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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16.10.2015 

v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 
 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnený: Mgr. Pavol Kocian 
Overovatelia: RNDr. Peter Michálik a Peter Šmondrk 
Poslankyňa p. Helena Cibiriová sa zasadnutia a hlasovania zúčastnila od bodu programu č. 5. 
Zasadnutia sa zúčastnila aj kontrolórka obce p. Mária Šalková a 3 obyvatelia obce. 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice, 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14.08.2015. 
3. Návrh na zmeny rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ.  
4. Správa hl. kontrolórky z kontroly sociálneho fondu Obecného úradu. 
5. Návrh na schválenie internej smernice č. 3/2015 prevádzkový poriadok Multifunkčného 

ihriska s umelou trávou. 
6. Návrh na schválenie nového člena rady školy. 
7. Schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve so ZŠ s MŠ – doplnenie stavby bývalých dielní. 
8. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s.,  Bratislava 

o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z triedeného zberu  
9. Žiadosť p. Šólyovej o odpredaj pozemku obci pri bytovke.  
10. Žiadosť p. Mereša o súhlas k vydržaniu nehnuteľnosti  - pozemok pri dome č. 517 
11. Zverejnenie zámeru na vyhlásenie verejnej ponuky na priamy predaj stavby nedokončenej 

telocvične. 
12. Rôzne 
- informácia o výstavbe multifunkčného ihriska a osadenie strojov na cvičenie pri ZŠ s MŠ 
- informácia o počte detí a žiakov v ZŠ s MŠ 
- informácia o príprave rozpočtu na rok 2016 

    13. Diskusia. 
    14. Návrh na uznesenie a záver. 
 
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 

Zasadnutie otvorila starostka obce o 18:00 hod. a privítala prítomných. Za overovateľov 
zápisnice navrhla RNDr. Petra Michálika a p. Petra Šmondrka. Zároveň prečítala návrh programu. 
Overovatelia a program bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 

 
U z n e s e n i e č. 41/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 

1. RNDr. Petra Michálika a p. Petra Šmondrka za overovateľov zápisnice 
2. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –5 (Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský J.)  

 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14.08.2015 
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 14.8.2015 prečítala účtovníčka obce Ing. Mániková: 
Uznesenie č. 32/2015– splnené – schválení overovatelia zápisnice a doplnený program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva 
Uznesenie č. 33/2015 – vzaté na vedomie – správy o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.06.2015  
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Uznesenie č. 34/2015 – splnené – schválené zmeny rozpočtu obce k 14.08.2015  
Uznesenie č. 35/2015 -  splnené – schválená výročná správa Obce Veľká Lehota za rok 2014 
Uznesenie č. 36/2015 - vzatá na vedomie správa nezávislého audítora z Overenia konsolidovanej účtovnej 
závierky Obce Veľká Lehota za rok 2014  
Uznesenie č. 37/2015 – splnené – schválená zmluva o dielo na vybudovanie Multifunkčného ihriska 
s firmou UNISTAV NB za cenu 81 205,35 € s DPH  
Uznesenie č. 38/2015 – splnené – schválený ako stavebný dozor na zákazku „Multifunkčné ihrisko“ p. Peter 
Kocian vrátane občasných kontrol vykonávaných p. Schmidtom min. 1x za týždeň.  
Uznesenie č. 39/2015 – splnené – schválená požiadavka na Stredoslovenskú vodárenskú a prevádzkovú 
spoločnosť, a. s., Banská Bystrica o zrušenie paušálnych odberov merania vody a zabezpečenie merania 
odberu vody vodomerom u všetkých odberateľov napojených na verejný vodovod v správe StVPS, a. s..  
Uznesenie č. 40/2015 – v riešení – schválené osadenie meračov rýchlosti v obci, v prípade možnosti 
uprednostniť rýchlostný radar.   
 
3. Návrh na zmeny rozpočtu obce  a ZŠ s MŠ.  

P. starostka informovala, že zmeny rozpočtu obce sa nepredkladajú, zmeny predložila iba 
Základná škola s materskou školou. Účtovníčka obce Ing. Mániková uviedla k zmenám rozpočtu 
školy, že sa jedná o zmeny k 30.9.2015. Zmeny s kódom zdroja 111 – prostriedky zo štátneho 
rozpočtu – boli presunuté v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a obecné zastupiteľstvo je 
teraz o nich informované. Zmeny s kódom zdroja 41 – vlastné príjmy – boli schválené v súlade s 
kompetenciou p. starostky.  

U z n e s e n i e   č. 42/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e  
Zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.9.2015  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –5 (Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský J.)  
 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 

 
4. Správa hl. kontrolórky z kontroly sociálneho fondu Obecného úradu 

 
Hlavná kontrolórka obce p. Šalková oboznámila poslancov so správou z kontroly sociálneho fondu, 
ktorú vykonala v 3. štvrťroku na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote. V správe uviedla, že odvod bol 
realizovaný v súlade so zákonom, najskôr bol odvádzaný vo výške 1% z hrubých platov 
zamestnancov okrem platu starostky obce, neskôr bol dodatočne odvedený rozdiel 0,05%. Zo 
sociálneho fondu sa prispieva zamestnancom na stravovanie, zúčtovanie čerpania bolo realizované 
raz ročne, pričom malo byť realizované mesačne. Suma 9,04 € mala byť prevedená ešte na bežný 
účet obce. Na základe kontroly boli prijaté opatrenia, a to: bude zrušený účet sociálneho fondu, aby 
sa neplatili banke poplatky, suma 9,04 € bola ešte pred ukončením kontroly prevedená na bežný 
účet a čerpanie je už prevádzané a evidované mesačne. Správu vzali poslanci jednohlasne na 
vedomie. 
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U z n e s e n i e č. 43/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu hlavnej kontrolórky z kontroly sociálneho fondu Obecného úradu.  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –5 (Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský J.)  

 
 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
 
 

5. Návrh na schválenie internej smernice č. 3/2015 prevádzkový poriadok 
Multifunk čného ihriska s umelou trávou 
 

P. starostka oboznámila prítomných, že pripravila návrh prevádzkového poriadku nového 
Multifunkčného ihriska s umelou trávou. Je to vzor prevzatý z inej obce, poslanci ho obdržali spolu 
s pozvánkou vopred, aby sa mohli následne k nemu vyjadriť. Hlavné pripomienky boli  k cene za 
prenájom ihriska. V pôvodnom návrhu bolo, aby používanie ihriska bolo zdarma pre deti s trvalým 
pobytom v obci do 15 rokov. Poslanec p. Peter Šmondrk navrhoval, aby mali všetci obyvatelia 
s trvalým pobytom používanie ihriska zdarma, ostatní poslanci sa však priklonili k návrhu poslanca 
Jozefa Mihála, aby deti do 18 rokov s trvalým pobytom v obci mali používanie ihriska zdarma, 
okrem už predtým navrhnutých žiakov ZŠ s MŠ počas vyučovania a športového oddielu TJ Partizán 
Veľká Lehota. Ostatné sumy a náležitosti prevádzkového poriadku ostali okrem drobných úprav 
nezmenené. P. starostka zároveň uviedla, že chcela navrhnúť p. Vladimíra Vatalu, aby sa staral 
o prevádzku ihriska, ten však odmietol, nakoľko už teraz má veľa povinností v škole. Preto 
požiadala aj poslancov, aby navrhli vhodnú osobu, ktorá bude na ihrisko a jeho prevádzku 
dohliadať. Ihrisko bude mať svoju prevádzkovú knihu, do ktorej sa budú nahlasovať záujemcovia 
vopred, aby bolo možné všetko pripraviť na objednanú hru. Zodpovedná osoba sa bude starať aj 
o čistotu v areáli ihriska a dohliadať na jeho správne používanie. Prevádzkový poriadok bude po 
uvedení ihriska do užívania zverejnený aj na tabuli, ktorá sa bude musieť osadiť pri ihrisku. 
 

U z n e s e n i e č. 44/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
 
S c h v a ľ u j e 
Internú smernicu č. 3/2015 prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s umelou trávou  
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, 
Víglaský J.)  

 
...................  Marta Šmondrková   

     starostka obce 
 

6. Návrh na schválenie nového člena rady školy 
 
P. starostka informovala, že poslanec Mgr. Pavol Kocian požiadal o uvoľnenie z funkcie člena Rady 
ZŠ s MŠ Veľká Lehota z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Keďže Ing. Antónia Garajová je 
v členkou rady školy ako zástupca rodičov, bolo možné navrhnúť ešte p. Helenu Cibiriovú alebo p. 
Jaroslava Víglaského. Nakoniec p. Cibiriová súhlasila, že môže byť navrhnutá ako nový člen rady 
školy a poslanci tento návrh schválili. 
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U z n e s e n i e č. 45/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
A/ O d v o l á v a 
Člena rady ZŠ s MŠ Veľká Lehota Mgr. Pavla Kociana na základe jeho vlastnej žiadosti 

 
B/ S c h v a ľ u j e 
Nového člena Rady ZŠ s MŠ Veľká Lehota p. Helenu Cibiriovú 

 
Hlasovanie: „za“ – 5 (Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, Šmondrk, Víglaský J.) 

                      „zdržal sa“ – 1 (Cibiriová) 
      
        ............... Marta Šmondrková 

    starostka obce 
 

7. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve so ZŠ s MŠ – doplnenie stavby 
bývalých dielní 

P. starostka oboznámila prítomných, že v katastri nehnuteľností je zapísaná budova bývalých 
školských dielní. V súčasnosti ju využíva škola ako sklad, preto sa navrhuje doplniť do 
nájomnej zmluvy, ktorá sa schvaľovala tento rok, v tej dobe však ešte stavba nebola zapísaná. 
Okrem toho sa dala zamerať a zakresliť aj stavba amfiteátra, ktorú už tiež máme zapísanú na 
liste vlastníctva. V súčasnosti geodet zlučuje ešte všetky drobné parcely vysporiadaných 
miestnych komunikácií do jednej kvôli lepšej prehľadnosti. Hotový je amfiteáter a cesta 
k amfiteátru, pracuje sa zlúčení parciel na ceste u Jenisov, u Vatalov, po vykonaní posledného 
rozhodnutia súdu sa dá zlúčiť aj cesta na Víglaši a bude sa pokračovať vo vysporiadavaní 
u Garajov k V. Klimekovi. 

 
U z n e s e n i e č. 46/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve so ZŠ s MŠ – doplnenie stavby bývalých dielní 

 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ – 6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, 
Šmondrk, Víglaský J.) 

        ............... Marta Šmondrková 
    starostka obce 
 

8. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., 
Bratislava o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z triedeného 
zberu 

P. starostka informovala poslancov, že od 1.1.2016 je platná novela zákona o odpadoch a každá 
obec bude musieť mať zazmluvnenú spoločnosť, ktorá bude od 1.7.2016 pôsobiť v oblasti 
kolektívneho nakladania s odpadmi a bude preberať zodpovednosť výrobcov za zber obalov 
vytriedených z komunálnych odpadov. Obec môže zmluvu podpísať iba s jednou spoločnosťou. 
Keďže naša obec spolupracuje tak ako celý mikroregión s Technickými službami mesta Nová 
Baňa a mesto ešte nemá túto otázku doriešenú, p. starostka navrhla tento bod odročiť na ďalšie 
zasadnutie OZ, voči čomu poslanci nemali výhrady. 
 
9. Žiadosť p. Šólyovej o odpredaj pozemku obci pri bytovke. 
Žiadosť p. Šólyová napísala na podnet p. starostky. V auguste sa začalo s úpravou záhrady pri 
škole. Pod bytovkou obec odpredala v r. 2004 p. Šólyovej pozemok o výmere 40 m2 za 833,- 
Sk, ktorý využívala na umiestnenie plynovej nádoby. V súčasnosti je pozemok pre p. Šólyovú 
nevyužiteľný, preto by ho chcela obci odpredať späť, ale za aktuálnu obvyklú cenu 1,85 €/1 m2. 
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P. starostka mala k tejto cene výhrady, pretože tak ako upozornila aj p. kontrolórka, pozemok 
nebol zhodnotený, naopak je na ňom betónová platňa, ktorú by bolo potrebné najprv odstrániť. 
Ďalej upozornila na to, že okrem vypracovania kúpnej zmluvy bude potrebné ešte zaplatiť návrh 
na vklad do katastra nehnuteľností. Poslanci mali rôzne názory, na jednej strane uvažovali, že je 
nehospodárne kupovať pozemok drahšie, ako ho obec predtým predala a na druhej strane v r. 
2004 bola obvyklá cena za 1 m2 20,- Sk, v súčasnosti je to 1,85 €. Nakoniec sa dohodli, že obec 
pozemok môže odkúpiť za súčasnú obvyklú cenu 1,85 €/1m2, avšak bodom programu sa budú 
ďalej zaoberať až po uvedení do pôvodného stavu, t. j. p. Šólyová musí dať odstrániť betónovú 
platňu. P. Šólyová uviedla, že pri prácach na obecnom pozemku bolo odbagrované aj z jej 
pozemku. P. starostka na to, odpovedala, že pozemok oplotený nemala a ak k niečomu takému 
došlo, bola doma a mala to riešiť hneď v tú chvíľu priamo s firmou. Na záver p. starostka ešte 
dodala, že tento prípad je poučenie pre obec a obecné zastupiteľstvo do budúcnosti, aby si 
dávali lepší pozor pri predaji obecného pozemku, nakoľko pre obec to môže byť v budúcnosti 
nevýhodné, ako aj v tomto prípade. Taktiež vlastníci bytovky užívajú obecné pozemky bez 
nájomnej zmluvy a bolo im už v minulosti ponúknuté, aby si vyčlenili a odkúpili dvor okolo 
bytovky. P. Šólyová oponovala, že sa o okolo bytovky starajú. Na to jej p. starostka odpovedala, 
že aj ostatní obyvatelia sa starajú o svoje pozemky a musia si za aj platiť dane. Zároveň navrhla 
možnosť výmeny pozemkov zámennou zmluvou.  
 
10. Žiadosť p. Mereša o súhlas k vydržaniu nehnuteľnosti – pozemok pri dome č. 517 
P. Mereš požiadal obec o súhlas k vydržaniu nehnuteľnosti – parcely E-KN č. 2031/5 o výmere 
206 m2. Pozemok údajne užívali od roku 1942 jeho svokrovci a v súčasnosti je pozemok 
oplotený a sú tam vysadené ovocné stromy. Doteraz údajne nemal vedomosť o tom, že časť 
užívaného pozemku patrí aj obci. Poslanci obdržali geometrický plán p. Mereša spolu 
s pozvánkou. Poslanci, ani p. starostka nesúhlasili s vydržaním, nakoľko ostatní občania si od 
obce musia pozemky kúpiť a taktiež obec samotná od občanov odkupuje pozemky aj pod 
miestnymi komunikáciami. Každému sa vyplatí cena, ktorá mu patrí podľa výmery a výšky jeho 
podielu. Preto nevidia dôvod vydať súhlas k vydržaniu k spomínanému pozemku a uznesenie 
neschválili.  
 

U z n e s e n i e č. 47/2015 
Obecné zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e 
V súlade s §9 ods. 2 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov vydržanie nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Lehota, parcela č. E-KN 2031/5 vyznačená 
ako ostatná plocha o výmere 206 m2 v prospech užívateľa Ladislava Mereša, bytom Lipová 
4, 953 21  Tlmače – Lipník.  

 
Hlasovanie: všetci prítomní „proti“ – 6 (Cibiriová, Ing. Garajová, Mihál, RNDr. Michálik, 
Šmondrk, Víglaský J.) 

        ............... Marta Šmondrková 
    starostka obce 
 

11. Zverejnenie zámeru na vyhlásenie verejnej ponuky na priamy predaj stavby 
nedokončenej telocvične.  

P. starostka predstavila poslancom p. Šutku, konateľa firmy ELSE PLUS s.r.o. z Topoľčianok, 
ktorá sa zaoberá realizáciou bytových domov. P. Šutka uviedol, že v tejto oblasti má firma 
dlhoročné skúsenosti, jej najbližšími referenciami sú bytové domy v Jedľových Kostoľanoch, 
Obyciach a v Topoľčiankach. Detailne ozrejmil možnosti výstavby bytového domu v obci 
a postup pri predkladaní žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania (ďalej ŠFRB). Najčastejšie sa 
stretáva s priamym zadaním zákazky, kedy obec poskytne na výstavbu pozemok, súčinnosť pri 
vybavovaní stavebného povolenia a samotnú výstavbu na vlastné náklady realizuje firma, ktorú 
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si obec vyberie. Po uvedení bytového domu do užívania obec bytový dom odkúpi, nájomcovia 
sa nasťahujú a obec následne požiada ŠFRB o úver, ktorý je v súčasnosti stále iba 1%, 
v budúcnosti však môže dôjsť k zmenám. Pokiaľ by obec z nejakých dôvodov nechcela bytový 
dom odkúpiť, firma ho ponúkne ŠFRB. Obec by odkúpenie bytového domu financovala 
nasledovne: samotný bytový dom z úveru poskytnutého ŠFRB, ktorý predstavuje max. 900,- €/1 
m2, pokiaľ bude priemerná výmera bytovej jednotky do 50 m2 a prístupové komunikácie 
a všetky prípojky by financovala obec podľa svojich možností, čo predstavuje orientačne 
čiastku vyše 60 tis. €. Splátka úveru ŠFRB je potom súčasťou nájomného. Obec musí mať ale 
vyriešenú otázku, kde chce postaviť bytový dom, z akého materiálu (ytong, tehla, hrúbka 
zateplenia 15 cm, okná a pod.), za akých konkrétnych podmienok (s balkónmi alebo bez, 
s pivničnými priestormi alebo bez nich...), s akým vykurovaním a ohrevom vody (navrhoval el. 
energiu, neodporúčal pelety, nakoľko ceny peliet rastú a sú komplikácie s rozúčtovaním ich 
spotreby). Ponúkol poslancom aj možnosť, aby si prišli osobne pozrieť stavbu v Topoľčiankach, 
príp. aj v Jedľových Kostoľanoch. P. starostka k problematike ešte dodala, že skôr ako sa začne 
s výstavbou, musí obec vyriešiť odstránenie nedokončenej telocvične. Materiál zo stavby by 
bolo možné odpredať, a to dvoma spôsobmi. Buď priamym predajom, ako bolo uvedené v bode 
programu, vtedy by ale obec potrebovala znalecký posudok, ktorý by určil všeobecnú hodnotu, 
alebo obchodnou verejnou súťažou, kedy sa vyhlási súťaž a záujemcovia môžu predkladať 
ponuky. P. Šutka uviedol, že obec musí brať ohľad aj na to, že materiál sa síce dá znova použiť, 
ale na demontáž a odvoz budú tiež značné náklady. Pokiaľ ale stavba zostane len stáť, z roka na 
rok stratí na hodnote. Materiál poškodilo aj napúšťanie vody. Poslanec p. Mihál navrhol, aby sa 
dal spracovať znalecký posudok, nakoľko poslanci nedokážu odhadom určiť aktuálnu trhovú 
hodnotu stavby. Potom sa môže stanoviť min. cena a vyhlásiť obchodná verejná súťaž. Po 
vyhotovení znaleckého posudku sa môže zvolať mimoriadne zastupiteľstvo a riešiť tento bod. 
K tomuto návrhu sa priklonili aj ostatní poslanci. Zároveň si dohodli s p. Šutkom stretnutie dňa 
21.10.2015 za účelom obhliadky súčasne realizovaných novostavieb v Topoľčiankach 
a Jedľových Kostoľanoch.   
 
12. Rôzne – informácia o výstavbe multifunkčného ihriska a osadenie strojov na cvičenie 

pri ZŠ s MŠ 
P. starostka informovala poslancov, že subdodávateľská firma Sport real Nitra začala 
s realizáciou vrchnej stavby ihriska, avšak materiál nebol totožný so vzorkami, ktoré dodali do 
verejného obstarávania. Z toho dôvodu dočasne zastavila práce, s čím súhlasili aj poslanci, ktorí 
boli za pokračovanie vo výstavbe až po dodaní vysúťažených materiálov.  
 
- informácia o výstavbe multifunkčného ihriska a osadenie strojov na cvičenie pri ZŠ s MŠ 
Ďalej p. starostka oboznámila prítomných, že v ZŠ s MŠ je k 15.9.2015 zapísaných 80 žiakov, 
z toho 2 žijú v zahraničí a v MŠ je 22 detí. 
 
- informácia o príprave rozpočtu na rok 2016 
P. starostka požiadala poslancov, aby už teraz dávali návrhy, a uvažovali, čo by chceli 
zrealizovať v budúcom roku, pretože na ďalšom zastupiteľstve v decembri by sa mal 
schvaľovať rozpočet, ktorý musí byť ale min. 15 dní ešte zverejnený a musí k nemu vypracovať 
stanovisko aj p. kontrolórka.  
 
13. Diskusia 
V rámci diskusie sa poslanci informovali, prečo musí byť stále zastavovaná voda. P. starostka 
odpovedala, že podľa vyjadrenia p. Kamila Kociana, ktorý vodu reguluje a sleduje jej stav, sa 
do rána nenaplní ani polovica vodojemu a pokiaľ by ju večer neodstavil, na druhý deň doobeda 
by už voda netiekla. Na žiadosť obce o doplnenie ďalšieho vodného zdroja Stredoslovenská 
vodárenská spoločnosť odpovedala, že ďalšie investície do obce neplánuje, obec má napojených 
12 prameňov a má si najprv vyriešiť situáciu s paušálnymi odberateľmi vody.  
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14. Návrh na uznesenie a záver. 

Ekonómka a účtovníčka Ing. Mániková prečítala schválené uznesenia č. 41-47/2015, 
starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 20:30 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
 
Overovatelia: 
RNDr. Peter Michálik ........................   Marta Šmondrková 

                starostka obce 
 
Peter Šmondrk               ......................... 
 


