Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kurimany
konaného dňa 16.12.2015
Prítomní: Starostka obce Anna Hricová
Poslanci: Mgr. Elena Novotná
Beáta Lechová
Ing. Martin Faltin
Peter Slejzák
Neprítomní: Ing. Ján Korba
Ďalší prítomní: JUDr. Lýdia Budziňáková, hl. kont. obce
Marcela Faltinová, zapisovateľka
Verejnosť: -Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Informácia o faktúrach
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja obce Kurimany
Návrh VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh VZN č.3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce
Kurimany
8. Návrh VZN č.4/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Kurimany
9. Návrh VZN č.5/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Kurimany
10.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
11.Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
12.Rôzne
13.Návrh uznesení

14. Záver
1.Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva so začiatkom 18.00 hod. otvorila Anna Hricová, starostka
obce privítala prítomných.
Neprítomní poslanci: Ing. Ján Korba
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je nadpolovičná väčšina, OZ je
uznášania schopné.
2.Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Peter Slejzák
Ing. Martin Faltin
Navrhovateľ uznesenia: Mgr. Elena Novotná
Zapisovateľka: Marcela Faltinová
Hlasovanie:
Za: Novotná, Lechová, Slejzák Faltin
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Neprítomní pri hlasovaní: Korba
Návrhy poslancov:
Doplňujúce body k programu OZ neboli vznesené
Obecné zastupiteľstvo Obec Kurimany
Schvaľuje
Program rokovania
Hlasovanie:
Za: Novotná, Lechová, Faltin, Slejzák
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Neprítomní pri hlasovaní: Korba
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení

4. Informácia o faktúrach
5. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja obce Kurimany
6. Návrh VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
7. Návrh VZN č.3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Kurimany
8. Návrh VZN č.4/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kurimany
9. Návrh VZN č.5/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kurimany
10.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
11.Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
12.Rôzne
13.Návrh uznesení
14. Záver
3.Kontrola uznesenia
Uznesenie č.74
Uznesenie doporučovalo starostke vypracovať kúpnu zmluvu k nevysporiadaným pozemkom
na IBV. Uznesenie je stále v riešení.
Uznesenie č.91
Uznesenie doporučovalo starostke započať jednanie o dlhodobom nájme s Rím. kat. cirkvou
farnosť Iliašovce – uznesenie je v riešení.
Uznesenie č. 94
Uznesenie doporučilo starostke dať vypracovať geometrický plán na areál futbalového
štadiónu až k hranici oplotenia. Geodetické zameranie bolo geodetom uskutočnené
v súčasnosti sa vyhotovuje GP.

4.Informácia o faktúrach nad 500,-€
Fa za zhotovenie dopravného značenia v obci podľa cenovej ponuky v sume 4 497,46 €.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany
V súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje
Preplatenie faktúry:
Fa za zhotovenie dopravného značenia v obci podľa cenovej ponuky v sume 4497,46 €.
Hlasovanie:
Za: Novotná, Lechová, Faltin, Slejzák

Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Neprítomní pri hlasovaní: Korba
5.Návrh Programu hospodárskeho rozvoja obce Kurimany
Starostka predložila poslancom návrh PRO 2015-2023 je to rozvojový dokument, ktorý je
vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje
ciele a priority ustanovené v PHSR VÚC PSK. Poskytuje celkový pohľad na rozvoj obce. Poslanci
dostali tento materiál emailovou poštou pred OZ a nemali žiadne pripomienky a iné návrhy.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany
V súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje
Návrh Programu rozvoja obce Kurimany na roky 2015-2023
Hlasovanie:
Za: Novotná, Lechová, Faltin, Slejzák
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Neprítomní pri hlasovaní: Korba
6.Návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Starostka predložila poslancom Návrh VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci dostali tento materiál
emailovou poštou pred OZ, nemali žiadne pripomienky a návrhy a hlasovali.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany
V súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
A, Berie na vedomie
že voči návrhu VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady neboli v zákonnej lehote vznesené žiadne námietky ani
pripomienky.
B, Schvaľuje
VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Hlasovanie:

Za: Novotná, Lechová, Faltin, Slejzák
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Neprítomní pri hlasovaní: Korba
7.Návrh VZN č. 3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Kurimany
Starostka predložila poslancom Návrh VZN č. 3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na
území obce Kurimany, poslanci nemali žiadne návrhy a pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany
V súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
A, Berie na vedomie
že voči návrhu VZN č. 3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Kurimany neboli
v zákonnej lehote vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
B, Schvaľuje
VZN č. 3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Kurimany.
Hlasovanie:
Za: Novotná, Lechová, Faltin, Slejzák
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Neprítomní pri hlasovaní: Korba
8.Návrh VZN č.4/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kurimany
Starostka predložila poslancom Návrh VZN č.4/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
obce Kurimany, poslanci nemali žiadne návrhy a pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany
V súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
A, Berie na vedomie
že voči návrhu VZN č. 4/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kurimany neboli
v zákonnej lehote vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
B, Schvaľuje
VZN č.4/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kurimany.
Hlasovanie:

Za: Novotná, Lechová, Faltin, Slejzák
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Neprítomní pri hlasovaní: Korba
9.Návrh VZN č. 5/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kurimany
Starostka predložila poslancom Návrh VZN č. 5/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na
území obce Kurimany, poslanci nemali žiadny návrh a pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany
V súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
A, Berie na vedomie
Že voči návrhu VZN č. 5/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kurimany
neboli v zákonnej lehote vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
B, Schvaľuje
VZN č. 5/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kurimany.
Hlasovanie:
Za: Novotná, Lechová, Faltin, Slejzák
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Neprítomní pri hlasovaní: Korba
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany na I. pol. 2016
Starostka predložila poslancom Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany
na I. pol. 2016. Poslanci nemali žiadne doplňujúce návrhy pre hlavného kontrolóra obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany
V súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany na I. pol. 2016.
Hlasovanie:
Za: Novotná, Lechová, Faltin, Slejzák
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Neprítomní pri hlasovaní: Korba
11. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
Starostka predložila Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonanej kontroly. Hlavná
kontrolórka obce bola poverená poslancami prekontrolovať výberové konanie na riaditeľa MŠ
Kurimany. Stanovisko znie, že riaditeľka MŠ Mgr. Biricová spĺňa všetky kvalifikačné
predpoklady a iné požadované doklady pre účasť vo výberovom konaní na obsadenie pozície
riaditeľa MŠ. Starostka odpovedala, že konala tak z dôvodu nefungovania rady školy. Viď.
Priložená správa Hlavného kontrolóra obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany
V súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonanej kontroly voľby riaditeľa MŠ
v Kurimanoch.
Hlasovanie:
Za: Novotná, Lechová, Faltin, Slejzák
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Neprítomní pri hlasovaní: Korba
12.Rôzne
A,Starostka predložila Programový rozpočet na roky 2016-2018. Poslanci nemali žiadne
pripomienky a hlasovali.
Schvaľuje
Programový rozpočet na roky 2016-2018
Hlasovanie:
Za: Novotná, Lechová, Faltin, Slejzák
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Neprítomní pri hlasovaní: Korba
B,Starostka informovala poslancov, že je vyhlásená výzva na opravu miestnych komunikácií.
Podala návrh, aby sa dala vyhotoviť projektová dokumentácia a následne vypracovala žiadosť
na miestne komunikácie a to v smere z hlavnej cesty od č. d. 74 a k č. d. 114. a druhý úsek od
s. č. 95 po 115 a v smere z tejto cesty k s č. 101. Poslanci s návrhom súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany

V súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Doporučuje
Starostke dať vypracovať projektovú dokumentáciu na miestnu komunikáciu.
Hlasovanie:
Za: Novotná, Lechová, Faltin, Slejzák
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Neprítomní pri hlasovaní: Korba
C,Starostka poďakovala poslancom za celoročnú činnosť na OZ a komisiám pri obecných
akciách a navrhla odmeny podľa zásad o odmeňovaní poslancov.
Za každé zasadnutie 6,- eur a každému členovi komisie podľa účasti na akciách. Jedna akcia
17,50 eur.
Poslanci:
Mgr. Elena Novotná: účasť na OZ 6x – aktivity 3x
Beáta Lechová: účasť na OZ 8x – aktivity 3x
Peter Slejzák: účasť na OZ 8x – aktivity 3x
Ing. Martin Faltin: účasť na OZ 7x – aktivity 3x
Ing. Ján Korba: účasť na OZ 4x – aktivity 1x
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Lýdia Budziňáková odmena 100,- eur
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany
V súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje
Navrhnuté odmeny pre poslancov a hlavného kontrolóra obce.
Hlasovanie:
Za: Novotná, Lechová, Faltin, Slejzák
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Neprítomní pri hlasovaní: Korba
D,Obecné zastupiteľstvo navrhlo starostke odmenu vo výške 150,- eur.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany

V súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje
Odmenu starostke vo výške 150,- eur
Hlasovanie:
Za: Novotná, Lechová, Faltin, Slejzák
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Neprítomní pri hlasovaní: Korba
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.30 hod.

Zapísala: Marcela Faltinová

..................................................
Anna Hricová – starostka obce
Overovatelia:
Peter Slejzák

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

Ing. Martin Faltin .........................................

Uznesenie č. 98/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kurimany
zo dňa 16.12.2015
K bodu 4. Informácia o faktúrach
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany podľa § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
Preplatenie faktúry za zhotovenie dopravného značenia v obci podľa cenovej ponuky v sume
4 497,46 €.
Hlasovanie:
Za:

4

Novotná, Lechová, Slejzák. Faltin

1

Korba

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

---------------------------------Anna Hricová – starostka obce
Uznesenie č. 99/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kurimany
zo dňa 16.12.2015
K bodu 5. Program rozvoja obce Kurimany 2015-2023
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany podľa § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
Program rozvoja obce Kurimany 2015-2023
Hlasovanie:
Za:

4

Novotná, Lechová, Slejzák. Faltin

1

Korba

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

---------------------------------Anna Hricová – starostka obce

Uznesenie č. 100/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kurimany
zo dňa 16.12.2015
K bodu 6. Návrh VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany podľa § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p.

A, Berie na vedomie
že voči návrhu VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady neboli v zákonnej lehote
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
B, Schvaľuje
VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
Za:

4

Novotná, Lechová, Slejzák. Faltin

1

Korba

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

---------------------------------Anna Hricová – starostka obce

Uznesenie č. 101/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kurimany
zo dňa 16.12.2015
K bodu 7. Návrh VZN č. 3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce
Kurimany
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany podľa § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p.

A, Berie na vedomie
že voči návrhu VZN č. 3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce
Kurimany neboli v zákonnej lehote vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
B, Schvaľuje
VZN č. 3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Kurimany
Hlasovanie:
Za:

4

Novotná, Lechová, Slejzák. Faltin

1

Korba

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

---------------------------------Anna Hricová – starostka obce

Uznesenie č. 102/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kurimany
zo dňa 16.12.2015
K bodu 8. Návrh VZN č.4/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Kurimany
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany podľa § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p.

A, Berie na vedomie

že voči návrhu VZN č. 4/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Kurimany neboli v zákonnej lehote vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
B, Schvaľuje
VZN č.4/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kurimany
Hlasovanie:
Za:

4

Novotná, Lechová, Slejzák. Faltin

1

Korba

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

---------------------------------Anna Hricová – starostka obce

Uznesenie č. 103/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kurimany
zo dňa 16.12.2015
K bodu 9. Návrh VZN č. 5/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území
obce Kurimany
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany podľa § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p.

A, Berie na vedomie
Že voči návrhu VZN č. 5/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území
obce Kurimany neboli v zákonnej lehote vznesené žiadne námietky ani
pripomienky.
B, Schvaľuje
VZN č. 5/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kurimany

Hlasovanie:
Za:

4

Novotná, Lechová, Slejzák. Faltin

1

Korba

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

---------------------------------Anna Hricová – starostka obce

Uznesenie č. 104/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kurimany
zo dňa 16.12.2015
K bodu 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany na
I. pol. 2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany podľa § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kurimany na I. pol. 2016
Hlasovanie:
Za:

4

Novotná, Lechová, Slejzák. Faltin

1

Korba

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

---------------------------------Anna Hricová – starostka obce

Uznesenie č. 105/2015

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kurimany
zo dňa 16.12.2015
K bodu 11. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany podľa § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
berie na vedomie.
Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti o výsledku vykonanej kontroly
voľby riaditeľa riaditeľa MŠ v Kurimanoch
Hlasovanie:
Za:

4

Novotná, Lechová, Slejzák. Faltin

1

Korba

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

---------------------------------Anna Hricová – starostka obce

Uznesenie č. 106/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kurimany
zo dňa 16.12.2015
K bodu 12.Rôzne A, Programový rozpočet na roky 2016-2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany podľa § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
Programový rozpočet na roky 2016-2018
Hlasovanie:
Za:

4

Novotná, Lechová, Slejzák. Faltin

1

Korba

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

---------------------------------Anna Hricová – starostka obce

Uznesenie č. 107/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kurimany
zo dňa 16.12.2015
K bodu 12.Rôzne B, Vypracovanie projektovej dokumentácie na miestnu
komunikáciu od č.d. 74 k č. d.114 a pri č.d. 96
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany podľa § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
doporučuje
Dať vypracovať projektovú dokumentáciu na miestnu komunikáciu od č.d.74 k č.d.114 a pri
č.d.96
Hlasovanie:
Za:
4
Novotná, Lechová, Slejzák. Faltin
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Korba

---------------------------------Anna Hricová – starostka obce

Uznesenie č. 108/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kurimany
zo dňa 16.12.2015
K bodu 12.Rôzne C, Odmena poslancom OZ za celoročnú činnosť a odmena
hlavnému kontrolórovi obce Kurimany
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany podľa § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

schvaľuje
Odmenu poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi obce a v Kurimanoch
Za každé zasadnutie 6,- eur a každému členovi komisie podľa účasti na akciách. Jedna akcia
17,50 eur.
Poslanci:
Mgr. Elena Novotná: účasť na OZ 6x, aktivity 3x – 88,50€
Beáta Lechová: účasť na OZ 8x, aktivity 3x – 100,50 €
Peter Slejzák: účasť na OZ 8x, aktivity 3x – 100,50 €
Ing. Martin Faltin: účasť na OZ 7x, aktivity 3x – 94,50 €
Ing. Ján Korba: účasť na OZ 4x, aktivity 1x – 41,50 €
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Lýdia Budziňáková odmena 100,- eur
Hlasovanie:
Za:

4

Novotná, Lechová, Slejzák. Faltin

1

Korba

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

---------------------------------Anna Hricová – starostka obce

Uznesenie č. 109/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kurimany
zo dňa 16.12.2015
K bodu 12.Rôzne D, Odmena starostke obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Kurimany podľa § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje
Odmenu starostke obce Kurimany vo výške 150,- €
Hlasovanie:

Za:

4

Novotná, Lechová, Slejzák. Faltin

1

Korba

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

---------------------------------Anna Hricová – starostka obce

