
Z á p i s n i c a 

 

Z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove 

dňa  8. 12.2016 

 

 

Prítomní:            Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce 

 

Poslanci: Ing. Slavomír Hačko, Ing. Marián Manduch, Ing. Marián Vrták,Jozef 

Záhorec, Ľubomír Opát,  Ján Ostrožlík, Ing. Peter Porubský 

 

Neprítomní:  Ľuboš Slovák, Tatiana Martišová 

 

Ďalší prítomní:Magdaléna Horníková, hlavný kontrolór 

Ing. Michaela Vašeková 

 

Verejnosť:          Štefan Marenčák, Pavol Melišek 

 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce p. Horníkovej k viacročnému  rozpočtu na 

roky 2017-2019 

5. Rozpočet obce na rok 2017-2019 

6. Predĺženie plánu práce kontrolnej činnosti obce a RO na 1. polrok 2017(hl. 

kontrolór p. Horníková) 

7. Návrh VZN č. 3 /2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 

Mojzesovo - Prevádzkový poriadok pohrebiska 

8. VZN Obce Mojzesovo číslo 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9. Smernica o verejnom obstarávaní 

10. Návrh na spracovanie žiadosti na nenávratný FP na kamerový systém 

11. Návrh na spracovanie žiadosti na nenávratný FP na kúpu kompostérov do 

domácností 

12. Odkúpenie pozemku od p. Kmeťovej 

13. Rôzne: 

- schválenie zámeru odpredaja pozemkov p. Melišek, p. Komáromyová 

- návrh na určenie platu starostu 

- návrh na určenie odmien poslancom 

- plán termínov budúcich zasadaní Obecného zastupiteľstva na rok  2017 

- oprava výsledku hospodárenia záverečného účtu za rok 2015  

http://obec.mojzesovo.sk/index.php/vyvesna-tabula/3017-navrh-vzn-c-3-2016-o-sprave-a-prevadzkovani-pohrebiska-na-uzemi-obce-mojzesovo-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska
http://obec.mojzesovo.sk/index.php/vyvesna-tabula/3017-navrh-vzn-c-3-2016-o-sprave-a-prevadzkovani-pohrebiska-na-uzemi-obce-mojzesovo-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska
http://obec.mojzesovo.sk/index.php/vyvesna-tabula/3019-navrh-vzn-obce-mojzesovo-cislo-4-2016-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady
http://obec.mojzesovo.sk/index.php/vyvesna-tabula/3019-navrh-vzn-obce-mojzesovo-cislo-4-2016-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady


14. Diskusia 

15. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

 

Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík.  Privítal prítomných  

poslancov a  po nahliadnutí do prezenčnej listiny skonštatoval, že zasadnutie OZ je 

uznášaniaschopné. 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 

 Návrhová komisia: 

Ing. Marián Vrták– predseda  

Ing. Marián Mandúch – člen 

Ján Ostrožlík – člen  

 

 

Hlasovanie: za – 7 

  proti – 0  

  zdržal sa – 0 

 

Overovatelia zápisnice:  

Jozef Záhorec 

Ing. Peter Porubský 

 

Zapisovateľka: Ing. Michaela Vašeková 

 

Uznesenie č. 139/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 

 

predseda: Ing. Marián Vrták 

 

členovia:Ing. Marián Mandúch, Ján Ostrožlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Doplnenie programu 

 

Starosta obce Mojzesovo navrhol doplnenie programu o nový bod  č. 13 a bod č. 14 – rôzne 

- schválenie kúpno – predajnej zmluvy medzi Emilom Laurom a obcou Mojzesovo. Rôzne – 

odkúpenie fekálneho vozidla, rozpočtové opatrenie č. 3/2016 a schválenie finančnej 

odmeny hlavnej kontrolórke obce p. Horníkovej . 

 

Hlasovanie: za – 7 

  proti – 0  

  zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 140/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh o doplnenie programu do bodu č. 13 a bod č. 14 – 

schválenie kúpno – predajnej zmluvy medzi Emilom Laurom a obcou Mojzesovo. Rôzne – 

odkúpenie fekálneho vozidla, rozpočtové opatrenie č. 3/2016 a schválenie finančnej 

odmeny hlavnej kontrolórke obce p. Horníkovej . 

 

4. Kontrola prijatých uznesení 

 

Uznesenia prijaté na 9. zasadnutí OZ starosta obce prečítal a konštatoval, ktoré z nich sú 

splnené a ktoré sú v štádiu plnenia.     

 

 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce p. Horníkovej k návrhu rozpočtu 2017 - 

2019 

 

Hlavná kontrolórka obce p. Magdaléna Horníková v zmysle § 18 f, ods.1, písmeno „c“ 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila 

poslancom odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2019 

konkrétne k návrhu rozpočtu obce na rok 2017. Odborné stanovisko bolo spracované na 

základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017-2019, ktorý bol 

spracovaný v súlade s § 9 v nadväznosti na ustanovenie § 21 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

 

 

Uznesenie č. 141/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k návrhu rozpočtu 2017 – 2019. Tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom 

„A“. 



6. Návrh rozpočtu bez programovej štruktúry 2018 – 2019 

 

Poslancom OZ bol návrh rozpočtu zaslaný prostredníctvom e-mailu a taktiež aj vyvesený 

na oznamovacej tabuli 15 dní pred schvaľovaním. Zo strany poslancov nebol 

pripomienkovaný tak starosta obce dal hlasovať:  

 

 

Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č. 142/2016  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2017.  

 

Uznesenie č. 143/2016  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet bez programovej štruktúry na roky 

2018 – 2019.  

Rozpočet tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „B“. 

 

 

7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f ods.1, písm. „b“ 

predložila hlavná kontrolórka obce poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2017. Pri výkon kontrolnej činnosti bude postupovať podľa pravidiel, ktoré ustanovuje 

zákon č. 502/2001 Z.z. § 9,10 a 11 o finančnej kontrole a vnútornom audite.  

 

Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č. 144/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 v predloženej 

štruktúre. Plán kontrolnej činnosti tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom 

„C“. 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Schválenie VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území 

obce Mojzesovo – Prevádzkový poriadok pohrebiska. 

 

Na pracovnej porade starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN. Uvedený návrh VZN 

bol vyvesený na úradnej tabuli a web stránke obce dňa 18. 11. 2016. Po dlhšej konzultácii 

určenia najvhodnejších úprav dal starosta hlasovať:  

 

 

Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 

 

Uznesenie č. 145/2016  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na 

území obce Mojzesovo – Prevádzkový poriadok pohrebiska.  Tvorí súčasť zápisnice a 

prikladá sa k nej pod písmenom „D“. 

 

 

9. Schválenie VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku na 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

Na pracovnej porade starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 4/2016 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku na komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Uvedený 

návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a web stránke obce dňa 21. 11. 2016. Schválením  

tohto VZN sa ruší platnosť VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku na 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 16. 12. 2015.  Vzhľadom k tomu že 

k uvedenému VZN neboli žiadne pripomienky dal starosta obce hlasovať: 

 

 

Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č. 146/2016  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady. Tvorí súčasť zápisnice a prikladá sa k 

nej pod písmenom „E“. 

 

 

 

 



10.  Smernica o verejnom obstarávaní 

 

Starosta obce Mojzesovo Ing. Jozef Čunderlík oboznámil poslancov Obecného 

zastupiteľstva so Smernicou o verejnom obstarávaní č. 01/2016. Poslanci smernicu vzali na 

vedomie. 

 

Uznesenie č. 147/2016  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Smernicu o verejnom obstarávaní a tvorí súčasť 

zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „F“. 

 

11. Kamerový systém 

 

Starosta predniesol návrh poslancom Obecného zastupiteľstva na spracovanie žiadosti 

o NFP na kamerový systém a jeho realizáciu v prípade pridelenia NFP, kde spoluúčasť obce 

by bola 20%. O tomto návrhu dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č. 148/2016  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie žiadosti o NFP na kamerový systém a jeho 

realizáciu v prípade pridelenia NFP. 

 

12. Kúpa kompostérov 

 

Starosta predniesol návrh poslancom Obecného zastupiteľstva na spracovanie žiadosti 

o NFP na kúpu kompostérov do domácností a realizáciu ich nákupu v prípade pridelenia 

NFP, kde spoluúčasť obce by bola 5%. 

 

Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 

 

Uznesenie č. 149/2016  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie žiadosti o NFP na kúpu kompostérov do 

domácností a ich realizáciu v prípade pridelenia NFP. 

 

 

 



13. Návrh na odkúpenie pozemku na účely výstavby zdravotného strediska 

 

Starosta obce Mojzesovo na základe návrhu z pracovnej porady ponúkol pani Kvetoslave 

Kmeťovej, bytom Mojzesovo 15,  odkúpenie pozemku (na účely výstavby zdravotného 

strediska) v k. ú. Mojzesovo, parcela registra „E“ č. 318/6 s výmerou 1146 m2, za cenu     

10,-€ /m2. Táto suma bola pani K. Kmeťovou odmietnutá a osobne navrhla sumu 30 000,-€. 

Po konzultácii dal starosta hlasovať odkúpenie pozemku v k. ú. Mojzesovo, parcela registra 

„E“ č. 318/6 s výmerou 1146 m2 za cenu 26,17€/m2: 

Hlasovanie: za – 0 

proti – 7 

zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č. 150/2016 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odkúpenie pozemku v k. ú. Mojzesovo, parcela registra 

„E“ č. 318/6 s výmerou 1146 m2 od pani Kvetoslavy Kmeťovej, Mojzesovo 15 za cenu 

26,17€/m2. 

 

14. Rôzne 

 

a) Na základe uznesenia č. 137/2016 starosta navrhol schváliť kúpnu zmluvu 
pozemku s parc. číslom 2873 o výmere 967 m2 od p. Emila Laura, bytom Mojzesovo 
č. 422, na vybudovanie oddychovej zóny na viniciach pre občanov v sume              
0,40 €/m2. 
 
Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č. 151/2016  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Emilom 
Laurom, Mojzesovo 442 a kupujúcim Obcou Mojzesovo 494 na pozemok registra „C“ 
parc. č. 2873 orná pôda o výmere 964 m2, s kúpnou cenou 0,40€/m2. Kúpna cena 
predávajúcej nehnuteľnosti činí 385,60 €. 
 

b) Starosta obce Mojzesovo navrhol zámer predať pozemok p. Helene Komáromyovej, 
Mojzesovo 141, parc. registra „C“ č. 28/8 zastavané plochy a nádvoria – pozemok, na 
ktorom je dvor o výmere 162 m2. Navrhnutá predajná cena 1,50 €/m2. 
 
Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 



Uznesenie č. 152/2016  

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer previesť majetok obce a spôsob majetku 
obce, a to pozemku – prac. Registra „C“ číslo 28/8 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 162 , evidovaného katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky 
zapísaného na LV č. 1000 k. ú. Mojzesovo vo výlučnom vlastníctve obce Mojzesovo 
formou Kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1,50 €/m2 , t. j. celkovo vo výške 243,- 
€, kupujúcej Helene Komáromyovej, rod. Vašíčekovej nar. 28. 11. 1953, trvale bytom 
Mojzesovo 141. 
 

 

c) Starosta obce Mojzesovo navrhol zámer predať pozemok p. Pavlovi Melišekovi, 
Mojzesovo 156, parc. registra „C“ č. 113/3 záhrady o výmere 113 m2. Po posúdení 
žiadosti bola poslancami navrhnutá predajná cena 1,50 €/m2. 
Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č. 153/2016  

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu 
majetku obce a to pozemku – prac. registra „C“ číslo 113/3 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 113 m2, evidovaného katastrálnym odborom Okresného úradu 
Nové Zámky zapísaného na LV č. 1 k. ú. Mojzesovo vo výlučnom vlastníctve obce 
Mojzesovo formou Kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1,50 €/m2 , t. j. celkovo vo 
výške 169,50,-€, kupujúcemu Pavlovi Melišekovi rod. Melišekovi nar. 22. 10. 1964, 
trvale bytom Mojzesovo 156. 
 

d) Zástupca starostu Ing. Slavomír Hačko navrhol  podľa § 5 ods. 2 zákona 253/1994 Z. 

z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 1. 1. 2017 plat starostu obce zvýšiť 

o 5%, čo sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 20% t. j. na sumu 2098,- € - hrubá 

mzda (čistá mzda 1471,- €). 

 

Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č. 154/2016  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 5 ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov a s účinnosťou od 1. 1. 2017 plat starostu obce zvýšiť o 5%, čo 

sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 20% t. j. na sumu 2098,- € - hrubá mzda 

(čistá mzda 1471,-€). 



 

e) Schválenie odmeny poslancom OZ  – starosta poďakoval poslancom OZ za plnenie 

svojich úloh počas roka a navrhol im odmenu vo výške 150 €. Poslancovi Ing. 

Slavomírovi Hačkovi navrhol starosta obce Mojzesovo odmenu vo výške 300,-€. 

Starosta dal hlasovať:  

 

Hlasovanie: za – 7 

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č. 155/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú odmenu poslancom vo výške: 

 

Ing. Slavomír Hačko  300,-€ 

Ing. Marián Mandúch 150,-€ 

Ing. Peter Porubský  150,-€ 

Ing. Marián Vrták  150,-€ 

Tatiana Martišová  150,-€ 

Ľubomír Opát  150,-€ 

Ján Ostrožlík   150,-€ 

Ľuboš Slovák   150,-€ 

Jozef Záhorec   150,-€  

 

f) Hlavnej kontrolórke Magdaléne Horníkovej navrhol zástupca starostu Ing. Slavomír 
Hačko udeliť odmenu vo výške 150 €. Starosta dal hlasovať:  
 

Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č. 156/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú odmenu pani Magdaléne Horníkovej – 

hlavnej kontrolórke obce odmenu 150,- €. 

 

g) Zástupca starostu Ing. Slavomír Hačko prečítal návrh termínov budúcich zasadnutí 

obecného zastupiteľstva na rok 2017 a to nasledovne: 

14. 3. 2017 

13. 6. 2017 

12. 9. 2017 

12. 12. 2017 

 

Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  



 Uznesenie č. 157/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán termínov budúcich zasadnutí obecného 

zastupiteľstva na rok 2017. 

 

h) Na predchádzajúcej pracovnej porade starosta informoval poslancov obecného 

zastupiteľstva o pláne zakúpenia spoločného fekálneho vozidla viacerými obcami na 

spoločnú ČOV, ktorého cena je 40 200,- €. Podiel obce Mojzesovo je 11, 64% čo činí 

4679,20 €. Poslanci navrhli túto sumu zvýšiť na 5000,-€ . Starosta dal hlasovať: 

 

Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

  

Uznesenie č. 158/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie spoločného fekálneho vozidla 

viacerými obcami na spoločnú ČOV, ktorého cena je 40 200,- €. Podiel obce činí 

sumu  5000,- €. 

 

i) Starosta obce prečítal poslancom rozpočtové opatrenie a informoval poslancov v 

ktorých kapitolách bol upravený rozpočet . Pripomienky zo strany poslancov neboli, 

tak starosta dal hlasovať:  

 

Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č. 159/2016  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2016. Tvorí súčasť 

zápisnice a prikladá sa k nej pod písmenom „G“. 

 

j) Starosta obce predložil poslancom OZ správu nezávislého audítora, Ing. Márii 

Bránikovej, o overení účtovnej závierky za rok 2015. V uvedenej správe sa 

konštatuje, že „účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 

obce Mojzesovo k 31.decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k 

uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve“.  

 

Uznesenie č. 160/2016  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Správu nezávislého audítora o overení 

účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015“. 

 

 

 

 



k) Starosta obce vzhľadom k tomu, že obec pri výpočte prebytku rozpočtu 

nepostupovala v plnej miere podľa §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách 

a tým nevylúčila z prebytku rozpočtu nevyčerpané účelovo určené prostriedky 

a tým v roku 2014 a 2015 neopodstatnene vytvorila RF, navrhol zrušiť vytvorený RF 

v plnej výške. Dal hlasovať: 

 

Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 

Uznesenie č. 161/2016  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie tvorby rezervného fondu v roku 2014 

a 2015 v plnej výške, podľa postupu určeného §16 ods. 6 zákona č. 583/2004  Z. z. 

o rozpočtových pravidlách. 

 

A na základe toho navrhol aj zrušiť uznesenie č. 125/2016 zo dňa 14. 6. 2016 

o použití rezervného fondu vo výške 5063,34 €, dal hlasovať: 

 

Hlasovanie: za – 7  

proti – 0  

zdržal sa – 0  

 

 

Uznesenie č. 162/2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie uznesenia č. 125/2016 zo dňa 14. 6. 

2016 o použití rezervného fondu vo výške 5063,34 €,-. 

 

15.  Diskusia 
- Starosta informoval poslancov a verejnosť, že obec získala dotáciu 7000,-€ na 

zateplenie obecného úradu a pripravuje výberové konanie na zhotoviteľa stavby, 
taktiež informoval, že sme získali dotáciu na podporu a rozvoj športu a kultúry 
vo výške 1700,-€ a 1200,-€ na verejné informačné systémy a značenia.  

- Starosta spomenul, že obec požiadala o NFP na opravu strechy a zateplenie 

telocvične a na rekonštrukciu soc. zariadení v telocvični. Taktiež obec 

v súčasnosti pripravuje výberové konanie na zhotoviteľa stavby – prístrešok na 

ihrisku. 

- Ďalej informoval aj o riešení žiadosti o NFP na vybudovania Zberného dvora 

- Zdravotné stredisko – nakoľko rokovanie s pani K. Kmeťovou ohľadom 

odkúpenia pozemku na výstavbu zdravotného strediska nebolo úspešné, 

starosta obce sa pýtal na návrhy na realizáciu jeho výstavby. 

- Separovanie odpadov domácností – starosta podotkol, že sa sprísni 

monitorovanie domácností, ktoré separujú a ktoré nie. Podľa zákona 434/2013 

Z. z. ,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie 

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/81172/1/ASPI%253A/17/2004%20Z.z.


odpadov v znení neskorších predpisov,  bude výrazne prihliadať na mieru 

separovania v obciach a od toho sa bude následne odvíjať aj „cena za odpad“. 

- Ďalej starosta obce pripomenul dianie ohľadom kanalizácie v obci – dokončenie 

územného rozhodnutia, stavebné povolenia (majetkovo – právne vysporiadanie)  

 

 

16. Záver  

 

Záverom predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ  u k o n č i l.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.10 hod.  

Zapísala: Ing. Michaela Vašeková 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Jozef Čunderlík 

starosta obce  

 

 

Overovatelia:  Jozef Záhorec ........................................................ 

 

Ing. Peter Porubský ........................................................ 


