Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 12.05.2022 o 16,30 hodine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1 zápisnice)
Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
Počet prítomných poslancov 5, čo je nadpolovičná väčšina a z toho dôvodu je zasadnutie
obecného zastupiteľstva uznášaniaschopné.

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Návrh programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Prerokovanie správy audítora o overení účtovnej závierky Obce Poriadie zostavenej
k 31. 12. 2021 a Výročnej správy za rok 2021
6. Majetkovoprávne prevody
7. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poriadie č. 1/2022,
ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v
školskej jedálni
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poriadie č. 4/2022 o finančnom
príspevku na stravovanie dôchodcov
9. Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce medzi obcami
Stará Myjava a Poriadie
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
1. Zahájenie.
Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvoril Mgr. Martin Pražienka, starosta
obce, ktorý privítal prítomných. Na začiatku zasadnutia bolo päť poslancov takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Ďalší prítomní podľa prezenčnej listiny.
Poslanci Miroslav Pražienka a Jaroslav Petrák sa ospravedlnili.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Návrh programu zasadnutia.
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka oboznámil prítomných s programom, ktorý bol
uvedený na pozvánke. Obecné zastupiteľstvo bude rokovať podľa tohto programu.
Uznesenie číslo 25/2022 zo dňa 12.05.2022

------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 12, ods.5 zákona č. 369/90 Z. z., NR SR
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 12. 5. 2022 nasledovne:
1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
5. Prerokovanie správy audítora o overení účtovnej závierky Obce Poriadie zostavenej
k 31. 12. 2021 a Výročnej správy za rok 2021
6. Majetkovoprávne prevody
7. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poriadie č. 1/2022,
ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v
školskej jedálni
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poriadie č. 4/2022 o finančnom
príspevku na stravovanie dôchodcov
9. Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce medzi obcami
Stará Myjava a Poriadie
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Tížik,
Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice p. Oľgu Dobrovodskú a overovateľov zápisnice
poslancov Romana Minarecha a Jaroslava Tížika

4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Uznesenie číslo 26/2022 zo dňa 12.05.2022
---------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, odst. 1. Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Poriadí :
berie na vedomie
− kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 07.04. 2022
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Tížik,
Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

5. Prerokovanie správy audítora o overení účtovnej závierky Obce Poriadie zostavenej k
31. 12. 2021 a Výročnej správy za rok 2021
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil správu audítora o overení účtovnej závierky
Obce Poriadie zostavenej k 31.12.2021 a Výročnej správy za rok 2021.
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Poriadie za rok 2021 je prílohou
č. 2 tejto zápisnice.
Uznesenie číslo 27/2022 zo dňa 12.05.2022
------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. b) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
berie na vedomie
− Správu audítora o overení účtovnej závierky Obce Poriadie zostavenej k 31. 12. 2021
a Výročnej správy za rok 2021
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Tížik,
Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

6. Majetkovoprávne prevody
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh k majetkovoprávnemu usporiadaniu
pre výstavbu verejného chodníka, Úsek „B2“ v časti obce od súp. č. 73 po zastávku SAD
u Vojtkov.
Uznesenie č. 28/2022 zo dňa 12.05.2022
----------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− odkúpenie pozemku novovytvorenej parcely KN C 26944/3, záhrada o výmere 35 m2
oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 106/2022 úradne overeným katastrálnym
odborom Okresného úradu Myjava dňa 03.05.2022 pod číslom G1-187/2022 v podiele
1/2 od vlastníka Ing. Branislava Valáška, rod. Valášek, nar. 24.06.1956, trvale bytom
Hurbanova 933/5, 907 01 Myjava za kúpnu cenu 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú
cenu 43,75 €.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatok za návrh
na vklad znáša obec Poriadie.
Dôvodová správa :
Obec pristupuje k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre výstavbu verejného
chodníka, Úsek „B2“ v časti obce od súp. č. 73 po zastávku SAD u Vojtkov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Tížik,
Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh k majetkovoprávnemu usporiadaniu
pre výstavbu verejného chodníka, Úsek „B2“ v časti obce od súp. č. 73 po zastávku SAD
u Vojtkov.
Uznesenie č. 29/2022 zo dňa 12.05.2022
---------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− odkúpenie pozemku novovytvorenej parcely KN C 26944/3, záhrada o výmere 35 m2
oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 106/2022 úradne overeným katastrálnym
odborom Okresného úradu Myjava dňa 03.05.2022 pod číslom G1-187/2022 v podiele
1/2 od vlastníčky Mgr. Anny Zemanovej, rod. Valášková, nar. 05.04.1955, trvale
bytom Fedákova 1940/4, 841 02 Bratislava - Dúbravka za kúpnu cenu 2,50 €/m2, čo
predstavuje celkovú cenu 43,75 €.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatok za návrh
na vklad znáša obec Poriadie.
Dôvodová správa :

Obec pristupuje k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pre výstavbu verejného
chodníka, Úsek „B2“ v časti obce od súp. č. 73 po zastávku SAD u Vojtkov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Tížik,
Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh k majetkovoprávnemu usporiadaniu
pre výstavbu verejného chodníka, Úsek „B2“ v časti obce od súp. č. 73 po zastávku SAD
u Vojtkov.
Uznesenie č. 30/2022 zo dňa 12.05.2022
---------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− odkúpenie pozemku novovytvorenej parcely KN C 26940/3, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 4 m2 oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 106/2022 úradne
overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 03.05.2022 pod číslom
G1-187/2022 v podiele 1/1 od vlastníčky Ivety Kostolnej, rod. Bukovská, nar. 08.06.
1963, trvale bytom Krásnohorská 3163/18, 851 07 Bratislava za kúpnu cenu 2,50
€/m2, čo predstavuje celkovú cenu 10 €.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatok za návrh
na vklad znáša obec Poriadie.
Dôvodová správa :
Obec pristupuje k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre výstavbu verejného
chodníka, Úsek „B2“ v časti obce od súp. č. 73 po zastávku SAD u Vojtkov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Tížik,
Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil zámer zámeny a predaj časti pozemkov
s finančným vyrovnaním pre výstavbu verejného chodníka, Úsek „B2“ v časti obce od súp. č.
73 po zastávku SAD u Vojtkov.
Uznesenie č. 31/2022 zo dňa 12.05.2022
---------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− zámer zámeny pozemkov s finančným vyrovnaním:
• novovytvorená parcela KN C 26964/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2
m2 oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 106/2022 úradne overeným
katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 03.05.2022 pod číslom G1187/2022 v podiele 1/1 vo vlastníctve obce;
• novovytvorená parcela KN C 26944/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14
m2 oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 106/2022 úradne overeným
katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 03.05.2022 pod číslom G1187/2022 v podiele 1/1 vo vlastníctve Viery Všetulovej, rod. Všetulová, nar. 17. 1.
1968, bytom Duklianska 320/4, 907 01 Myjava;
− zámer zámeny pozemkov v podieloch 1/1 s Vierou Všetulovou, rod. Všetulová, nar.
17. 1. 1968, bytom Duklianska 320/4, 907 01 Myjava s doplatením rozdielu za kúpnu
cenu 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 30 € podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu :
o nehnuteľnosť vo vlastníctve obce sa nachádza vo dvore rodinného domu súp.
č. 62, ktorého majiteľkou je Viera Všetulová, a ktorá sa o uvedený pozemok
stará,
o pozemok vo vlastníctve Viery Všetulovej sa nachádza v trase umiestnenia
verejného chodníka
o zámenou pozemkov sa zosúladí skutkový stav so stavom v katastri
nehnuteľností.
Dôvodová správa :
Obec pristupuje k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre výstavbu verejného
chodníka, Úsek „B2“ v časti obce od súp. č. 73 po zastávku SAD u Vojtkov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Tížik,
Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh k majetkovoprávnemu usporiadaniu
majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov nachádzajúcich sa pod verejným chodníkom
smerujúcim od obce k PD Poriadie.
Uznesenie č. 32/2022 zo dňa 12.05.2022
---------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :

schvaľuje
− odkúpenie pozemku KN C 27529/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2,
v podiele 1/2 od vlastníka Ľubomíra Viskupa, rod. Viskup, nar. 11.08.1975, bytom
Turá Lúka 538, 907 03 Myjava za kúpnu cenu 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu
81,25 €.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatok za návrh
na vklad znáša obec Poriadie.
Dôvodová správa :
Obec pristupuje k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov nachádzajúcich sa pod
verejným chodníkom smerujúcim od obce k PD Poriadie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Tížik,
Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil zámer zámeny a predaj časti pozemkov
s finančným vyrovnaním nachádzajúcich sa pod verejným chodníkom smerujúcim od obce
k PD Poriadie a usporiadaniu pozemkov pod miestnou komunikáciou Poriadie – Dolný
Výhon – Klasovitý.
Uznesenie č. 33/2022 zo dňa 12.05.2022
----------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− zámer zámeny a predaja častí pozemkov s finančným vyrovnaním:
• pozemky vo vlastníctve Branislava Valenta, rod. Valent, nar. 04.09.1946, bytom
Poriadie 97, 906 22 Poriadie :
− novovytvorená parcela KN C 27529/10, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 22 m2 oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 126/2016 úradne
overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 15.08.
2016 pod číslom 250/16 v podiele 1/1;
− pozemok parcela KN E 24426, orná pôda o výmere 101 m2 v podiele 1/1;
− pozemok parcela KN E 24403, záhrada o výmere 25 m2 v podiele 1/1;
− pozemok parcela KN E 24401, záhrada o výmere 683 m2 v podiele 1/1;
• pozemok parcela KN E 24405, orná pôda o výmere 1431 m2 v podiele 1/1 vo
vlastníctve obce;
− zámer zámeny a predaja pozemkov v podiele 1/1 s Branislavom Valentom, rod.
Valent, nar. 04.0 9.1946, bytom Poriadie 97, 906 22 Poriadie s doplatením rozdielu za
kúpnu cenu 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 1 500 € podľa § 9a ods. 8 písm. e)

zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu :
o nehnuteľnosti vo vlastníctve Branislava Valenta sa nachádzajú pod
komunikáciami – chodníkom k PD a miestnou komunikáciou Poriadie – Dolný
Výhon - Klasovitý,
o pozemok vo vlastníctve obce sa nachádza za rodinným domom súp. č. 153,
ktorého vlastníkom je Branislav Valent, pozemok tvorí sad – záhradu pri
rodinnom dome a o uvedený pozemok sa stará, kosí ho a udržiava
o zámenou pozemkov sa zosúladí skutkový stav so stavom v katastri
nehnuteľností.
Dôvodová správa :
Obec pristupuje k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov nachádzajúcich sa pod
verejným chodníkom smerujúcim od obce k PD Poriadie a usporiadaniu pozemkov pod
miestnou komunikáciou Poriadie – Dolný Výhon – Klasovitý.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Tížik,
Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
7. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poriadie č. 1/2022,
ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni.
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o
ktorým sa stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej
škole na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Uznesenie č. 34/2022 zo dňa 12. 05 2022
------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. g) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
vydáva
− Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poriadie č. 1/2022, ktorým sa
stanovujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v
materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Hlasovanie poslancov:

Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Tížik,
Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poriadie č. 4/2022 o finančnom
príspevku na stravovanie dôchodcov.
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o
finančnom príspevku na stravovanie dôchodcov
Uznesenie č. 35/2022 zo dňa 12.05.2022
----------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. g) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
vydáva
− Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o finančnom príspevku na stravovanie
dôchodcov
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Tížik,
Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
9. Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce medzi obcami
Stará Myjava a Poriadie
Starosta obce informoval o požiadavke obce Stará Myjava o vytvorení spoločného
dobrovoľného hasičského zboru obce.
Poslanci OZ si vyžiadali prehľad nákladov obce voči DHZO Poriadie.
___________________________________________________________________________
10. Rôzne a 11. Diskusia.
---------------------------------Starosta informoval poslancov o nezáväznej požiadavke pána Smolíčka o odkúpenie časti
pozemku KN C 26887/27. Poslanci navrhovali zámenu požadované pozemku za časť
pozemku KN C 26891/1.
Starosta informoval poslancov o dodávke elektrickej energie od spoločnosti Stredoslovenská
energetika a.s., Žilina a o zvýšení ceny za energie v obci Poriadie. Poslanci diskutovali
ohľadom úspory elektrickej energie o možnosti vypínania osvetlenia v čase od 0:00 hod do
4:00 hod. Ročne by sa ušetrilo cca 2000 €.

Starosta obec informoval o príprave realizácie stavby Jastrabinská cyklotrasa vetva C a vetva
D. Obec zároveň požiadala o cenovú ponuku na opravu cesty smerom na Šlahorovú formou
technológie Jetpacher.
Starosta obce informoval poslancov o príprave nového PHSR na 6 rokov od 2023 -2029.
Starosta informoval o podanie žiadosti o platbu za Tenisový kurt.
Starosta informoval poslancov, že v sobotu 04. 06. 2022 bude MDD v Športovom areáli na
Poriadí.
Starosta informoval poslancov o nutnej príprave rekonštrukcie MŠ Poriadie – podlahy,
izolácia strechy. Zároveň je potrebné sa zamyslieť o možnosti zmeny vykurovania, nakoľko
cena peliet je vyššia o takmer 100 % ako pred rokom.

12. Záver
-------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka po prerokovaní programu poďakoval prítomným za
účasť a ukončil rokovanie.

----------------------------------------------Mgr. Martin Pražienka, starosta obce

----------------------------------------------------Roman Minarech, Jaroslav Tížik
Overovatelia zápisnice

--------------------------------Oľga Dobrovodská
Zapisovateľka

