Obecný úrad v B r e s t o v c i, okres Myjava

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovci, konaného dňa 24.6.2020
o 1600 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brestovci.
Prítomní: starosta obce
poslanci

kontrolórka obce

Ing. Dušan Duga
Samuel Hôždala
Miriam Jancová
Jana Malková
Monika Vaculová
Štefan Vachula
Katarína Vrbová
Jarmila Šulovská

Zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Dušan Duga, privítal prítomných poslancov, kontrolórku
obce p. Jarmilu Šulovskú a predsedu TJ Brestovec p. Pavla Dugu. Konštatoval, že na zasadnutí
sú prítomní 6 poslanci OZ, takže obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil:

Miriam Jancová
Jana Malková

Za zapisovateľku určil:

Darina Dugová

Starosta obce predniesol nasledovný program:

-

-

Zahájenie
Kontrola uznesení
Správa o činnosti futbalového oddielu
Správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru, protipožiarne opatrenia pri
žatevných prácach
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Brestovec na 2. polrok 2020
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na rok 2020 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na
príslušný kalendárny rok so sídlom na území obce Brestovec
Majetkové prevody
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesení
Záver

Poslanci súhlasia s predloženým návrhom programu.

1. Kontrola uznesení
P. Jarmila Šulovská predniesla plnenie uznesení zo zasadnutia zo dňa 29.4.2020:
Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu obce Brestovec za rok 2019.
Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie schodok bežného a kapitálového
rozpočtu z hlavnej činnosti za rok 2019 vo výške 12 710,58 €.
Uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje použitie zostatku z finančných operácií vo
výške 47 295,93 € podľa § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a prebytok hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 3 160,80 € previesť
do rezervného fondu.
Uznesenie č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu o hospodárení obce za I.
štvrťrok 2020.
Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje zriadenie budúceho vecného bremena na
parcelu registra „C“ – parc. č. 37863/2 – zastav. plochy a nádvoria – 453 m2 na LV č. 1411 vo
vlastníctve Obce
Brestovec v katastrálnom území Brestovec v prospech budúceho
oprávneného Ing. Ľubomíra Kubinu, Nám. Oslobodenia 4/16, 905 01 Senica, ktorému
zodpovedá právo:
a) zriadenia a uloženia „elektrickej prípojky – káblového podzemného vedenia NN“ k pozemku
CKN parc. č. 37946/1 zapísané na LV č. 3751;
b) užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie;
c) vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b).
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne.
Zároveň poveruje starostu obce pri podpisovaní zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných
bremien.
Uznesenie č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje dotáciu pre Mesto Myjava pre deti z našej
obce navštevujúce CVČ Myjava na I. štvrťrok 2020 vo výške 144,- €.
Uznesenie č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie informácie z bodu rôzneho.
Starosta oznámil poslancom, že uznesenia boli priebežne plnené.

2. Správa o činnosti futbalového oddielu
Správu o činnosti futbalového oddielu Jednota Brestovec za rok 2019 predniesol predseda TJ–
Pavol Duga. Počas roka organizovali ples, prípravné zápasy na umelej tráve na Myjave, turnaj
„O majstra Bielych Karpát, v mesiaci júl vykonali údržbu ihriska. V sezóne 2018/2019 skončili

v VI. lige na peknom 7. mieste. Finančné prostriedky u obce boli použité pre odmenu
rozhodcov, poplatky ObFZ Trenčín, prenájom umelej trávy a telocvične v Myjave, elektrika,
mládežnícke družstvo, kosačka, benzín. Ďalšie peniaze získali vlastnou činnosťou – ples,
vstupné, prenájom ihriska a pomocou sponzorov na osvetlenie a kamerový systém, 2% z daní.
V tomto roku bude turnaj dňa 25.7.2020 za účasti 4 mužstiev, pripravia občerstvenie spolu
s poľovníckym združením. P. Malková sa informovala na parkovanie áut počas futbalových
zápasov pri dome r. Blanárikovej. Pán Pavol Duga vysvetlil, že usporiadatelia to vyhlasovali
počas zápasov a vyzývali fanúšikov, aby tam neparkovali. Správa o činnosti a o hospodárení
tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu o činnosti futbalového oddielu
Jednota Brestovec za rok 2019.

3. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Brestovec,
protipožiarne opatrenia pri žatevných prácach
Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Brestovec predniesla p. Monika Vaculová,
predsedníčka DHZ Brestovec. Zbor má v súčasnej dobe 49 členov.
Počas tohto obdobia mali výjazdy, 1 brigádu a zúčastnili sa 1 súťaže. Dňa 10.8.2019 oslávili
70. výročie založenia DHZ, ktorého sa zúčastnili vzácny hostia, dlhoroční a aktívni členovia
obdržali plakety a vyznamenania. Predviedli požiarny útok, nafúkali sa protipovodňové vaky.
Bola pripravená aj bohatá tombola a občerstvenie. Dňa 22.9.2019 im odovzdala ministerka
vnútra p. Denisa Saková nové hasičské auto IVECO CAS 15. Tradičné stavanie mája sa
neuskutočnilo pre výskyt koronavírusu COVID-19. Na podnet starostu odstraňovali aj padnuté
stromy na miestnu komunikáciu v časti Trnovce. Starosta ešte prečítal protipožiarne opatrenia
pri žatevných prácach.
Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu o činnosti Dobrovoľného
hasičského zboru Brestovec, protipožiarne opatrenia pri žatevných prácach.

4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2019
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019, ktorú vypracovala Ing. Terézia Urbanová, RVC
Senica. Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok, výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Skutočnosť, ktorá nastala po 31.12.2019, v súvislosti s ochorením COVID-19, má vplyv na
finančnú situáciu obce. Akýkoľvek dopad na hospodárenie a finančnú situáciu zahrnie účtovná
jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky až v roku 2020. Na základe overenia dodržiavania
povinností podľa požiadaviek územná jednotka obec Brestovec konala v súlade s požiadavkami
zákona o rozpočtových pravidlách.
Po prerokovaní poslanci OZ berú na vedomie Správu nezávislého audítora, ktorá tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec berie na vedomie Správu nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 Obecnému zastupiteľstvu obce
Brestovec.

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020, predložila hlavná
kontrolórka Jarmila Šulovská. Na úradnej tabuli obce Brestovec bol zverejnený dňa 9.6.2020
a zvesený 24.6.2020. Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle zákona SNR č. 369/1990
Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 357/2015
Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov, zameraná na výkon kontroly - napr. kontrola plnenia rozpočtu obce,
vystavených účtovných dokladov, účtovných zápisov a interných dokladov, vypracovanie
stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2021, 2022,2023, vypracovanie plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2021, operatívne kontroly vykonávané z vlastného podnetu, na základe poznatkov,
ktoré nastali pri výkone kontrolnej činnosti. /Vid priložená príloha/.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Brestovec na 2. polrok 2020.

6. Dodatok k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy Brestovec a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti na území obce Brestovec
Starosta obce Ing. Dušan Duga predložil poslancom Dodatok k VZN č. 1/2013 o určení výšky
finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Brestovec a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti na území obce Brestovec. Sumy boli prepočítané podľa
vzorca a koeficientu z podielových daní. Výška dotácie na rok 2020 je materskú školu 2469
EUR/dieťa, školskú jedáleň 160 EUR/žiaka a školský klub detí 533 EUR/žiaka.
Po prerokovaní poslanci OZ hlasovali za Dodatok k VZN č. 1/2013, ktorý tvorí prílohu
zápisnice.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Uznesenie č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 1/2013 o určení
výšky dotácie na rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Brestovec
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brestovec.

7. Majetkové prevody
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal žiadosť p. Milana Svíteka, bytom 907 01 Brestovec č.
127, s ponukou na odpredaj CKN pozemku v obci Brestovec, v časti u Svitkov – parc. č.
31566/31 – výmera 603 m2 – zastav. plochy a nádvoria, pozemok pod miestnou komunikáciou,

ktorý je odčlenený od pôvodnej EKN parc. č. 31517/2 – orná pôda, ako diel 1, zapísaná na LV
č. 1360 podľa geometrického plánu č. 059/2020 zo dňa 10.6.2020 vyhotovený firmou
GEODÉZIA Myjava, Vladimír Fašánek, úradne overený dňa 12.6.2020 pod číslom G1206/2020. Po prerokovaní poslanci OZ schvaľujú kúpu pozemku za 1,- € za m2, t.j. 603,- €.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:
za
6
proti
0
zdržal sa
0
Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje kúpu nehnuteľnosti novovytvorený pozemok
CKN parc. č. 31566/31 o výmere 603 m2 – zastav. plochy a nádvoria, pozemok pod miestnou
komunikáciou, odčlenená od pôvodnej EKN parc. č. 31517/2 – orná pôda, ako diel 1 vo
vlastníctve Milana Svítka, bytom Brestovec č. 127, 907 01 Myjava v celosti – LV č. 1360,
podľa geometrického plánu č. 059/2020 zo dňa 10.6.2020 vyhotovený firmou GEODÉZIA
Myjava, Vladimír Fašánek, úradne overený dňa 12.6.2020 pod číslom G1-206/2020 v sume
1,- €/m2, t.j. 603 €. Zároveň poveruje starostu obce pri podpisovaní kúpnej zmluvy.
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal žiadosť p. Ing. Miroslava Kňazského s manž. Jarmilou,
rod. Romaňákovou, bytom Brestovec č. 148, 907 01 Myjava o odkúpenie časti obecného
pozemku EKN parc. č. 34860/2 – zastav. plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1411. Jedná sa
o novovytvorené parc. č. 34860/4 o výmere 28 m2 a parc. č. 34860/5 o výmere 119 m2,
odčlenené od pôvodnej parc. č. 34860/2 podľa geometrického plánu č. 047/20 zo dňa 11.5.2020
vypracovaný firmou Geodézia Myjava, Ing. Michal Garaj. Novovytvorené parcely sa
nachádzajú v oplotenom dvore pri dome Brestovec č.148. Po prerokovaní poslanci OZ
schvaľujú predaj za 1,- € za m2, t.j. 147 €.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec prerokovalo žiadosť p. Ing. Miroslava Kňazského
a manž. Ing. Jarmily Kňazskej, rod. Romaňákovej, obaja bytom Brestovec č.148 o odkúpenie
časti obecného pozemku – novovytvorená parc. č. 34860/4 o výmere 28 m2 a parc. č. 34860/5
o výmere 119 m2, odčlenené od pôvodnej EKN parc. č. 34860/2 – zastav. plochy a nádvoria –
LV č. 1411 podľa geometrického plánu č. 047/20 zo dňa 11.5.2020 vypracovaný firmou
Geodézia Myjava, Ing. Michal Garaj.
Obecné zastupiteľstvo po posúdení žiadosti súhlasí s predajom za nasledovných podmienok:
- prevod nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8, písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí – pozemok sa nachádza v oplotenom areáli dvora
rodinného domu č. 148
- obec zverejní zámer predaja na dobu 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným
zastupiteľstvom,
- kúpna cena je stanovená na 1,- € za m2, t.j. 147 €,
- náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy a správny poplatok za návrh na vklad bude
znášať kupujúci.

Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal žiadosť p. Mariána Dolovackého, bytom Brestovec č.
403 o odkúpenie pozemkov EKN parc. č. 32963 – orná pôda a parc. č. 32932/1 – orná pôda,
zapísané na LV č. 1411 za účelom výsadby ovocných stromčekov a výstavby záhradného
domčeka. Po prerokovaní poslanci súhlasia s predajom.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec prerokovalo žiadosť p. Mariána Dolovackého, bytom
Brestovec č. 403, 907 01 Myjava o odkúpenie obecného pozemku EKN parc. č. 32963 –
vo výmere 799 m2 – orná pôda a EKN parc. č. 32932/1 – o výmere 734 m2 – orná pôda, LV č.
1411.
Obecné zastupiteľstvo po posúdení žiadosti súhlasí s predajom za nasledovných podmienok:
- pozemok bude ponúknutý záujemcom priamym predajom,
- najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúkne bude stanovená
znaleckým posudkom na určenie všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa
osobitného predpisu,
- po určení minimálnej ceny Obec Brestovec zverejní v zmysle § 9a. ods. 1 písm. c a ods.
5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
priameho predaja majetku,
- náklady na vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku, vyhotovenie
kúpnej zmluvy a správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom žiadosť Ľuboslava Maláška a Denisy
Rýzkovej, obaja bytom Dolná štvrť č. 365/10, 907 01 Myjava o uzatvorenie Zmluvy
o budúcom vecnom bremene na parc. č. 31418/1 – zastav. plochy a nádvoria – 1824 m2 vedená
na LV č. 1411 vo vlastníctve Obce Brestovec v katastrálnom území Brestovec. Vecné bremeno
žiadam z dôvodu vybudovania zriadenia a uloženia „elektrickej prípojky – káblového
podzemného vedenia NN“ k pozemku CKN parc. č. 31566/18 zapísané na LV č. 3867. Po
prerokovaní OZ schvaľuje zriadenie budúceho vecného bremena.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje zriadenie budúceho vecného bremena na
parcelu registra „C“ – parc. č. 31418/1 – zastav. plochy a nádvoria – 1824 m2 na LV č. 1411
vo vlastníctve Obce Brestovec v katastrálnom území Brestovec v prospech budúcich
oprávnených Ľuboslava Maláška a Denisy Rýzkovej, obaja bytom Dolná štvrť č. 365/10, 907
01 Myjava, ktorému zodpovedá právo:
a) zriadenia a uloženia „elektrickej prípojky – káblového podzemného vedenia NN“ k pozemku
CKN parc. č. 31566/18 zapísané na LV č. 3867;
b) užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie;
c) vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b).

Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne.
Zároveň poveruje starostu obce pri podpisovaní zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných
bremien.
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom žiadosť Miroslava Mockovčiaka, bytom
Hurbanova 933/7, 907 01 Myjava o uzatvorenie Zmluvy o budúcom vecnom bremene na parc.
č. 31566/3 – zastav. plochy a nádvoria – vedená na LV č. 1411 vo vlastníctve Obce Brestovec
v katastrálnom území Brestovec. Vecné bremeno žiadam z dôvodu vybudovania inžinierskych
sietí NN prípojky a vonkajšieho rozvodu vody k novostavbe RD na pozemkoch CKN parc. č.
31566/23 a parc. č. 31566/24 vo vlastníctve žiadateľa, zapísané na LV č. 3873. Po prerokovaní
OZ schvaľuje zriadenie budúceho vecného bremena.
Prítomní poslanci: 6
Hlasovanie poslancov:

za
proti
zdržal sa

6
0
0

Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Brestovec schvaľuje zriadenie budúceho vecného bremena na
parcelu registra „C“ – parc. č. 31566/3 – zastav. plochy a nádvoria – 3070 m2 na LV č. 1411
vo vlastníctve Obce Brestovec v katastrálnom území Brestovec v prospech budúceho
oprávneného Miroslava Mockovčiaka, bytom Hurbanova 933/7, 907 01 Myjava, ktorému
zodpovedá právo:
a) zriadenia a uloženia „elektrickej prípojky – káblového podzemného vedenia NN
a vonkajšieho rozvodu vody“ k pozemku CKN parc. č. 31566/23 a 31566/24 zapísané na LV
č. 3873;
b) užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie;
c) vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b).
Vecné bremená budú zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne.
Zároveň poveruje starostu obce pri podpisovaní zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných
bremien.

7. Rôzne:
Starosta obce Ing. Dušan Duga prečítal poslancom prehľad hospodárenia a činnosti Obecných
lesov Brestovec ku dňu 22.6.2020, ktoré vypracoval p. Pavol Kubík, lesný hospodár. Pre
občanov sa predalo palivové drevo – siahy v metrových dĺžkach cca 400 prm a vláknina,
v ponuke je ihličnaté smrekové palivo, robia sa prerezávky.. V tomto roku sa nezalesňuje,
neboli odkryté žiadne plochy, v poraste 182a je odkrytá plocha asi 1 ha. /viď príloha/
Starosta obce Ing. Dušan Duga ďalej informoval poslancov:
- v tomto roku navrhuje asfaltovanie miestnej komunikácie, od odvodňovacej mreže vzdialenej
od priehrady cca 100 m, okolo domu rod. Dúbravovej, Oslejovej a Kováčovej po Kržlanskú
cestu - cca 763 m o šírke 3 m,
- p. Zuzana Adámková žiadala nahlásiť hĺbku aspoň 5 studní, nemusí sa robiť skúšobný vrt pre
hydrogeologický prieskum pre rozšírenie vodovodu,

- prečítal list – žiadosť na odkúpenie cesty od p. Jána Blanárika a MVDr. Hany Blanárikovej,
ktorý priniesla na zasadnutie p. Jana Malková. Starosta odpíše, uvedené sa bude prerokovávať
na ďalšom OZ.

8. Diskusia
Pani Katarína Vrbová oznámila, že v časti Lieštie, kde býva je rozbitá cesta, utrhnutá krajnica.
Majitelia domu č. 539 vykonávajú rozsiahlu rekonštrukciu, chodia tam nákladné autá. Starosta
odpovedal, že sa spraví miestne šetrenie.
Pani Jana Malková informovala, že v časti Kržle ju oslovili občania z dôvodu parkovania áut
na miestnej komunikácii pri dome č. 570. Na obecnom úrade sa nikto nesťažoval, počas
diskusie, poslanci hovoria, že sa tam dá prechádzať. Pán Samuel Hôždala informuje, že nie je
pokosené okolo cesty v časti Kopánka, k domu p. Galbavej. Starosta odpovedal, že z dôvodu
nepriaznivého počasia sa ešte nekosilo okolo miestnych komunikácií. Firma DUKOM začne
dňa 26.6.2020 mulčovať okolo všetkých komunikácií.

9. Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým prítomným
za ich účasť.

Ing. Dušan Duga
starosta obce

Overovatelia: Miriam Jancová, dňa 24.6.2020

Zapísala:

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

Jana Malková, dňa 24.6.2020

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

Darina Dugová, dňa 24.6.2020

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

