý odobratý obed vo výške 3,00 Sk, čo po prepočítaní na eurá činilo 0,10 €. Od 1.
septembra 2019 sa mení výška finančného príspevku na stravovanie v súlade finančným
pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určeným
ministerstvom školstva., a z toho dôvodu sa zvýši aj úhrada za stravu, preto by sa mala

prehodnotiť výška príspevku obce poskytnutá pre dôchodcov. Po prečítaní správy otvorila
diskusiu k tomuto bodu.
Hlavnú kontrolórku zaujímalo koľko dôchodcov žiadalo príspevok od obce.
Starostka obce uviedla, že t. č. sú dvaja stravníci, jeden dôchodca si chodí pre obed a druhej
dôchodkyni robí donášku nezamestnaná občianka zúčastňujúca sa na AČ.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky ani otázky, starostka obce požiadala prečítať
návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia prečítala Eva
Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní určenia výšky príspevku obce pre dôchodcov
na stravovanie v Školskej jedálni
a) schvaľuje
príspevok obce na stravovanie pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci Šalov vo výške 0,50 €
na jeden obed v čase prevádzky školskej jedálne s účinnosťou od 1.9.2019
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
x
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

5. Návrh VZN Obce Šalov o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
škôl a školských zariadení na území obce Šalov
Starostka obce predložila na prerokovanie návrh VZN Obce Šalov o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov,
ktorý bol poslancom doručený predčasne na preštudovanie a pripomienkovanie, bol zverejnený
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Obec vypracované VZN mala, ale bolo nutné zmeniť výšku príspevku na stravovanie. Školský
zákon ukladá povinnosť rodičovi, respektíve zákonnému zástupcovi platiť za pobyt dieťaťa
v MŠ a aj v ŠKD.
Do MŠ v obci chodia deti ktorých rodičia sú v sociálnej a aj v hmotnej núdzi, preto na návrh
starostky ešte v roku 2016 bol schválený symbolický mesačný poplatok 1,00 €, ktorý aj navrhla
naďalej ponechať.
Tak isto aj za pobyt v ŠKD je zákonom daná povinnosť rodičovi, zákonnému zástupcovi
dieťaťa prispievať na chod ŠKD. Doteraz bol poplatok, ktorý 1,00 €, ktorý navrhla starostka aj
ponechať.
Starostka obce k § 4 - Výška príspevku na úhradu nákladov v školskej jedálni uviedla, že
Ministerstvo školstva vydáva finančné pásma, kde sú uvedené sumy určené na nákup potravín
na stravu t.j. 1 obed, iné jedlo). Zriaďovateľ je povinná postupovať podľa týchto pásiem. Obec
mala určené 1.finančné pásmo a doporučuje ho aj ponechať naďalej, ale s tým, že doteraz
nebol určený príspevok na režijné náklady, ale od septembra 2019 navrhuje určiť príspevok
rodiča za jeden obed v MŠ 0,10 €,
v ZŠ 0,15 €. Zamestnanci majú určený príspevok
paušálnou sumou, tak isto aj dôchodcovia a cudzí stravníci. V školskej jedálni so súhlasom
regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môže poskytovať strava aj cudzím stravníkom.
Podľa zákona o štátnych dotáciách MPSVaR poskytuje na stravu pre jedno dieťa 1,20 € na
jeden obed, v ZŠ na každý deň keď sa žiak zúčastní vyučovania a v MŠ je rozdelené na
predškolskú dochádzku, DvHN a príjem rodiny je do výšky životného minima.
Pri zamestnancoch musí zamestnávateľ postupovať podľa zákona.

Na zasadnutí Dolnohronského regiónu odporučili zvýšiť príspevok podľa 3. finančného pásma,
ale po prerokovaní s vedúcim školskej jedálne navrhla ponechať 1. finančné pásmo naďalej,
nakoľko pokryje výdavky.
Ďalej uviedla, že zákonný zástupca mesačné príspevky za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD uhrádza
do 10 dňa v mesiaci. Za odobratú stravu do 20 dňa v mesiaci, ale s tým, že ak dovtedy nebude
uhradený poplatok, tak už 21. dňa dieťa nedostane obed. Podmienky sú určené zákonom, napr.
keď zák. zástupca neodhlási dieťa z obedu vopred musí vyplatiť celý obed t.j. aj dotáciu.
Informovala poslancov, že v januári sa so zamestnankyňou Sylviou Pásztor zúčastnila na
porade na ÚPSVR v Leviciach ohľadne dotácií na stravu, ale nevedeli sa k danej problematike
ani tam jasne vyjadriť. Rozdiel bude aj v tom, že dotácia sa môže použiť na nákup čohokoľvek
napr. taniere, príbor, ovocie, zelenina. Problém je len v tom, že zákon o dotáciách a školský
zákon nie sú v súlade, čo už rieši aj ZMOS.
Vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k tomuto bodu rokovania, predniesli svoje pripomienky
alebo dotazy. Nakoľko poslanci OZ nemali k predloženému návrhu VZN žiadne pripomienky,
starostka obce požiadala o prečítanie návrhu uznesenia a zároveň hlasovania k tomuto bodu
programu, návrh uznesenia prečítal Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu VZN Obce Šalov o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Šalov s účinnosťou od 1.9.2019
Poslanci

Ingrida
Baranyaiová

Bc. Renáta
Kassaiová

Jolana
Kotaszová

Eva
Molnárová

Gabriela
Szabó

Celkom

Za
Proti
Zdržal sa

X
-

x
-

x
-

x
-

x
-

5
-

6. Organizačné zabezpečenie Obecných osláv 2019
Na úvod tohto bodu rokovania starostka obce pripomenula, že predsedovia jednotlivých
komisií OcZ mali uznesením č. 14/2019 z 3. zasadnutia OcZ dňa 26.06.2019 uložené, aby do
11.07.2019 predložili návrhy svojich komisií k organizačným náležitostiam, oslavám
konajúcich sa 24.8.2019. Nakoľko neboli predložené žiadne návrhy, starostka obce oboznámila
prítomných už s hotovým programom. Otvorenie slávností o 15. hodine so slávnostnou
bohoslužbou, po nej nasleduje príhovor starostky obce, Lilla Szekeres – prednes, spevácka
skupina Rozmaring zo Šaroviec, László Zsákovics- spev, zmenou bude tanečná skupina Texas
zo Zbrojník, namiesto Arizony z Hronoviec a pozvanie prijal aj Benji. Ako VIP hosť vystúpi
Felvidéky mulatós z maďarska. Večer do tanca bude hrať M-VOCAL Music band, za úhradu
360,- €. Pôvodne v pláne boli Rikkoňovci, ale kvôli zdravotným ťažkostiam nevedeli prisľúbiť
účasť, a hudbu bolo treba zabezpečiť a rozhodnúť sa.
Pre deti je pozvaný Dudó Bohóc z maďarska, ktorý bude modelovať z balónov a taktiež
maľovať na tvár. Obecné oslavy prebehnú tento rok ako vlani s otvorenými pivnicami. Predaj
občerstvenia zabezpečí Ingrida Baranyaiová.
Ďalej uviedla, že ako každý rok, bude sa variť guláš z diviny, fazuľový guláš a hovädzí so
zeleninou (ragu). Guláš by sa predával za symbolickú cenu. Následne starostka požiadala
poslancov, aby sa vyjadrili a predniesli svoje návrhy a pripomienky, a otvorila diskusiu
k tomuto bodu.

Gabriela Szabó dotazovala či bude súťaž vo varení guláša.
Starostka obce pripomenula, že poslanci mali možnosť podať návrhy, ale nikto nič nenavrhol.
Bc. Renátu Kassaiovú zaujímalo aká by bola symbolická cena za guláš.
Starostka obce navrhla 0,50 €, alebo by bol zadarmo, ale na lístky pre každého. Ak sa
nepredávalo doteraz, tak nech sa nechá táto tradícia, ale každá rodina dostane lístky a len
s lístkom dostane jesť. To isté bude aj na cukrovú vatu, bez lístka nedostanú nič lebo aj vlani
boli problémy, bolo dohodnuté všetko aj počet a predsa sa nie dobre rozdávala. Tieto lístky si
poslanci rozdajú vo svojom obvode, a ak niekto bude chcieť navyše tak si kúpi 1 porciu za 1 €.
Nealko a alkoholické nápoje nebudú poskytnuté, iba vystupujúcim a pozvaným hosťom. Chlieb
je zabezpečený. Vojenský stan nebude postavený, nakoľko ani vlani nebol využitý.
Vlani už nebolo rozdelené, že kto má ktorých vystupujúcich na starosti, už automaticky keď
prídu tak sa ich niekto ujme. Je potrebné dohodnúť, kde sa budú vystupujúci prezliekať.
Gabriela Szabó navrhla, aby sa opýtalo od p. Žófie Zajacovej, či sa v ich pivnici nemôžu
prezliekať.
Jolana Kotaszová podotkla, že ona kľúče má od ich pivnice, ale treba sa ich spýtať.
Ing. Július Tar navrhol, aby sa pokúsilo spojiť s K&L Real Krakovany, keby nám mohli
odomknúť zrkadlovú izbu.
Bc. Renáta Kassaiová prisľúbila, že sa popýta na túto možnosť.
Starostka obce podotkla, že prezliekať sa bude len tanečná skupina zo Zbrojník.
Následne otvorila tému zákuskov a slaného pečiva.
Jolana Kotaszová uviedla, že oslovila členov svojej komisie, Fatima Muchová a Alena
Štugelová nebudú piecť. Ostatné členky komisie prisľúbili pomoc. Pani Edita Töröková
pomôže aj pri zdobení pódia. Aj p. Edita Bolemantová upečie.
Eva Molnárová podotkla, že tí čo zvykli piecť, tí aj tento rok určite napečú.
Gabriela Szabó navrhla, aby sa spísalo kto bude piecť sladké a kto slané, aby sa nestalo to, že
z niektorého druhu bude prebytok a z iného zas málo.
Jolana Kotaszová dotazovala, či sa budú zákusky ponúkať len vystupujúcim a pozvaným
hosťom, a kde budú uložené v ktorej pivnici.
Starostka uviedla, že sa zvykli ponúkať všetci prítomní ľudia.
Ing. Tar navrhol, že by sa dalo aj kúpiť drobné slané pečivo.
Mgr. Adriana Kovács navrhla, že poskytne kontakt na pani v Jure nad Hronom, ktorá zvykne
piecť takéto slané pečivo.
Starostka obce dotazovala, či je potrebné konferovať program, alebo stačí ak na začiatku pri
otvorení osláv uvedie vystupujúcich, uvedie sa VIP hosť a ostatných už ľudia poznajú.
Bc. Renta Kassaiová dotazovala, či bude súťaž vo varení, či by bol záujem o túto činnosť.
Jolana Kotaszová spomenula situáciu z pred dvoch rokov keď boli súťažiaci urazení, kvôli
umiestneniu.
Gabriela Szabó navrhla, že by mohlo byť len varenie a nie súťaž.
Starostka obce s týmto súhlasila, ale uviedla, že je potrebné v prvom rade zistiť či by bol
záujem o varenie, lebo potom podľa toho treba zakúpiť aj odmeny, je rozdiel či budú variť dve
skupiny alebo viac, ale v tom prípade do pondelka t. j. 19.08. je potrebné nahlásiť či chce
niekto variť.
Bc. Renáta Kassaiová ďalej navrhla súťaž v pití mlieka pre deti a piva pre dospelých. Uviedla,
že to je zaujímavé, bol o to záujem, ale súťaž treba zorganizovať inak ako vlani. Vlani súťaže
prebiehali mimo pódia a počas kultúrneho programu. Malo by to byť počas prestávok a aj keď
nie na pódiu, ale tesne pred ním. Vlani neboli určené kategórie a tým pádom to nebola
vyrovnaná súťaž.
Starostka obce uviedla, že je potrebné určiť kategórie, nemôžu súťažiť 2 ročné deti so 6
ročnými a určiť niekoho so stoperom. Na túto úlohu sa prihlásila Bc. Renáta Kassaiová a Ing.
Július Tar.

Určili sa vekové skupiny na súťaž v pití mlieka: od 2 do 6 rokov 2 dcl mlieka, od 6 do 10
rokov a od 10 do 15 rokov 3 dcl mlieka. Súťaž v pití piva bude od 18 rokov. Vytlačí sa
z evidencie zoznam detí podľa týchto kategórií a aj dospelý od 18 rokov.
Treba zabezpečiť vedro, do ktorého sa budú vylievať zbytky mlieka ak ho nevypijú. Treba
kúpiť kartón mlieka a kartón 1,5 l piva.
Starostka obce navrhla, že po jej príhovore hneď vyhlási, že je možná registrácia a potom
medzi vystúpeniami sa budú konať tieto súťaže.
Podľa zoznamu vyhotoveného pre políciu a vytlačených zoznamov sa do obálok označených
súp.čís. dajú lístky pre všetkých obyvateľov podľa obvyklého pobytu na guláš a pre deti aj
lístky na cukrovú vatu a popcorn. Následne obálky rozdajú poslanci podľa svojich obvodov
proti podpisu.
Bc. Renáta Kassaiová sa ponúkla, že príde pomôcť obálkovať lístky.
Ingrida Baranyaiová uviedla, že p. Vince ponúkol sponzorským darom umelé poháre, taniere
a aj lyžice.
Starostka obce ďalej uviedla, že pódium, sa asi v stredu bude skladať, je objednaná plachta na
vrch.
Stoly budú pri ceste a pre hostí a vystupujúcich budú medzi pivnicami. Treba zabrániť tomu
aby každý sedel hore medzi pivnicami ako to bolo minulý rok a hostí a vystupujúcich sme
nevedeli kam usadiť.
V tejto časti účtovníčka obce Alžbeta Čerbová informovala poslancov o nutnosti upraviť bežný
rozpočet a to o 3000,00 € na organizovanie obecných osláv. Na dotácii od NSK, ktorú obec
obdržala sa kúpili pivné sety.
Poslanci súhlasili, a nemali žiadne ďalšie návrhy a ani pripomienky, starostka obce požiadala
prečítať návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia prečítala
Eva Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní organizačných náležitostí Obecných osláv 2019
a) berie na vedomie
program a organizačné náležitosti Obecných osláv konaných 24.08.2019
b) schvaľuje
úpravu bežného rozpočtu – zvýšenie o 3000,00 € na výdavky spojené s organizáciou Obecných
osláv
Poslanci

Ingrida
Baranyaiová

Bc. Renáta
Kassaiová

Jolana
Kotaszová

Eva
Molnárová

Gabriela
Szabó

Celkom

Za
Proti
Zdržal sa

X
-

x
-

x
-

x
-

x
-

5
-

7. Rôzne
a) informácia o poskytnutí dotácie na úhradu nákladov na podporu športu od
Nitrianskeho samosprávneho kraja, názov projektu „Športové aktivity v Šalove“
V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov o tom, že na podporu športu nám bolo od
NSK schválených 700,00 € z ktorých sa kúpi stôl na pingpong.
Na 14. septembra by sa mohol uskutočniť pingpongový turnaj, môže sa zorganizovať aj
futbalový zápas medzi mladými a starými obce, pre deti by sa tiež zorganizovali športové
súťaže, mohlo by sa aj variť.
Starostka ďalej podotkla, že je zriadená komisia sociálno - zdravotná a športu a tá by mala
organizovať takéto podujatia.

Bc. Renáta Kassaiová uviedla, že už 8 mesiacov má pracovať komisia, polročne by mali
členovia zasadnúť, ale ešte nemali ani jedno zasadnutie.
Obecné zastupiteľstvo po predložení informácii o poskytnutí dotácie na úhradu nákladov na
podporu športu od Nitrianskeho samosprávneho kraja, názov projektu „Športové aktivity
v Šalove“
a) berie na vedomie
informáciu o poskytnutí dotácie na úhradu nákladov na podporu športu od Nitrianskeho
samosprávneho kraja názov projektu „Športové aktivity v Šalove“
b) ukladá
komisii sociálno – zdravotnej a športu pomáhať pri organizovaní a usporiadaní športovej akcie
plánovanej na 14.9.2019
Poslanci

Ingrida
Baranyaiová

Bc. Renáta
Kassaiová

Jolana
Kotaszová

Eva
Molnárová

Gabriela
Szabó

Celkom

Za
Proti
Zdržal sa

X
-

x
-

x
-

x
-

x
-

5
-

b) delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ s VJM – Óvoda Šalov,
a do Rady školy ZŠ s VJM – Alapiskola, Šalov na funkčné obdobie 2019-2023
Starostka obce pripomenula, že je potrebné zvoliť nových členov rady školy a predsedu rady
školy na obdobie rokov 2019 – 2023 nakoľko funkčné obdobie predchádzajúcej Rady školy
skončilo.
Za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s VJM – Alapiskola, Šalov navrhla za členov Editu
Bolemantovú a Eriku Szalmovú, a do Rady školy pri MŠ s VJM –Óvoda Šalov navrhla za
členov Editu Bolemantovú, Evu Molnárovú a Alžbetu Čerbovú
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky a ani návrhy, starostka obce požiadala prečítať
návrh uznesenia, a dala hlasovať k tomuto bodu programu. Návrh uznesenia prečítala Eva
Molnárová.
Návrh na uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šalove po prerokovaní návrhu starostky obce na delegovanie
zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ s VJM – Óvoda Šalov, a do Rady školy pri
ZŠ s VJM – Alapiskola, Šalov
schvaľuje
- delegovať zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ s VJM – Óvoda Šalov:
Editu Bolemantovú, Evu Molnárovú a Alžbetu Čerbovú,
- delegovať zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s VJM – Alapiskola, Šalov:
Editu Bolemantovú a Eriku Szalmovú
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Ingrida
Bc. Renáta
Jolana
Baranyaiová Kassaiová
Kotaszová
Za
x
X
x
Proti
Zdržal sa -

Eva
Molnárová
x
-

Gabriela
Szabó
x
-

Celkom
5
-

9. Interpelácia poslancov
V tomto bode sa nikto neprihlásil o slovo.
10. Diskusia
V tomto bode sa nikto neprihlásil o slovo.
11. Záver
Na záver sa starostka obce Mgr. Renáta Kassaiová poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie OZ.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Bc. Renáta Kassaiová ....................................
Gabriela Szabó
....................................
Zapisovateľka:
Magdaléna Juhászová ...............................

