Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.09. 2018
v zasadačke Obecného úradu v Ostrej Lúke.
Prítomní :

Starosta : Mgr. Juraj Jelok
Poslanci : podľa prezenčnej listiny.
Ostatní prítomní : podľa prezenčnej listiny.

Program zasadnutia : 1.Otvorenie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Schvaľovanie úveru na prefinancovanie investičných prostriedkov
4. Rôzne
5. Diskusia
7. Schvaľovanie uznesenia
8. Záver
1.Otvorenie : Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Prečítal program
zasadnutia, dal zaň hlasovať.
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Členov návrhovej komisie: Jana Albertová / zapisovateľka/,
Mgr. Ján Prokaj
Overovateľov zápisnice :
Mgr. Andrea Bartková
Jaroslav Ďurčík
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : splnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
a/ v štvrtom kole predaja kaštieľa v stanovenom termíne do 31.8. 2018 za sumu 250 000,-€, nebol
podaný žiadny súťažný návrh. Informovali sa traja potencionálny záujemcovia. Pravdepodobne ich
odrádza 1/6 v súkromných rukách.
b/Infomáciu, že občan p. Badinka zrealizoval úpravu poľnej cesty pod ovčínom smerom na Úhrbie, z
dôvodu toho, že sa nedohodol na odkúpení pozemku od cesty III. triedy. Úpravu zrealizoval pán
Badinka na vlastné náklady. Obci sa podarilo vybaviť zadarmo frézing, len za naloženie – 30,-€, a ešte
nie je uzavretá doprava- 2 nákladné autá zo Zvolena na Ostrú Lúku, rozhrnutie frézingu zabezpečil p.
Oravec za pomoci aktivačných pracovníkov. Cesta spĺňa podmienky, ktoré potreboval p. Badinka, aby
sa dostal k svojej nehnuteľnosti.
c/ Informáciu, že prebehlo dedičské konanie po nebohom Jánovi Kamenskom ohľadom rodinného
domu č. 52 po Milanovi Rumanovi. V súčasnosti sa čaká na zavkladovanie tohto dedičského konania
na katastrálnom odbore Okresného úradu. Keď prebehne, bude oslovená p. Kamenská ako dedička, aby
odpredala svoju časť obci.
d/ Informáciu o tom, že bolo zorganizované pracovné stretnutie ohľadom aplikácie hnojív v regióne.
Na stretnutí sa zúčastnili aj starostky z obcí Dubové a Bacúrov, kde majú ten istý problém, ďalej boli
pozvaní poľnohospodári, ktorí obhospodarujú pôdu v katastroch uvedených obcí a používajú na
hnojenie digestát z Bioplyn Budča, zástupca Bioplyn Budča, Okresný úrad Zvolen odbor životného
prostredia, Ústredný a kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky Zvolen.
Závery z tohto stretnutia sú :
1/ Poľnohospodári ohlásia aplikáciu digestátu na pôde obecným úradom dotknutých obcí minimálne
dva dni vopred.
2/ Poľnohospodári budú predkladať dotknutým obciam podklady a povolenia na aplikáciu digestátu a
konať podľa nich.
3/ Nočnú aplikáciu digestátu vylúčiť a aplikácia sa nebude vykonávať cez víkendy a sviatky.

4/ Aplikácia digestátu sa môže vykonávať v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 19:00 hod.
5/ Po aplikácií digestátu bude tento zapracovaný do pôdy najneskôr do 24 hodín po jej vykonaní.
6/ Starostovia dotknutých obcí po nahlásení informácie o budúcej aplikácií digestátu, túto zverejnia
formou oznamu v miestnom rozhlase za účelom informovania občanov.
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.
p. Binderová boli v Slnom jarku počas aplikácie digestátu a nedalo sa tam dýchať, štípali ich oči, aj
oblečenie im napáchlo. Žiadny traktor s pluhom však tam nebol. Zaujímalo by ju ako dlho budú ešte
vyvážať?
p. starosta teraz vyváža len jeden traktor, pán Šulek nevedel povedať ako dlho budú vyvážať.
p. Prokaj bol sa prejsť a pole bolo zdiskované, ale zjavne to nestačí.
p. Závadský- Čo ak nedodržia dohody, oni len sľúbili a nič sa im nestane. Keď išli zo Zvolena aj pred
mostom bolo poliate pole a je to tam už dosť dlho a nič sa tam nedeje. Je zvedavý kedy to zaorú.
p. starosta- p. riaditeľka Bioplyn Budča ponúkla, že ak bude záujem môžu sa ísť záujemcovia pozrieť
na technológiu. Do pôdy ide iba organický odpad. Oni majú v poriadku všetky doklady a technológie,
certifikáty. Kým je záujem oni budú vyvážať. Bioplyn Budča nezaujíma ako a koľko aplikujú digestátu
na jedno pole, za to je zodpovedný poľnohospodár- on si objednáva túto službu.
p. Ďurčík- rozmýšľa o zrušení prenájmu pôdy Dobrej Nive. A mali by to spraviť aj ďalší vlastníci.
p. M. Bučanová - mala návrh, aby sa oslovili poľnohospodári aké by mali finančné výdavky, keby
používali iné hnojivá. Obec by im dala úľavu na poplatkoch a daniach ak prestanú vyvážať digestát.
Vie že v Pliešovciach organizovali petíciu tiež z tohto dôvodu, bolo by dobré zistiť výsledok.
p. starosta - na Kováčovej a v Sliači tiež píšu sťažnosti voči vyvážaniu, ale neuspeli.
p. Binderová- či je nejaká norma, koľko môže ísť digestátu na hektár
p. starosta- áno je stanovená norma, koľko môže ísť na hektár, za to je zodpovedný poľnohospodár.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : Úver v Prima banke Slovensko a.s. Žilina na základe
Indikatívnej ponuky ako bola predložená bankou, na prefinancovanie opravy strechy na budove
obecného úradu. Obec bola úspešná a schválili jej žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške
99 312,81-€, na opravu strechy na budove obecného úradu- výmena strešnej krytiny, latovania, fólia,
dažďové zvody, solárne kolektory na ohrev teplej vody s tým súvisiaca elektroinštalácia, bleskozvod.
Čaká sa na zmluvu, ktorá je už schválená, po jej podpise nič nebráni začatiu prác. Potrebujeme
finančné prostriedky, a keď počasie dovolí, môže sa začať s realizáciou prác.
p. J. Bučan- podľa neho je to plytvanie, nevie či je potrebné meniť dobrý plech.
p. starosta- strecha zateká na viacerých miestach, bola aj opravovaná, ale vždy po určitom čase znovu
začalo pretekať, pretože skrutky sa už vyťahujú a prekrytie plechov na viacerých miestach nie je také
aké by malo byť.
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Rôzne : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a/ Informáciu o možnosti získania nenávratného finančného príspevku obce na aktivity v súvislosti s
komunálnym odpadom – vybudovanie zberného miesta na umiestnenie zberných nádob, zberových
vozidiel a iných strojov pre zvoz a nakladanie z odpadmi, spolufinancovanie obce je 5 %. Navrhovaný
pozemok je vo vlastníctve obce pri poľnej ceste smerom do Dúbrav, vedľa ovčína. Určil by sa vývozný
termín napr. v sobotu doobeda, kde by mohli občania priviezť určený odpad.
p. Závadský - ako si predstavujeme ďalšie prevádzkovanie a obsluhu takéhoto stojiska.
p. Prokaj - v budúcnosti už bez zberného dvora nebude možné fungovanie obcí.
p. starosta- prevádzkovanie zberného miesta môže byť s pomocou aktivačných pracovníkov.
b/ bolo zrealizované verejné osvetlenie v Ľakšovej. Celková investícia bola 16 116,11,-€. 50% z ceny
bude zaplatené v tomto roku a druhých 50% bude splatených do 30.6.2019. Zároveň boli potiahnuté aj
rozhlasové káble a tiež optický kábel. Optiku by mali začať robiť už v októbri.
p. Prokaj- Ako budú realizované prípojky z optických káblov.
p. starosta -Bude to na stĺpoch a odtiaľ sa bude ťahať do domácností.

c/ Koncom roka by sa mali zverejňovať výzvy cez MAS-ku- Verejno-súkromné partnerstvo
/Mikroregión Adela, Pliešovská kotlina, Mesto Krupina/, v ktorej manažérkou je obyvateľka našej
obce Ing. Miroslava Bučanová. Obec sa chce zapojiť do výzvy rekonštrukcia obecných ciest- cesta do
cintorína, prípadne rekonštrukcia obecných budov. Na MAS-ku sme dostali cca 1 000 000,-€, z toho je
okolo 16 000,-€ pre našu obec. Poslanci sa dohodli na, že v prvom kole by sa mala opraviť cesta do
cintorína, alebo oprava obecných budov. p. starosta dal slovo p. M. Bučanovej, aby viac priblížila
MAS- ku.
p. M. Bučanová – verí, že financie na projekty sa budú dať čerpať začiatkom budúceho roku. Bude na
členoch partnerstva ako sa dohodnú, aký projekt bude podporený v tej ktorej obci. Bude možnosť aj
pre podnikateľov, alebo občianske združenia, aby sa zapojili do výziev. Stačí ak podnikajú v tom
ktorom regióne, aj keď sídlo firmy, alebo združenia je v inom regióne. Ale mali by sa dohodnúť,
pretože darmo budú žiadať napríklad 10, ak dostane iba jeden. Ak chce žiadateľ niečo stavať musí v
čase podania žiadosti už mať vybavené napr. verejné obstarávanie. postupne sa budú zverejňovať
výzvy napr. na cesty a pod. nepôjdu všetky výzvy naraz. Novinka je to že žiadosti sa budú musieť
podávať aj elektronicky.
d/ informáciu o termínoch zberu odpadu : Nebezpečný odpad9.10.2018
Železný odpad12.10.2018
Veľkoobjemový odpad- 19.10.2019
e/ Bola zrealizovaná oprava cesty III. triedy medzi Bacúrovom a Ostrou Lúkou v dĺžke 1,5 km. Bola
podaná žiadosť na Banskobystrický samosprávny kraj, na opravu cesty až po Ostrú Lúku aj cez ňu.
f/ Bolo doručené obci oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v časti Ľakšová dňa 12.10.2018 od
8:00 do 13:30 hod.
g/ informáciu o očkovaní psov- 2.10.2018. Veterinár bude očkovať psy ktoré majú čip. Ak nejaký pes
nemá čip, začipuje ho namieste a potom psa zaočkuje. Poplatok za čipovanie je 15,-€, za vakcínu proti
besnote 5,-€, a kombinovaná vakcína 10,-€.
p. starosta - oznam o čipovaní a štepení psov sa dá do schránok.
p. Krupička- myslí si, že bude ešte viac nezaštepených psov, pretože nie každý má na to, aby si dal
začipovať psa. Bude oveľa väčšie nebezpečenstvo pri pohryzení nezaštepeným psom.
p. M. Bučanová- či by obecný úrad nemohol nájsť nejakú cestu, aby pomohol pri zaplatení čipovania.
p. starosta- štát má preplácať čipovanie vlastníkom psov, ktorí sú sociálne odkázaní.
h/ sťažnosť p. Vladimíra Bučana- voči nainštalovaniu svietidla pred vchodom do cintorína. Nie je s
tým stotožnený, nepáči sa mu to.
p. M. Bučanová - svietidlo tam doteraz nebolo a nechýbalo, celej ich rodine to vadí. Ľudia majú
rešpekt a večer do cintorína aj tak nikto nechodí, oni to vidia, pretože tam bývajú. Je to tam zbytočné.
Prípadne či by sa to nedalo spraviť tak, že bude svietiť iba počas sviatkov všetkých svätých a potom by
sa vyplo. A ak sa bude dávať preč lampa pred cintorínom tak potom by chcela, aby sa aj lampa pred
ich domom zrušila, svieti im do izieb.
p. Krupička sa stotožňuje s p. Bučanovou, keby sa radšej dalo opraviť ozvučenie v dome smútku, lebo
väčšinou na pohreboch nie je počuť pána farára pred domom smútku. Veľa ľuďom to vadí, ale nikto
nepríde povedať to.
p. starosta- nie je pravda, že na každom pohrebe je problém s ozvučením. Na poslednom pohrebe bol
problém, ktorý vznikol počas pohrebu. Po pohrebe bol problém odstránený. Čo sa týka osvetlenia je
pre všetkých ľudí, ktorí navštívia cintorín vo večerných hodinách, je osvetlený verný priestor pred
vchodom do cintorína a parkovisko.
p. K. Bučanová - chce aby sa zastupiteľstvo vyjadrilo čo s tou lampou.
p. Prokaj- treba oddeliť spoločenský a osobný záujem. prevažuje ten spoločenský.
p. Hlaváč- najlepšie by boli spínacie hodiny.
p. starosta – zistí sa názor viacerých obyvateľov obce, aký majú názor na svietidlo pre cintorínom.

5. Diskusia . Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a/ p. Lucinová- má problém s hlasnou hudbou v obci. Prečítala prítomným z odbornej literatúry o
pôsobením hluku a jeho následkoch na. Nikto nemôže obťažovať žiadneho človeka hlukom. Obec má
povinnosť vytvárať občanom zdravé prostredie.
p. Zdút-Šťastný- sú to všetko susedské práva. Obec nemôže povedať, že dokáž nám aký hluk vyrábaš.
p. Závadský- aj on má problémy, vyjde na dvor a z dvora kde býva rómska rodina hučí celý deň do
noci hudba. Obec by mala prijať VZN ohľadom obťažovania hlukom. Či by obec išla do krajného
riešenia. možno by stačilo predvolať ich na komisiu a uvedomili by si svoje konanie.
p. Zdút-Šťastný- ak je súdne rozhodnutie a zúčastnení ho nebudú dodržiavať tak bude nový súd. Ak
nebudú občania dodržiavať VZN obec nemá páky ako to ďalej riešiť. Ak si dáme niečo do VZN v
prvom rade sa ozve prokurátor. Ale nebránime sa tomu. Vyhľadá si nejaké informácie o tomto
probléme.
p. Kelemen- ak sa to nevyskúša nebude nič.
p. M. Bučanová- možno, že na niektorých by stačilo iba si s nimi pohovoriť.
p. Prokaj- ak sa občan nemá oprieť o solidaritu nie je to dobrá vizitka. A my ako poslanci by sme mali
byť solidárny k občanom.
p. K. Bučanová- možno, že ani nevie že obťažuje druhých.
b/ p. Závadský- sa zaujímal či obecný úrad prekontroloval stav vodovodných ventilov na potrubí, ak
áno v akom sú stave.
p. starosta- vodné prípojky sú majetkom rodinných domov. Obec rieši havarijné situácie na
vodovodnom potrubí. Ak je plánovaná oprava na prípojke každý vlastník by si to mal riešiť sám, ale
obec pomáha pri ich oprave. Obec nemá na to, ani pracovníkov, ani finančné prostriedky, aby
odkopávala všetky nefunkčné ventile.
c/p. J. Bučan pri Tajchu boli natiahnuté nejaké mechy- zaujímalo by ho čo to bolo.
p. starosta- boli to protipovodňové bariéry z protipovodňového vozíka. Boli ich skúšať DHZ na
Hronskej Dúbrave a následne ich sušili v parku. Na cvičení dobrovoľní hasiči obce ich napúšťali vodou
a vytvorili protipovodňovú bariéru.
6./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie č. 5/ 2018.
Diskusia bola ukončená a zapisovateľka Jana Albertová prečítala návrh na uznesenie č.5/2018
Za : 5

Proti :

0

Zdržal sa : 0

7./ Starosta na záver poďakoval všetkým zúčastnením za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala dňa 27.9.2018

Jana Albertová

Overovatelia zápisnice Mgr. Andrea Bartková
Jaroslav Ďurčík

Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok

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

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

Obecné zastupiteľstvo v Ostrej Lúke dňa 27.9.2018.
schválilo uznesenie č.5/2018:
Obecné zastupiteľstvo:
A BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu starostu o štvrtom kole predaja Kaštieľa Ostrolúckych. V stanovenom termíne
do 31.8.2018 za sumu 250 000,-€ nebol podaný žiadny súťažný návrh. Informovali sa traja
potencionálny záujemcovia. Pravdepodobne ich odrádza podiel 1/6 v súkromných rukách.
2. Informáciu, že občan našej obce p. Badinka zrealizoval úpravu poľnej cesty pod ovčínom
smerom na Úhrbie, z dôvodu toho, že sa nedohodol na odkúpení pozemku od cesty III.triedy.
Úpravu zrealizoval na vlastné náklady. Obci sa podarilo vybaviť bezplatne frézing, len za
naloženie chceli 30,-€ a ešte nie je uzavretá doprava – 2 nákladné autá zo Zvolena na Ostrú
Lúku, rozhrnutie frézingu zabezpečil p. Oravec za pomoci aktivačných pracovníkov.
3. Informáciu, že už prebehlo dedičské konanie po nebohom Jánovi Kamenskom ohľadom
rodinného domu č.52 po Milanovi Rumanovi. V súčasnosti sa čaká na zavkladovanie tohto
dedičského konania na katastri.
4. Informácia o tom, že bolo z organizované pracovné stretnutie ohľadom aplikácie hnojív
v regióne. Účasť na stretnutí podľa prezenčnej listiny. Závery s tohto stretnutia sú:
a. Poľnohospodári ohlásia aplikáciu digestátu na pôde obecným úradom dotknutých obcí
minimálne dva dni pred jej začiatkom
b. Poľnohospodári budú predkladať dotknutým obciam podklady a povolenia na
aplikáciu digestátu a konať podľa nich
c. Nočnú aplikáciu digestátu vylúčiť a aplikácia sa nebude vykonávať cez víkend
a sviatky.
d. Aplikácia digestátu sa môže vykonávať v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 19:00
hod.
e. Po aplikácii digestátu bode tento zapracovaný do pôdy najneskôr do 24 hodín po jej
vykonaní
f. Starostovia dotknutých obcí po nahlásení informácie o budúcej aplikácii digestátu, túto
zverejnia formou oznamu v miestnom rozhlase za účelom informovania občanov.
5. Informáciu o tom, že sme boli úspešný a schválili nám žiadosť o nenávratný finančný
príspevok vo výške 99 312,81,-€ na opravu strechy na budove obecného úradu – výmena
strešnej krytiny, latovania, fólia, dažďové zvody, solárne kolektory na ohrev teplej vody s tým
súvisiaca elektroinštalácia, bleskozvod. Pred realizáciou bude potrebné schváliť úver na
prefinancovanie tohto projektu a následne to bude uhradené nám z fondov. Keďže všetky účty
máme v Prima banke Slovensko a.s. Žilina, tak nám poslali indikatívnu ponuku.
6. Informáciu o možnosti získania nenávratného finančného príspevku obce na aktivity
v súvislosti s komunálnym odpadom, vybudovanie zberného dvoru na umiestnenie zberných
nádob, zberových vozidiel a iných strojov pre zvoz a nakladanie z odpadmi.
Spolufinancovanie obce je 5%. Navrhovaný pozemok je vo vlastníctve obce pri poľnej ceste
smerom do Dúbrav, vedľa ovčína.
7. Bolo zrealizované verejné osvetlenie v Ľakšovej. Celková investícia bola 16 116,11,-€.
50% z ceny bude zaplatené v tomto roku a druhých 50% bude splatných do 30.6.2019.

Zároveň boli nainštalované aj rozhlasové káble a tiež optický kábel. Optiku by mali začať
robiť v októbri spoločnosť Detronics s.r.o. Zvolen.
8. Koncom roku by sa mali zverejňovať výzvy cez MAS-ku – Verejno-súkromné partnerstvo
(Mikroregión Adela, Pliešovská kotlina, Mesto Krupina) v ktorej manažérkou je obyvateľka
našej obce Ing. Miroslava Bučanová. Obec sa chce zapojiť do výzvy rekonštrukcia obecných
ciest – cesta do cintorína, prípadne rekonštrukcia obecných budov.
9. Je naplánovaný zber odpadu: Nebezpečný odpad – 9.10.2018
Železný odpad – 12.10.2018
Veľkoobjemový odpad – 19.10.2018
10. Bola zrealizovaná oprava cesty III.triedy medzi Bacúrovom a Ostrou Lúkou v dĺžke 1,5
km. Bola podaná žiadosť o opravu cesty po našu obec aj cez obec, na zaradenie tejto cesty do
plánov opravy na budúci rok Banskobystrický samosprávny kraj.
11. Bolo doručené obci oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v časti Ľakšová dňa
12.10.2018 od 8:00 do 13:30 hod.
12. Informáciu o očkovaní psov 2. 10. 2018
13. Sťažnosť p. Vladimíra Bučana ohľadom osvetlenia vstupu do cintorína.
14. Diskusné príspevky : a/ p. Binderovej , p. Prokaja, p. Bučanovej - ohľadom vyvážania
digestátu.
b/ p. Bučana, p. Kelemena - k oprave strešnej krytiny na obecnom úrade.
c/ p. Závadského, p. Prokaja k vybudovaniu zberného dvora.
d/ informácie p. Bučanovej ohľadom čerpania financií z výzvy MAS- ky.
e/ p. Krupičku k čipovaniu psov
f/ p. M. Bučanovej, p. Krupičku, p. Kelemena, p. K. Bučanovej, p. Prokaja, p.
Hlaváča k sťažnosti o osadení lampy pri vchode do cintorína
g/ p. Lucinovej, p. Zdúta-Šťastného, p. Závadského, p. Kelemena, p. M.
Bučanovej ohľadom vyrušovania a obťažovania susedov hlukom.
h/ p. Závadského- kontrola vodovodných ventilov
ch/ p. J. Bučana ohľadom vysúšania protipovodňových bariér v parku.

B SCHVAĽUJE:
1. Program obecného zastupiteľstva
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa: 0

2. Návrhovú komisiu v zložení Jana Albertová a Mgr. Ján Prokaj a overovateľov zápisnice
Mgr. Andrea Bartková a Jaroslav Ďurčík
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
0

3. Schvaľuje úver 99 312,81 EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko a.s. so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31575951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na
dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
Obnova objektu kultúrneho domu v obci Ostrá Lúka, s podporou projektu v zmysle
príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva formou: NFP č. 074BB220006
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
0

4. Schvaľuje podať žiadosť na získanie nenávratného finančného príspevku obce na aktivity
v súvislosti so zvýšením miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov s komunálnym
odpadom. Spolufinancovanie obce bude 5%.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
0
0

C POVERUJE:
1. Osloviť poľnohospodárov, koľko by stálo iné hnojenie ako digestátom.
2. Zistiť názory ľudí, či chcú osvetlenie pri vstupe do cintorína, alebo nie.
3. Zistiť možnosti vypracovania VZN ohľadom spolunažívania v obci, týkajúceho sa
hlavne oblasti hluku, prachu, zápachu a pod.
Zapísala dňa 27.9.2018

Jana Albertová

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

Overovatelia zápisnice Mgr. Andrea Bartková
Jaroslav Ďurčík

Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok

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

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

