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Z á p i s n i c a 

napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom dňa 25.05.2011  
o 16,00 h v KD v Hrušovom. 

Prítomní:  

Ing. Pavel Bahník – starosta 

Poslanci OZ :        Ostatní prítomní: 
 
Ing. Eva Gregušová       Ing. Branislav Valo  
Ing. Pavol Podhradský         Ing. Gabriela Čiadová  
Ján Chorvát        Eva Harmadyová 
Ján Nociar        Eva – Janka Harmadyová  
Peter Stacho          Janka Kuhajdová  
Mgr. Ľubica  Sameková                                                                              
Mgr. Jana Majtásová 
Tomáš Miko 
Pavel Hložka 
 
Privítaním prítomných otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Pavel Bahník. 
 
Za overovateľov zápisnice určil: p. Ing. Pavol Podhradský a p. Ján Nociar 
Starosta oboznámil prítomných s nasledovným programom: 

1) Prehliadka miestnej časti 16.00 – 16.45 hod.  
2) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
3) Schválenie platu starostu obce 
4) Záverečný účet obce za rok 2010 
5) Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2010 
6) Správa HK 
7) Úprava rozpočtu na rok 2011 
8) Predaj požiarnej zbrojnice v Cetune 
9) Prevádzka RZ Hrubá Strana 
10) Prevádzka zberného dvora 
11) Harmonogram výziev – OŽP – Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
12) Žiadosť o poskytnutie bankového úveru v mysle úpravy rozpočtu na rok 2011 
13) Prevádzkovanie vodovodu 
14) Zvýšenie počtu tried MŠ 
15) Schválenie správnych poplatkov 
16) Žiadosti o prenájom obecných nebytových priestorov 
17) Informácie o činnosti komisií 
18) Žiadosť rodiny Bartovcov o odpredaj pozemku v k.ú. Hrušové 
19) Žiadosť o odpredaj pozemku p. Majtása v k.ú. Horné Bzince 
20) Návrh prevádzky multifunkčného ihriska v Bzinciach pod Javorinou 
Rôzne 
21) Informácia o pripravovaných aktivitách počas mesiacov jún až august 
22) Informácia o činnosti starostu 
23) Diskusia 
24) Záver 

 
Schválenie programu OZ a overovateľov zápisnice. 
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ  program OZ. 
UZNESENIE číslo 54/2011 
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Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje program OZ a overovateľov zápisnice. 
(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, Mgr. Jana Majtásová) 
 
Zmena poradia bodov programu 
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na zmenu poradia bodov programu a to bod č. 14, 16, 
18. 
UZNESENIE číslo 54/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje zmenu poradia bodov programu OZ  
(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, Mgr. Jana Majtásová) 
1) Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ 
Starosta obce urobil kontrolu plnenia uznesení OZ na základe  zápisnice napísanej na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva  konaného dňa 23.03.2011. 
K bodu č. 15 – starosta obce navrhol, aby „Dni obce“ boli dvojdňové t.j. piatok aj sobotu, p. poslanec 
Nociar navrhol, aby jarmok bol len v piatok a v sobotu by bol kultúrny program. 
K bodu 20 – bod.1 – zlúčenie novinového stánku s obchodom s rozličným tovarom, ktoré v súčasnosti 
prebieha p. Černá dostala výpoveď k 30.06.2011, avšak výpoveď chce dať  aj p. Žáková. 
K bodu 20 – bod 2. – zmena užívania objektu RZ Hrubá Strana – s návrhom predkladal na minulom 
OZ p. poslanec  p. Ing. Podhradský, tento sa bude prerokovávať na dnešnom OZ v bode 9. 
K bodu 20 – bod 7. – návrh na rozšírenie prevádzkarne pri obecnom úrade – p. poslanec p. Ing. 
Podhradský vysvetlil svoj návrh podrobnejšie t.j. malo by tam byť prevádzkovanie pohrebnej služby, 
zelene,  techniky .... Starosta obce zvolá stretnutie predsedov komisií pri OZ, kde sa prerokuje 
rozšírenie prevádzkarne pri obecnom úrade. 
K bodu 20 – bod 8. – návrh na rekonštrukciu športoviska, p. poslankyňa Mgr. Sameková bude 
informovať poslancov OZ s vypracovaným návrhom. 
K bodu 24 – p. poslanec Podhradský navrhol, aby bol stanovený maximálny počet členov komisií 
starosta obce navrhol, aby predsedovia komisií pri OZ prezentovali rozsah činností komisií. 
 
14) Zvýšenie počtu tried MŠ 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s tým, že p. zástupkyňa v MŠ upozornila starostu obce na to, 
že je väčší záujem o umiestnenie detí v MŠ ako je jej kapacita v súčasnosti, uvedené bolo prerokované 
na finančnej komisii. MŠ mala kontrolu s RÚVZ, ktorý stanovil prísne podmienky na rozšírenie 
priestorov MŠ, čo by si vyžiadalo značné finančné prostriedky.  
P. poslanec Ing. Podhradský upozornil na to, že ak chceme zabezpečiť rozvoj obce a nárast počtu 
obyvateľov, potrebné je dať spracovať PD. 
P. riaditeľ ZŠ s MŠ informoval poslancov OZ o tom, že z hygienického hľadiska  v súčasných 
priestoroch nie je možné prijať viac detí, do škôlky je zapísaných 16 detí, v budúcom roku by malo 
byť 18 detí. Počet detí sa zvyšuje na základe zmeny zákona, znižuje sa počet detí v triedach a možné je 
umiestniť aj deti mladšie ako 3 roky, takéto deti mladšie ako 3 roky sa počítajú za tri deti. P. riaditeľ 
ZŠ konštatoval, že kapacita tried na ZŠ je ešte voľná t.j. deti na ZŠ je možné prijímať. Starosta obce 
skonštatoval, že v rámci rozvoja je potrebné zabezpečiť rozšírenie MŠ. P. poslanec Nociar upozornil 
na to, že na  náklady na budovanie sú vysoké a nie je jednoduché nájsť finančné prostriedky 
v rozpočte obce. P. poslanec Podhradský sa opýtal p. riaditeľa na vek detí, ktoré je potrebné prijať, 
jedná sa o dve deti do troch rokov.   
UZNESENIE číslo 55/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou doporučuje dať spracovať PD na rekonštrukciu 
a rozšírenie MŠ, dať ju posúdiť na RÚVZ a hľadať možnosti financovania. 
 (za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, Mgr. Jana Majtásová) 
 
16) Žiadosti o prenájom obecných nebytových priestorov 
Starosta obce dal slovo prednostke OcÚ, ktorá predložila poslancom OZ návrh Ivana Koníka 
o prenájom priestorov predajne rozličného tovaru, p. Ivan Koník oboznámil poslancov OZ so svojím 
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zámerom, starosta obce zároveň upozornil na to, že v priestoroch hospodárskej časti MŠ, ktorá má byť 
rekonštruovaná sú podnikateľky, ktoré si riadne plnia svoje povinnosti voči obci a je v záujme obce 
takýchto podnikateľov si udržať. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 56/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou neschvaľuje prenájom priestorov pre vytvorenie 
chránenej dielne a kancelárskych priestorov. 
(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, Mgr. Jana Majtásová) 
 
18) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc.č. 5/10 v k.ú. Hrušové 
Tento bod sa sťahuje z rokovania OZ a vracia sa späť na prerokovanie SK za účasti obidvoch 
zainteresovaných strán t.j. rodiny Bartovcov a p. Paškovej. 
OZ o odpredaji nerozhodne na dnešnom rokovaní OZ. 
UZNESENIE číslo 57/2011 
OZ tento bod sťahuje z rokovania OZ a vracia sa späť na prerokovanie SK za účasti obidvoch 
zainteresovaných strán t.j. rodiny Bartovcov a p. Paškovej. 
(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, Mgr. Jana Majtásová) 
 
3) Schválenie platu starostu obce 
Starosta obce informoval poslancov OZ o zmene zákona  o platoch starostov obcí v zmysle zákona č. 
253/1994 Zb. v znení neskorších noviel a predpisov je 1523,-EUR  od 01.06.2011. P. poslanec  Nociar 
navrhol, aby mal starosta obce odsúhlasený plat taký ako doteraz, k tomu návrhu sa priklonil aj p. 
poslanec Ing. Podhradský, pričom konštatoval, že starosta obce nepoberal za posledné obdobie žiadne 
odmeny.  
UZNESENIE číslo 58/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje plat starostu obce vo výške 1692,- EUR.  
(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, Mgr. Jana Majtásová) 
 
4) Záverečný účet obce za rok 2011 
Starosta obce dal slovo HK obce, ktorý oboznámil poslancov OZ so záverečným účtom obce za rok 
2010 
UZNESENIE číslo 59/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje Záverečný účet obce Bzince pod 
Javorinou a celoročné hospodárenie s výhradami. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku 
rozpočtového hospodárenia za rok 2010 nasledovne: 

- Schodok kapitálového rozpočtu vo výške – 249 537,- EUR bude pokrytý z prebytku 
finančných operácií a prebytku bežných príjmov 

- Prebytok bežného rozpočtu, vrátane zostatku hospodárenia z minulých období vo výške 
29 558,-EURbude použitý v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov a to:  

- 100 % bude prevedených do rezervného fondu, z toho 100% ako povinný  
 
(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, Mgr. Jana Majtásová) 
 
5) Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2010 
Starosta obce dal slovo HK obce, ktorý oboznámil poslancov OZ so stanoviskom k návrhu 
záverečného účtu obce za rok 2010 a v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy odporúča OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Bzince pod 
Javorinou za rok 2010 výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradami“. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 



4 

 

UZNESENIE číslo 60/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie stanovisko HK k návrhu 
záverečného účtu za rok 2010. 
(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, Mgr. Jana Majtásová) 
 
6) Správa HK 
Starosta obce dal slovo HK obce, ktorý oboznámil poslancov OZ s výsledkom kontroly finančných 
príjmov a výdavkov obce pri likvidácii komunálneho odpadu. Z predloženej kontrolnej správy je 
zrejme, že strata obce pri likvidácii komunálneho odpadu naďalej pretrváva. Zabezpečiť rovnovážny 
stav medzi príjmami a výdavkami pri likvidácii KO je možné zvýšením poplatkov za zber KO, čo je 
v tomto roku už realizované a racionálnym posudzovaním každého vývozu KO. 
HK doporučuje obecnému zastupiteľstvu: 

- Prerokovať vo finančnej komisii nezaplatené poplatky za zber a likvidáciu KO. Zvážiť 
možnosť riešenia tých neplatičov, o ktorých predpokladáme, že nebudú mať peniaze na 
zaplatenie, odpracovaním potrebných prác obci, 

- Prehodnotiť početnosť vývozu veľkých kontajnerov 
- Pre skvalitnenie evidencie KO je potrebné túto čo najskôr realizovať pomocou počítača, 

potom bude možné v ktoromkoľvek čase zistiť momentálny stav v príjmoch KO 
- V evidencii faktúr za poskytnuté služby a spôsob ich preplácania a likvidácie nezistil HK 

žiadne nezrovnalosti 
- KŽP pripraviť mimoriadne vydanie Bzinského chýrnika venované odpadom 

UZNESENIE číslo 61/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie správu HK č. 4/2011 a záver 
z výsledku kontroly finančných príjmov a výdavkov obce pri likvidácii komunálneho odpadu HK 
doporučuje obecnému zastupiteľstvu: 

- Prerokovať vo finančnej komisii nezaplatené poplatky za zber a likvidáciu KO. Zvážiť 
možnosť riešenia tých neplatičov, o ktorých predpokladáme, že nebudú mať peniaze na 
zaplatenie, odpracovaním potrebných prác obci, 

- Prehodnotiť početnosť vývozu veľkých kontajnerov 
- Pre skvalitnenie evidencie KO je potrebné túto, čo najskôr realizovať pomocou počítača, 

potom bude možné v ktoromkoľvek čase zistiť momentálny stav v príjmoch KO 
- V evidencii faktúr za poskytnuté služby a spôsob ich preplácania a likvidácie nezistil HK 

žiadne nezrovnalosti 
- KŽP  pripraviť mimoriadne vydanie Bzinského chýrnika venované odpadom 
- umiestniť tabule so zákazom vysýpania smetí a znečisťovania životného prostredia 

(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, Mgr. Jana Majtásová) 
 
6) Správa HK 
Starosta obce dal slovo HK, ktorý spracoval informáciu  o stave v znižovaní záväzkov obce z roku 
2010 za obdobie 2008, 2009 a 2010. V tejto informatívnej správe sú prehľadne uvedené záväzky obce 
z minulých období, na ktoré treba brať ohľad pri rozhodovaní o použití kreditných finančných  
prostriedkov obce. Z prehľadu je vidieť, že objem nezaplatených faktúr je vysoký a treba prijať účinné 
opatrenia na zlepšenie platobnej disciplíny. 
UZNESENIE číslo 62/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou berie na vedomie informáciu HK č.5/2011 o stave 
v znižovaní záväzkov obce z roku 2010. OZ doporučuje starostovi obce pripraviť návrh možného 
financovania záväzku úverom v zmysle správy HK č. 5/2011. 
(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, zdržal sa: Mgr. Jana Majtásová ) 
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7) Úprava rozpočtu na rok 2011 
Starosta obce dal slovo predsedovi finančnej komisie, ktorý predniesol návrh úpravy rozpočtu na rok 
2011.  
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 63/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje predloženú úpravu rozpočtu na rok 2011. 
(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, , Ing. Pavol Podhradský, Mgr. 
Jana Majtásová, zdržal sa: Pavel Hložka) 
 
8) Predaj požiarnej zbrojnice v Cetune 
Starosta obce predniesol návrh na zníženie ceny budovy požiarnej zbrojnice a pozemkov. Obec dá 
spracovať nový znalecký posudok, v ktorom bude zohľadnená úprava ceny z dôvodu nezáujmu o kúpu 
tejto nehnuteľnosti. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 64/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje prehodnotenie ceny nehnuteľností.  
(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, Mgr. Jana Majtásová) 
 
9) Prevádzka RZ Hrubá Strana 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s prevádzkovaním RZ Hrubá Strana s vyťažiteľnosťou počas 
víkendov, je potrebné uvažovať nad tým, či budeme prevádzkovať RZ Hrubá Strana ako ubytovacie 
zariadenie bez stravy, domov opatrovateľskej služby alebo budovu RZ predáme. 
Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 65/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje  začatie prípravy na odpredaj RZ Hrubá 
Strana bez prívodného vodovodného potrubia. 
(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, Mgr. Jana Majtásová) 
 
10) Prevádzka zberného dvor 
Starosta obce informoval poslancov OZ o prevádzkovaní zberného dvora 
 
11) Harmonogram výziev – OŽP – Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s harmonogramom výziev OŽP v oblasti separovaného zberu 
a predniesol návrh na prípravu žiadosti na získanie finančných prostriedkov na vybudovanie zberného 
dvora a nákup potrebnej techniky.   
Po diskusii poslancov vynesené: 
UZNESENIE číslo 66/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje vypracovanie žiadosti 
a spolufinancovanie  vybudovania zberného dvora a nákupu potrebnej techniky  v zmysle výzvy 
ministerstva životného prostredia. 
(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, Mgr. Jana Majtásová) 
 
12) Žiadosť o poskytnutie bankového úveru v zmysle úpravy rozpočtu na rok 2011 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s potrebou poskytnutia bankového úveru v zmysle úpravy 
rozpočtu na rok 2011 
Po diskusii poslancov vynesené: 
UZNESENIE číslo 67/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje prípravu žiadosti o poskytnutie úveru na 
prekrytie kapitálových výdavkov. 
 (za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, zdžal sa: Mgr. Jana Majtásová 
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13) Prevádzkovanie vodovodu 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s nutnosťou riešenía prevádzky obecného vodovodu 
v Bzinciach. Informoval poslancov o rokovaní so zástupcami spoločnosti TVS a.s. Trenčín a o ich 
 návrhu na prevádzkovanie vodovodu TVS, a.s. Táto spoločnosť podmieňuje prevádzkovanie 
vodovodu spoluúčasťou obce pri oprave vodovodu, aby mohla byť prevádzka zabezpečená v zmysle 
platných predpisov.  
 
Po diskusii poslancov vynesené: 
UZNESENIE číslo 68/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou odkladá tento bod na mimoriadne zasadnutie 
obecného zastupiteľstva s tým, že návrh zmluvy s TVS bude prerokovaný v komisiách, prípadne 
bude vypísané výberové konanie na prevádzkovateľa vodovodu 
(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, Mgr. Jana Majtásová) 
 
15) Schválenie správnych poplatkov 
Stavebná komisia predložila návrh na zvýšenie správnych poplatkov.  
 
UZNESENIE číslo 69/2011 
OZ schvaľuje  správne poplatky v zmysle návrhu stavebnou komisiou.  
(za:  Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Ing. Pavol 
Podhradský, Mgr. Jana Majtásová) 
 
17) Informácie z činnosti komisií 
P. poslanec Ing. Podhradský informoval poslancov OZ o schválení zákona, rozsah kompetencií 
komisií a nevyhovujúci stav nefungujúceho ZRPŠ, navrhol poslancom OZ porozmýšľať o zriadení 
obecnej rady. 
Po diskusii poslancov vynesené: 
UZNESENIE číslo 70/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou ukladá komisiám určiť rozsah kompetencií 
jednotlivých komisií, starosta obce požiada riaditeľa ZŠ o predloženie činnosti Rady školy za I. polrok 
2011. 
 (za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka) 
 
19) Žiadosť o odpredaj pozemku p. Majtása v k.ú. Horné Bzince 
Prednostka obecného úradu predložila na odporučenie SK návrh na odpredaj pozemku parc.č. 307/6 
a parc.č. 307/7 v k.ú. Horné Bzince na základe vypracovaného GPL č. 38/2011. 
Po diskusii poslancov vynesené: 
UZNESENIE číslo 71/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje odpredaj pozemku parc.č. 307/6 a parc.č. 
307/7 v k.ú. Horné Bzince, cena 10,-EUR/1m2. 
 (za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Ján Nociar, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel 
Hložka, Mgr. Majtásová) 
 
 
20) Návrh prevádzky multifunk čného ihriska v Bzinciach pod Javorinou 
Starosta obce dal slovo p. poslankyni Mgr. Samekovej, ktorá predložila návrh na prevádzkovanie 
multifunkčného ihriska v Bzinciach pod Javorinou, určenie zodpovednej osoby, ihrisko musí byť 
zamknuté. 
 
 Po diskusii poslancov bolo vynesené: 
UZNESENIE číslo 72/2011 
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Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje pripravený návrh prevádzkovania 
futbalového ihriska s umelou trávou od 01.06.2011. 
(za: Ing. Eva Gregušová, Ján Chorvát, Peter Stacho, Mgr. Ľubica Sameková, Pavel Hložka, Mgr. 
Majtásová, zdržal sa: Ján Nociai ) 
 
 
21) Informácia o pripravovaných aktivitách počas mesiacov jún až august 
 
22) Informácia o činnosti starostu 
Starosta obce oboznámil prítomných o svojich aktivitách a akciách organizovaných obecným úradom 
od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.05.2011. 

Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Zapísala: Ing. Gabriela Čiadová         Starosta obce: Ing. Pavel Bahník 
 

 
 
 

Overovatelia: 
 

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

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


