OBECNÉ ZASTUPITEĽSTO V DOBREJ NIVE

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 14. decembra 2020 o 17:00 hod.
v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dobrej Nive.
Prítomní:

7 poslancov
Mgr. art. Rastislav Kyslý, Mgr. Jakub Ponický, Ing. Gabriela Slabejová PhD.,
Mgr. Ján Slosiarik, Emil Šimko, Ing. Peter Mlynárik, Ján Ukrop

Neprítomní:

2 poslanci
Mgr. Zuzana Smutná, Ing. Marta Sýkorová

K bodu č. 1 - Otvorenie, kontrola prezenčnej listiny, schválenie programu zasadnutia OZ
v Dobrej Nive
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive (ďalej len „OZ“) otvoril starosta
obce – Ing. Milan Jakubík (ďalej len „starosta obce“). Privítal prítomných poslancov,
zamestnancov obce a konštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov, preto ho vyhlásil za uznášania schopné.
Zároveň všetkých oboznámil, že v zmysle § 13 bod č. 8 Rokovacieho poriadku
obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive sa počas celého priebehu zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Dobrej Nive bude vyhotovovať zvukový záznam so živým vysielaním
cez YouTube.
Následne oboznámil s programom, ktorý vopred dostal každý poslanec s pozvánkou
a skonštatoval, že pozvánka spolu s programom bola zverejnená v obci obvyklým spôsobom
v zákonnej lehote.
Starosta obce navrhol z programu vypustiť bod č. 16. Schválenie mimoriadnej
odmeny zástupkyni starostu obce Dobrá Niva za kalendárny rok 2020 a nahradiť
ho Schválením návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva
na I. polrok 2021.
Zároveň vyzval poslancov Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive na doplnenie,
prípadne zmeny v programe. Keďže nikto z prítomných poslancov Obecného
zastupiteľstva v Dobrej Nive nevyužil túto možnosť, dal o pozmenenom programe
hlasovať.
Za – 7 jednomyseľne
PROGRAM :
1. Otvorenie, kontrola prezenčnej listiny, schválenie programu zasadnutia OZ v Dobrej

Nive
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Interpelácia občanov na starostu obce a poslancov OZ v Dobrej Nive
Plnenie uznesení zo zasadnutia OZ v Dobrej Nive zo dňa 22. 10. 2020
Úprava finančného rozpočtu obce Dobrá Niva v priebehu kalendárneho roka 2020
Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive na kalendárny rok 2021
Návrh VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľnosti na rok 2021
Návrh VZN č. 3/2020 o určení dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Dobrá Niva a pre centrá voľného času pre rok 2021
9. Návrh VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dobrá Niva
10. Návrh VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-211. Návrh VZN č. 6/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

a drobné stavebné odpady
Návrh VZN č. 7/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu finančného rozpočtu obce Dobrá Niva
na roky 2021-2022-2023
Návrh finančného rozpočtu obce Dobrá Niva na roky 2021-2022-2023
Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva
Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva
na I. polrok 2021
Vyradenie nepotrebného majetku obce k 31. 12. 2020
Schválenie Návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2017/2 – obec Michalková
Rôzne
Schválenie uznesenia – z á v e r

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli jednomyseľne schválení: Mgr. Jakub Ponický, Mgr. Ján Slosiarik
Za zapisovateľa zápisnice bol jednomyseľne schválený: Ján Slosiarik
Za overovateľov zápisnice boli jednomyseľne schválení: Mgr. art. Rastislav Kyslý, Ján Ukrop
K bodu č. 3 - Interpelácia občanov na starostu obce a poslancov OZ
 Interpelácia – Poslanec Ján Ukrop sa dopytoval na základe interpelácie niektorých
občanov obce na vybavovanie stránok pred budovou OcÚ cez jej predné okno,
či by nebola iná možnosť pre občanov a ďalšie stránky.
Odpoveď – starosta obce zdôraznil, že sa jedná o ochranu zamestnancov obce
s minimalizovaním stretu s občanmi v súvislosti s koronavírusom COVID 19, čo by
mohlo mať tiež za dôsledok znefunkčnenie chodu samosprávy. V prípade nepriaznivého
počasia, alebo nutnosti určitých úkonom sa občania vybavujú vo vstupnej chodbe OcÚ.
 Interpelácia – Poslanec Ján Ukrop poukázal, že prekrytie vonkajšej terasy plachtovinou
v prevádzke Kaviareň Niva, ktorá je súčasťou budovy COOP Jednota Krupina nie je
reprezentatívna vzorka obce a nezaraďuje sa k skrášľovaniu obce ako takej.
Odpoveď – starosta obce prisľúbil, že upozorní prevádzkovateľa Kaviarne Niva
a zároveň vlastníka budovy, t.j. : COOP Jednota Krupina.
 Interpelácia – Poslanec Ján Ukrop sa dopytoval, že či v rámci dnešného schvaľovania
VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sú zahrnuté určité skupiny ľudí, ktoré budú oslobodené od platenia
týchto poplatkov na nasledujúce obdobia.
Odpoveď – starosta obce odpovedal, že nie.
 Starosta obce v rámci interpelácie oboznámil so stavom prípravy prekrytia balkónov
na SO 01 Bytový dom A, kpt. Nálepku 50/2 a SO 02 Bytový dom B,
kpt. Nálepku 51/4, že stále prebieha výberové konanie s termínom realizácie 01/2021.
Taktiež, že v tomto kalendárnom roku 2021 dôjde k odvodneniu spevnených plôch pred
týmito bytovými domami, aj keď sa nebude jednať o lacnú finančnú záležitosť.
Tiež informoval, že v zmysle novely zákona č. 79/2005 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pred nájomnými bytovými domami vo vlastníctve obce
zo zákona pribudnú kontajnery na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, kde cena
za vývoz jednej kuka nádoby (660 L) v intervale 1 krát za 14 dní bude predstavovať
sumu 31,56 € s DPH spoločnosťou Marius Pedersen, a.s.. Tiež dôjde k zakúpeniu
nových kontajnerov na niektoré zložky komunálneho odpadu, ktoré sú v súčasnosti
kapacitne nepostačujúce.
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UZNESENIE č. 100/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Nive odporúča:
Starostovi obce na základe prebiehajúceho konania JPÚ v lokalite IBV Nad Višničkami
a s tým súvisiace nové skutočnosti dať vypracovať novú štúdiu zmeny Územného plánu
obce Dobrá Niva v lokalite IBV Nad Višničkami ohľadne nového usporiadania RD
a miestnej komunikácie.
Starosta obce – informoval, že k plneniu tohto uznesenia došlo v nasledujúcom týždni
za účasti budúceho spracovateľa – architekta a projektanta JPÚ so stretnutím na OcÚ
v Dobrej Nive, kde bolo prisľúbené, že do troch mesiacov bude vypracovaná návrhová
štúdia zmeny Územného plánu obce Dobrá Niva v lokalite IBV Nad Višničkami
ohľadne nového usporiadania RD a miestnej komunikácie.
UZNESENIE č. 111/2020:
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Nive odporúča:
Starostovi obce riešiť havarijný stav interiérového osvetlenia v sále a strechy budovy
Kultúrneho domu v Dobrej Nive.
Starosta obce – informoval, že bola pánom Marošom Niederlandom vypracovaná
bezplatná štúdia nového osvetlenia sály Kultúrneho domu v Dobrej Nive. Na základe
dostupných informácií, nakoľko sa jedná o nemalé finančné prostriedky majú v novom
plánovacom období EÚ výjsť výzvy o NFP na realizáciu zateplenia a osvetlenia
kultúrnych domov.
K bodu č. 5 – Úprava finančného rozpočtu obce Dobrá Niva v priebehu kalendárneho
roka 2020
Ekonómka obce – informovala, že sa jedná sa o poslednú úprava finančného rozpočtu obce
Dobrá Niva v priebehu kalendárneho roka 2020.
Ďalej informovala, že bola ukončená kontrola NKÚ, kde kontrola v globále dopadla výborne,
len bolo vytknuté, že všetky nevyčerpané dotácie boli v rozpočte obce zrušené.
Tiež podrobne vysvetlila celú úpravu finančného rozpočtu obce čo sa týka kapitálového
a bežného rozpočtu, tiež finančné operácie.
Taktiež informovala, že v súvislosti s prijatými opatreniami
ohľadne koronavírusu
COVID – 19 došlo v priebehu kalendárneho roka 2020 k šetreniu na niektorých položkách
finančného rozpočtu obce.
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Funkčná Rozpočtová
Položka
Názov
klasifikáci klasifikácia
a
Poníženie 01.1.1
P322001
Dotácia-Eurofondy MAS

Suma
v EUR
-

30 000,-

Poníženie

P322001

Dotácia z MVDaR – obst. Dom služieb

-

180 000,-

Poníženie

P322001

-

10 000,-

Poníženie

P322001

Dotácia z MF IBV Za Mlyn – verejné
osvetlenie
Dotácia – učebne ZŠ

-

154 572,-
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Funkčná Rozpočtová
Položka
klasifikáci klasifikácia
a
Poníženie 01.1.1
V714004
Fekálny náves

Suma
v EUR

Názov
-

1 500,-

+

1 500,-

-

450 000,-

Navýšenie 01.1.1

V716

Poníženie

01.1.1

V717001

Projektová dokumentácia – Chodník 8.
marca
Nájomné byty – Dom služieb (dot.+ŠFRB)

Poníženie

01.1.1

V717001

IBV – cesta IBV Za Mlyn vl. zdroje

-

7 000,-

Navýšenie 01.1.1.

V717001

Nájomné byty – Dom služieb vl. zdroje

+

7 000,-

Poníženie

V717002

Rekonštrukcia a modernizácia – učebne ZŠ

-

162 710,-

09.1.1.

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Funkčná Rozpočtová
Názov
klasifikáci klasifikácia
a
Navýšenie
P312001
Ministerstvo vnútra – COVID 19

+

4 331,01

Navýšenie

P133013

Za komunálne odpady

+

3 728,12

Navýšenie

P312001

Dotácia z ÚPSVaR

+

1 487,-

Navýšenie

P312012

Rodinné prídavky

+

134,-

Suma
v EUR

Položka

Bežné výdavky
Položka
Poníženie

Funkčná Rozpočtová
Názov
klasifikáci klasifikácia
a
01.1.1
V632001
Elektrická energia, plyn

Suma
v EUR
-

3 600,-

Navýšenie 01.1.1

V632002

Vodné, stočné

+

1 500,-

Navýšenie 01.1.1

V641006

Spoločný obecný úrad

+

1 500,-

Navýšenie 01.1.1

V651003

Splátky úrokov – bytový dom

+

93,-

Navýšenie 01.1.1

V651003

Splátky úrokov – bytový dom A,B

+

124,-

Navýšenie 01.1.2

V637012

Poplatky a odvody

+

83,-

Navýšenie 01.1.1

V633009

Knihy, časopisy, odborná literatúra

+

300,-

Navýšenie 01.1.1

V611000

Platy – ÚPSVaR

+

1 487,-

Nová
položka
Poníženie

01.1.2.

V633006

Všeobecný materiál – COVID 19

+

4 331,01

01.1.1

V635006

Údržba budov OcÚ

-

8 000,-

Navýšenie 01.1.1

V633006

Údržba budov – z fondu opráv

+

5 000,-
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V632001

Elektrická energia – verejné osvetlenie

+

3 000,-

Poníženie

05.1.0

V637004

Odvoz, uloženie a likvidácia odpadu

-

1 500,-

Navýšenie 05.1.0

V637012

Poplatok za uloženie odpadu

+

1 500,-

Navýšenie 10.4.0

V633006

Rodinné prídavky

+

134,-

Finančné operácie
Príjmy
Položka
Poníženie
Nová
položka

Funkčná Rozpočtová
Názov
klasifikáci klasifikácia
a
P514002
ŠFRB – NB Dom služieb
P514002

Finančná pomoc – doplatok k pod. daniam

Suma
v EUR
-

270 000,-

+

39 418,-

[zmena rozpočtu v súlade s §14 odst.2 písmena a) zákona č.583/2004 Z. z.]
Zároveň súčasťou rozpočtu obce je aj úprava rozpočtu ZŠ s MŠ J.S.Neresnického
k 14. 12. 2020, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci jednomyseľne schválili predloženú úpravu finančného rozpočtu obce
Dobrá Niva v priebehu kalendárneho roka 2020.
Za – 7 jednomyseľne
K bodu č. 6 – Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive
na kalendárny rok 2021
Poslanci jednomyseľne schválili predložený návrh Plánu zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Dobrej Nive na rok 2021 so zmenou oproti roku 2020, kde zasadnutia
budú presunuté zo štvrtku na stredu. Najbližšie riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva je plánované na 17. 02. 2021. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Dobrej Nive na rok 2021 tvorí prílohu zápisnice.
Za – 7 jednomyseľne
K bodu č. 7 – Návrh VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľnosti na rok 2021
Návrh VZN bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zverejnení na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva a zároveň zverejnení na webovom sídle obce v tej istej lehote.
Ekonómka obce – informovala, že návrh bol prerokovaný na pracovnom stretnutí
poslancov, ktoré sa uskutočnilo 18. 11. 2020 o 17:00 hodine v zasadacej miestnosti
Obecného úradu v Dobrej Nive a predtým bol prerokovaný na komisii finančnej,
strategického rozvoja a správy majetku obce.
Ďalej prečítala dôvodovú správu k návrhu VZN, ktorú vypracovala Beata Pavúková,
správkyňa daní, pokladníčka, matrikárka Obecného úradu v Dobrej Nive.
V návrhu je potrebné opraviť:
- § 4, bod 2 doplniť m2,
- zjednotiť symbol EURO,
- § 6 doplniť m2.
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z nehnuteľnosti na rok 2021, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Za – 7 jednomyseľne
K bodu č. 8 – Návrh VZN č. 3/2020 o určení dotácie pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobrá Niva a pre centrá voľného času pre rok 2021
Návrh VZN bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zverejnení na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva a zároveň zverejnení na webovom sídle obce v tej istej lehote.
Ekonómka obce – informovala, že predmetné VZN sa mení každoročne z dôvodu
prerozdelenia podielových daní zo štátu na obec (45 % z celkovej sumy podielových
daní).
Je potrebné preskúmať § 5 ods. 2 návrhu, či sa zhoduje s posledným platným VZN,
nakoľko je tam uvedené VZN č. 4/2018 zo dňa 13. 12. 2018.
Starosta toto chybné znenie § 5 ods. 2 opravil, že sa jedná o VZN č. 10/2019 zo dňa
11. 12. 2019, čo sa týka VZN, ktoré sa prijatím tohto nového návrhu zrušuje.
Poslanci následne jednomyseľne schválili predložený návrh VZN č. 3/2020 o určení
dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobrá Niva
a pre centrá voľného času pre rok 2021, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Za – 7 jednomyseľne
K bodu č. 9 – Návrh VZN č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Dobrá Niva
Návrh VZN bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zverejnení na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva a zároveň zverejnení na webovom sídle obce v tej istej lehote.
Ekonómka obce – informovala o zmenách výšky úhrad oproti doteraz platnému VZN
č. 4/2019 zo dňa 15. 08. 2019 v nasledovných článkoch a bodoch:
- Čl. 3, bod č. 1 zvýšenie z 12,00 € na 15,00 €,
- Čl. 9, bod č. 1, zvýšenie réžie z 0,10 € na 0,20 €, t. j.: úhrada z 1,64 € na 1,74 €,
- Čl. 9, bod č. 2, zvýšenie réžie z 1,02 € na 1,40 €, t. j.: úhrada z 2,43 € na 2,81 €,
- Čl. 10, bod č. 1a), zvýšenie réžie z 0,10 € na 0,20 €, t. j.: úhrada z 1,74 € na 1,84 €,
doplatok rodiča z 0,44 € na 0,55 €,
- Čl. 10, bod č. 1b) – I. stupeň, zvýšenie réžie z 0,10 € na 0,20 €, t. j.: úhrada z 1,31 €
na 1,41 €, úhrada z 0,11 € na 0,21 €,
- Čl. 10, bod č. 1b) – II. stupeň, zvýšenie réžie z 0,10 € na 0,20 €, t. j.: úhrada
z 1,40 € na 1,50 €, úhrada z 0,20 € na 0,30 €,
- Čl. 10, bod č. 3a) – zvýšenie z 0,44 € na 0,54 €,
- Čl. 10, bod č. 3b) – zvýšenie z 0,11 € na 0,21 €,
- Čl. 10, bod č. 3c) – zvýšenie z 0,20 € na 0,30 €,
- Čl. 11, bod č. 1 – zvýšenie z 0,10 € na 0,20 €, zvýšenie z 1,02 € na 1,40 €.
Emil Šimko – poslanec poukázal na skutočnosť týkajúcu sa vymazania pôvodných
výšok úhrad, aby nefigurovali v navrhovanom VZN.
Ekonómka obce – odpovedala, že sa jednalo len o prehľadné porovnanie oproti
pôvodným výškam úhrad a bolo len súčasťou pracovnej verzii VZN.
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výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Dobrá Niva, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Za – 7 jednomyseľne
K bodu č. 10 – Návrh VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zverejnení na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva a zároveň zverejnení na webovom sídle obce v tej istej lehote.
Starosta obce – informoval o dôvodoch, prečo je potrebné meniť VZN, ktoré bolo
podrobne prerokované na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré sa uskutočnilo 18. 11.
2020, kde pre obec vzniká zákonná povinnosť zvýšenia poplatku za komunálne odpady.
Výpočet výšky poplatku:
- suma doručených faktúr spoločností Marius Pedersen, a.s. + Spoločnosť
Pohronie, a.s. delené počtom obyvateľov obce a výsledkom je výška poplatku
na občana a kalendárny rok. Vo výške poplatku nie sú započítané vlastné dopravné
služby a mzda zamestnanca na úseku odpadového hospodárstva.
V budúcnosti je potrebné vhodným spôsobom presadzovať a nabádať občanov,
aby pristúpili ešte k väčšej separácii, čoho výsledkom bude zníženie poplatku na osobu
a kalendárny rok.
Na základe miery vytriedenosti za kalendárny rok 2019 bola na obec zo štátu vrátená
suma 1.300 €.
V zmysle novely zákona č. 79/2005 Z. z. o odpadoch súčasťou zvýšenia výšky poplatku
je zákonná povinnosť zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.
Čo sa týka RD sú dva zákonné možnosti a to buď odovzdávať spoločnosti oprávnenej
na zber a likvidáciu odpadu, alebo kompostovať na vlastnom pozemku. Čo sa týka
nájomných bytov vo vlastníctve obce túto obec vyriešila zakúpením plastových kuka
nádob s objemom 660 L z intervalom vývozu 1 krát za dva týždne spoločnosťou
Marius Pedersen, a.s.
Ekonómka obce – informovala, že na pracovnom stretnutí poslancov bola navrhnutá
výška poplatku 24,22 €, ale v súvislosti s biologicky rozložiteľným kuchynským
a reštauračným odpadom sa výska poplatku zvýšila na 25,00 €.
Výška poplatku zohľadňuje aj skutočnosť, že zo zákona obec nemôže doplácať
na komunálny odpad, ani na ňom zarábať.
Tiež konštatovala, že všetko tiež záleží od aktuálneho počtu občanov s trvalým pobytom
v obci mínus občania obce, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú v katastri, ale majú tu trvalý
pobyt (zamestnanie, škola a podobne).
Ján Ukrop, poslanec – sa dotazoval, prečo sme nehľadali aj iného lacnejšieho odberateľa
predmetného odpadu.
Starosta obce – odpovedal, že z oprávnených odberateľov predmetného odpadu
spoločnosť Marius Pedersen, a.s. vyšla najvýhodnejšie.
Starosta obce – informoval, že na zasadnutí ZMOS-u, ktoré bol účastný sa presadzovalo
odloženie novely zákona č. 79/2005 Z. z. čo sa týka biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu, ale tento návrh neprešiel.

-8Ing. Gabriela Slabejová, PhD., poslankyňa – konštatovala, že na pracovnom stretnutí
18. 11. 2020 pri určovaní výšky poplatku ešte nemali podklady týkajúce sa výšky
poplatku za zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu. Tiež poukázala na skutočnosť, že nasledujúci kalendárny rok 2021 ukáže, či je
správne nastavená výška poplatku na osobu a kalendárny rok aj v súvislosti s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
Starosta obce – ďalej informoval, že povinnosť Slovenskej republiky vo vzťahu k EÚ
je zaviesť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu do roku 2020, čo Slovenská republiky už zaviedla od roku 2021.
Poslanci následne schválili predložený návrh VZN č. 5/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý tvorí
prílohu zápisnice.
Za – 6
Proti – 1 (Ján Ukrop)
K bodu č. 11 – Návrh VZN č. 6/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zverejnení na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva a zároveň zverejnení na webovom sídle obce v tej istej lehote.
Vo návrhu sa mení:
- kalendárny rok 2021,
- oprava v § 4a extravilán.
Poslanci následne jednomyseľne schválili predložený návrh VZN č. 6/2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý
tvorí prílohu zápisnice.
Za – 7 jednomyseľne
K bodu č. 12 – Návrh VZN č. 7/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
Návrh VZN bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zverejnení na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva a zároveň zverejnení na webovom sídle obce v tej istej lehote.
Aktualizované v zmysle novely zákona č. 79/2005 Z. z. o odpadoch a v súvislosti
s prevádzkovaním Zberného dvora obce Dobrá Niva:
- III. časť § 15 ods. 1,
- III. časť § 17 ods. 1 až 10,
- VI. časť § 23 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.
Poslanci následne schválili predložený návrh VZN č. VZN č. 7/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, ktorý tvorí
prílohu zápisnice.
Za – 6
Proti – 1 (Ján Ukrop)

-9K bodu č. 13 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu finančného rozpočtu obce
Dobrá Niva na roky 2021-2022-2023
Z dôvodu, že hlavný kontrolór obce sa ospravedlnil, že sa nezúčastní zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive predložené Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu finančného rozpočtu obce Dobrá Niva na roky 2021-2022-2023 v celom
rozsahu prečítal starosta obce.
V závere konštatuje, že návrh bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým
zákonom stanovenej lehote. Na základe uvedeného doporučuje návrh rozpočtu na rok
2021 schváliť, rozpočty na roky 2022 a 2023 majú len informatívny charakter.
Poslanci následne jednomyseľne zobrali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu finančného rozpočtu obce Dobrá Niva na roky 2021-2022-2023, ktoré
tvorí prílohu zápisnice.
Za – 7 jednomyseľne
K bodu č. 14 – Návrh finančného rozpočtu obce Dobrá Niva na roky 2021-2022-2023
Starosta obce – informoval, že podrobne k návrhu finančného rozpočtu obce Dobrá
Niva na roky 2021 – 2022 – 2023 zasadala komisia finančná, strategického rozvoja
a správy majetku obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive dňa
18. 11. 2020 na pracovnom stretnutí. Takže požiadal ekonómku obce , aby návrh
finančného rozpočtu obce zrekapitulovala len po kapitolách a nie po jednotlivých
položkách.
Ekonómka obce – zrekapitulovala návrh finančného rozpočtu obce len po kapitolách
a nie po jednotlivých položkách., kde na záver skonštatovala, že predložený návrh
finančného rozpočtu obce je predložený ako vyrovnaný.
Poslanci následne jednomyseľne schválili predložený návrh finančného rozpočtu obce
Dobrá Niva na roky 2021-2022-2023, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Za – 7 jednomyseľne
K bodu č. 15 – Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
Dobrá Niva
Na základe blížiaceho sa ukončenia 6 ročného funkčného obdobia hlavného kontrolóra
obce k 01. 04. 2021 je potrebné v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásiť deň konania voľby hlavného kontrolóra
obce Dobrá Niva.
Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva je vyhlásené na 17. 02. 2021
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive.
Starosta obce – súčasťou schvaľovacieho procesu je potrebné určenie spôsobu a vykonania
voľby hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva v zmysle §18a ods. 3 zákona o obecnom
zriadení a to buď verejným alebo tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva
v Dobrej Nive.
Ing. Marta Sýkorová, poslankyňa – nakoľko sa ospravedlnila, že sa nezúčastní zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v dobrej Nive poslala e-mail na obec, kde podľa nej je za tajné
hlasovanie.
Ing. Peter Mlynárik, poslanec – vyjadril svoj názor, že on je za verejné hlasovanie.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu určenie spôsobu a vykonania voľby hlavného
kontrolóra obce Dobrá Niva
Za tajné hlasovanie - 1 (Ján Ukrop)
Za verejné hlasovanie – 6

- 10 Starosta obce ďalej informoval, že sú potrebné schválenia ďalších náležitostí v súvislosti
s voľbou hlavného kontrolóra obce, ako sú:
Požadované kvalifikačné a ostatné predpoklady:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
- bezúhonnosť dokladovaná údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra
trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti miestnej územnej
samosprávy,
- znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni (minimálne Microsoft Word,
Microsoft Office, Internet),
- prax v štátnej správe, samospráve, rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii
resp. v kontrolnej činnosti (nie je podmienkou).
Náležitosti prihlášky:
- titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje (e-mail,
telefonický kontakt),
- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne
aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,
- štruktúrovaný životopis,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a)
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
- súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov na účely vykonania voľby
hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva v Obecnom zastupiteľstve v Dobrej Nive,
v súlade s ustanovením § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Ostatné podrobnosti a ďalšie povinné prílohy budú zverejnené v písomnom Vyhlásení
voľby hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva, ktoré bude zverejnené na oficiálne úradnej
a webovej stránke obce Dobrá Niva a v novinovej tlači (Zvolenské ECHO,
MY Zvolensko – podpolianske noviny).
Písomná prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce musí byť doručená
do podateľne Obecného úradu v Dobrej Nive, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva,
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Obecnom úrade v Dobrej Nive,
t. j. do 01. 02. 2021 do 15:00 hod. v zalepenej obálke s nápisom „Neotvárať – voľba
HK obce Dobrá Niva“. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 10. 02. 2021 o 15:00 hod.
v zasadacej miestnosti OcÚ v Dobrej Nive. Kontrolu splnenia podmienok vykoná
pracovník OcÚ v Dobrej Nive za prítomnosti 3 poslancov Obecného zastupiteľstva
v Dobrej Nive.
Funkčné obdobie novozvoleného hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva bude v lehote
6 rokov, ktoré začne dňom nástupu do práce, t. j. dňa 01. 04. 2021.
K bodu č. 16 – Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Dobrá Niva na I. polrok 2021
Z dôvodu, že hlavný kontrolór obce sa ospravedlnil, že sa nezúčastní zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive predložený návrhu Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva na I. polrok 2021 v celom rozsahu prečítal
starosta obce.
Poslanci následne jednomyseľne schválili predložený návrhu Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Dobrá Niva na I. polrok 2021, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Za – 7 jednomyseľne

- 11 K bodu č. 17 – Vyradenie nepotrebného majetku obce k 31. 12. 2020
Ing. Gabriela Slabejová, PhD., poslankyňa – informovala, že na základe dielčích
inventarizačných komisií vyplynul majetok vo vlastníctve obce, ktorý z povahy
a ďalšieho použitia nie je vhodné naďalej evidovať v inventárnych hárkoch obce
a taktiež ho poisťovať pre ďalšie obdobie.
Ekonómka obce – informovala ohľadne majetku týkajúceho sa likvidácie obecnej píly,
že z dôvodu výstavby Zberného dvora obce Dobrá Niva došlo k vyradeniu
nepotrebného majetku. V minulosti bolo dohodnuté, že za likvidáciu budov píly
za búračské práce budú ako protihodnota poskytnuté niektoré stroje za cenu šrotovného.
Vyradenie nepotrebného majetku obce k 31. 12. 2020:
P.č.

Názov majetku

Celk.cena zaradenie invent.číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Reprobedňa väčšia
Reprobedňa väčšia
Pevný externý disk
Mikrofón HST-02A
reflektor 150W čierny
reflektor 150W biely
Vianočná reťaz farebná
Otočná stolička k organu
Taburetka
Taburetka
Taburetka
Brúska - stará
Nakladač UN 053
Šramovník SR 160
Nádrž na vodu
Koľajová dráha
Vidly na guľatinu
Rámová píla ESTERER LD 650
Nosítka
Hasičský zberač
Panel na plagáty
Prietokový ohrievač-ZS

159,33
1.1.1998 DHM184
159,33
1.1.1998 DHM185
90,00 25.9.2009 DHM803
120,00 17.4.2009 OTE746
9,98 24.8.2009 OTE748
9,98 24.8.2009 OTE749
3,30 26.11.2009 OTE751
11,95
1.1.1997 OTE076
31,24
1.1.1997 OTE077
31,24
1.1.1997 OTE078
31,24
1.1.1997 OTE079
394,14
2.1.2002 DHM345
412,57
2.1.2002 DHM346
580,63
2.1.2002 DHM348
312,02
2.1.2002 DHM375
770,83
2.1.2002 STR4/25
1 388,17
2.1.2002 STR4/26
30 254,73
2.1.2002 STR.4/28
2,99
1.1.2001 OTE563
2,66
1.1.2001 OTE569
4,32
1.1.2001 OTE516
99,00 12.11.2013 OTE842

23.

Tlačiareň OKI B410dn MFP

192,78

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Reliefna pečať model
Fotoaparát Olympus SP-510UZ
Kovová pokladnička veľká
mobil Nokia C2
Písací stroj OPTIMA
Počítač+tlačiareň Samsung ML
Televízor OTF
Písací stôl
Písací stôl malý

99,55 25.9.2003 DHM510
271,79 20.12.2007 DHM770
7,61
4.2.2010 OTE766
1,00 25.3.2013 OTE820
225,72 25.9.2003 DHM509
876,83 27.7.2009 DHM804
474,84
2.1.2002 DHM387
126,30
2.1.2002 DHM388
80,99
2.1.2002 DHM389

17.2.2009 DHM795

objekt
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
obrad.miest.
prípr.v zadu
prípr.v zadu
prípr.v zadu
Obecná píla
Obecná píla
Obecná píla
Obecná píla
Obecná píla
Obecná píla
Obecná píla
Požiarna zbr.
Požiarna zbr.
Zdravot.str.
Zdravot.str.
Kanc.na
posch
Kanc.daní
Kanc.daní
Kanc.daní
Kanc.daní
Archív
Archív
OL
OL
OL

OC
v EUR
159,33
159,33
90,00
120,00
9,98
9,98
3,30
11,95
31,24
31,24
31,24
394,14
412,57
580,63
312,02
770,83
1 388,17
30 254,73
2,99
2,66
4,32
99,00
192,78
99,55
271,79
7,61
1,00
225,72
876,83
474,84
126,30
80,99
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Konferenčný stôl
Skrinka zasklená
Skrinka dvojdverová malá
Skrinka dvojdverová vaľká
Skrinka policová veľká
Stolička Valencia 6 ks
Videokamera PANASONIC
Písací stôl
Stolík pod tlačiareň
Stolík trojuholníkový
Skrinka regál
Skrinka dvojdverová
Skrinka zásuvková
Skreinka dvojdverová niklová
Písací stôl 2 ks
Písací stôl malý
Stôl pod počítač 2 ks
Stolík pod tlačiareň
Stolík trojuholníkový 3 ks
Kontajner zásuvkový
Kontajner zásuvkový 2 ks
Skrinka jednodverová
Skrinka jednodverová
Skrinka dvojdverová
Skrinka policová
Skrinka policová
Skrinka dvojdverová 2 ks
Písací stroj OPTIMA
Konfeerenčný stôl
Skriňa dvojdverová
Prietokový ohrievač
Kreslo kancelárske
Kreslo kancelárske
Stolička VISI CHROMO 2 ks
Stolička VISI CHROMO 2 ks
Rohová lavica Oxana
Nabíjačka
Elektrická píla reťazová
Postrekovač
Kladivo
Hadica 25 m
Brúska na reťaze pre motor.pílu
Elektrické búracie kladivo
Krovinorez DOLMAN MS 30C
Varná konvica
Smetný kôš

93,94
2.1.2002 DHM390
69,64
2.1.2002 DHM391
68,41
2.1.2002 DHM392
69,08
2.1.2002 DHM393
53,97
2.1.2002 DHM394
435,04
2.1.2002 DHM401
663,55
2.1.2002 DHM402
104,89
2.1.2002 DHM403
52,78
2.1.2002 DHM404
40,50
2.1.2002 DHM405
80,46
2.1.2002 DHM406
84,98
2.1.2002 DHM407
92,94
2.1.2002 DHM408
82,32
2.1.2002 DHM409
296,82
2.1.2002 DHM417
84,37
2.1.2002 DHM418
159,86
2.1.2002 DHM419
52,78
2.1.2002 DHM420
121,49
2.1.2002 DHM421
78,14
2.1.2002 DHM422
159,07
2.1.2002 DHM423
66,65
2.1.2002 DHM425
67,85
2.1.2002 DHM426
105,26
2.1.2002 DHM427
52,78
2.1.2002 DHM428
55,07
2.1.2002 DHM429
133,44
2.1.2002 DHM430
265,52
2.1.2002 DHM432
93,94
2.1.2002 DHM436
105,26
2.1.2002 DHM438
109,21
2.1.2002 DHM444
156,28
2.1.2002 DHM500
290,78
2.1.2002 DHM501
64,93
2.1.2002 OTE609
32,47
2.1.2002 OTE610
315,34
1.1.1998 DHM065
63,69
1.1.2005 DHM583
215,10
1.1.2005 DHM602
29,54 29.6.2007 OTE720
10,00 31.3.2009 OTE745
22,50 21.12.2010 OTE785
9,00 13.7.2012 OTE814
597,49
1.1.2002 STR4/51
312,69 29.7.2004 DHM514
12,58
1.1.2005 OTE631
8,30
1.1.2005 OTE641

OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
OL
Prevádzka
Prevádzka
Prevádzka
Prevádzka
Prevádzka
Prevádzka
Prevádzka
Prevádzka
Prevádzka
PS I.
PS I.

93,94
69,64
68,41
69,08
53,97
435,04
663,55
104,89
52,78
40,50
80,46
84,98
92,94
82,32
296,82
84,37
159,86
52,78
121,49
78,14
159,07
66,65
67,85
105,26
52,78
55,07
133,44
265,52
93,94
105,26
109,21
156,28
290,78
64,93
32,47
315,34
63,69
215,10
29,54
10,00
22,50
9,00
597,49
312,69
12,58
8,30
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Kalkulačka
Spolu :

14,94

1.1.1997 OTE137

Kanc.daní

43 392,70

K bodu č. 18 – Schválenie Návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2017/2 –
obec Michalková
Obec Michalková, v zastúpení Jánom Parobkom, starostom obce doručila dňa 24. 11. 2020
pod číslom jednania 3201/2020 návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2017/2
v prospech – Obec Michalková, Michalková 7, 962 61 pošta Dobrá Niva, IČO: 00649163,
zastúpená – Ján Parobok, starosta obce, ktorej predmetom sú parcely:
- parcela registra „C“ parc. č. 1429, lesný pozemok, výmera 3470654 m 2, vedený
Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor na LV č. 928, obec Dobrá Niva,
katastrálne územie Dobrá Niva, okres Zvolen,
- parcela registra „E“ parc. č. 1851/1, lesný pozemok, výmera 328685 m 2, vedený
Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor na LV č. 1664, obec Dobrá Niva,
katastrálne územie Dobrá Niva, okres Zvolen.
Povinný z vecného bremena Obec Dobrá Niva a oprávnený z vecného bremena Obec
Michalková sa dohodli na zriadení časovo neobmedzeného vecného bremena
spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov registra „C“ parc. č. 1429
a registra „E“ parc. č. 1851/1 strpieť právo vstupu na predmetné pozemky, ako aj
správy a údržby vodného zdroja „in rem“ v prospech oprávneného z vecného bremena
a to v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 31644341-218/2020, ktorý
vyhotovila firma Geodet spol. s r.o. Zvolen T. G. Masaryka 3413, Zvolen dňa
23.09.2020 a úradne overil Okresný úrad Zvolen, katastrálny odbor dňa 24.09.2020 pod
č. G1-523/2020 a to v rozsahu dielu 1 a to na pozemku registra „C“ parc. č.1429 a dielu
č.2 na pozemku registra „E“ parc č. 1851/1 (podľa registra „C“ parc. č.1975).
Poslanci následne jednomyseľne schválili predložený návrh Zmluvy o zriadení vecného
bremena č. 2017/2 – obec Michalková, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Za – 7 jednomyseľne
K bodu č.19 – Vyhodnotenie činnosti obce od 22. 10. 2020 a plán činností na ďalšie
obdobie
Starosta obce – vyhodnotil činnosti od 22. 10. 2020:
- Obecný úrad v Dobrej Nive taktiež prijal opatrenia v súvislosti s koronavírusom
COVID – 19,
- na základe zistených skutočností v súvislosti s koronavírusom COVID – 19 bol
Obecný úrad v Dobrej Nive na jeden týždeň zatvorený.
Starosta obce – predstavil najbližšie plány na ďalšie obdobie:
- kanalizácia III. etapa – projektant stavby aktualizuje projektovú dokumentáciu,
nakoľko pôvodná bola vypracovaná v roku 2007,
- kanalizácia II. etapa – obec spustila proces územného konania v zmysle zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
- informoval, že sa uskutočnilo neformálne stretnutie so zástupcami, ktorí majú
skúsenosti s podávaním žiadostí o NFP na dobudovanie kanalizácie a ČOV a taktiež
zaznamenali aj výsledky v tejto oblasti,
- z vyššie uvedeného je výhodnejšia alternatíva ísť do kompletnej žiadosti
na dobudovanie kanalizácie a ČOV kapacitou pre 3000 EO, kde pri bolo možné
pridružiť zvoz kalov zo susedných obcí Mikroregiónu Pliešovská kotlina.
- nedoporučujú podávať žiadosť z Environmentálneho fondu na rok 2021, nakoľko sa
zmenili podmienky čerpania, kde sa dotácia z 5.000.000 € na jeden projekt znížila

14,94
43 392,70
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na 500.000 € a podmienkami (300.000 € preinvestovať z vlastných finančných
zdrojov a obava, že ďalších 200.000 € nemusí byť obci schválených),
v súvislosti s technológiou ČOV navrhujú mechanicko – biologické čistenie a nie
membránové čistenie, ktoré je náročnejšie na prevádzkové náklady, kde takéto
skúsenosti má obec Babiná, kde sa prevádzkuje ČOV-ka,
navrhuje poslanecký prieskum v obci Babiná,
Obnovenie ťažby v lokalite Tri kamene:
prebehlo prvotné pracovné stretnutie s budúcimi prevádzkovateľmi v lokalite
Tri kamene,
starosta im vysvetlil, že nemá kompetencie na rozhodovanie, túto kompetenciu má
Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Nive,
je potrebné zvolať komisie pri Obecnom zastupiteľstve v dobrej Nive, aby prijali
ďalšie postupy,
je tiež potrebné vstúpiť do jednania s Obecnými lesmi Dobrá Niva, s.r.o.,
následne je potrebné to kompletne posúdiť z hľadiska používania novej asfaltovej
cesty, vstupu do obce , prejazdu po Dubovskej ulici a vstúpiť do riadneho rokovania
so zástupcami budúceho prevádzkovateľa, aby pri schvaľovaní podnikateľského
zámeru boli jednoznačne dohodnuté pravidlá a aby sa určil širší efekt a rovnováha,
z ktorého bude mať obec prospech (nie len opravy MK v obci),
z doručeného e-mailu, ktorý bol rozposlaný poslancom Obecného zastupiteľstva nie
sú zrejmé jasné pravidlá prevádzkovania,
je potrebné vypracovať podrobný podnikateľský plán.

K bodu č. 20 – Schválenie uznesenia - záver
Po vyčerpaní všetkých bodov zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive
člen návrhovej komisie Mgr. Jakub Ponický prečítal celé znenie návrhu na uznesenie
zo zasadnutia OZ. Po prečítaní návrhu uznesenia dal Ing. Milan Jakubík, starosta obce
o tomto návrhu uznesenia hlasovať. Uznesenie bolo schválené.
Za – 6
Zdržal sa – 1 (Ján Ukrop)
Po schválení návrhu uznesenia starosta obce Ing. Milan Jakubík poďakoval prítomným
za účasť, konštruktívne riešenie bodov programu zasadnutia OZ a zasadnutie OZ
ukončil. Nakoľko sa jedná o posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobrej
Nive v roku 2020 poďakoval poslancom za ich prácu a rokovania, zamestnancom obce
za spoluprácu a taktiež všetkým občanom obce. S blížiacimi sa vianočnými sviatkami
poprial všetkým ich radostné a šťastné prežitie.
Ukončené o 20:08 hodine.

Starosta obce: Ing. Milan Jakubík

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

I. overovateľ: Mgr. art. Rastislav Kyslý

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

II. overovateľ: Ján Ukrop

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

Zapisovateľ: Ján Slosiarik

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

