Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Konskej,
ktoré sa konalo dňa 11.09.2017

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

PRÍTOMNÍ: 8

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Prieložný Vladimír, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj

NEPRÍTOMNÝ: 1

Baránek Štefan

Program:

podľa pozvánky

Zasadnutie viedol: p. Ing. Stupňanová Janka – starostka obce
Zapisovateľka:

p. Baránková Renáta

Overovatelia:

p. Ing. Mičuch Peter, p. Ing. Rosincová Tatiana

K bodu č. 1
Zahájenie a kontrola uznesenia
Starostka obce p. Ing. Janka Stupňanová privítala všetkých prítomných
a konštatovala, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko sú prítomní 8
poslanci OZ z celkového počtu 9.
V ďalšej časti tohto bodu informovala o plnení úloh, ktoré
z predchádzajúcich uznesení OZ. Uznesenia sú splnené alebo sa plnia priebežne.

vyplynuli

Zároveň oboznámila prítomných s programom rokovania.
Poslanci OZ navrhnutý program zasadnutia schválili.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 8

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Prieložný Vladimír, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj

K bodu č. 2
Voľba zapisovateľky a overovateľov
Starostka obce určila za zapisovateľku:
p. Baránkovú Renátu – pracovníčku Obecného úradu.
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Za overovateľov určila:
p. Ing. Mičucha Petra, p. Ing. Rosincovú Tatianu – poslancov OZ.
Poslanci OZ p. Baránkovú Renátu určenú za zapisovateľku zápisnice
a p. Ing. Mičucha Petra a p. Ing. Rosincovú Tatianu za overovateľov zápisnice schválili.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 8

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Prieložný Vladimír, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj

K bodu č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 7 na rok 2017
Starostka odovzdala slovo p. Ing. Anne Chupáňovej, aby oboznámila prítomných
s úpravou rozpočtu, vykonanou starostkou obce v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v zn.n.p. k 31.08.2017:
7. zmena rozpočtu Obce Konská
1. V príjmovej časti: v príjmovej časti rozpočtu nastalo navýšenie rozpočtu o príspevok
z ÚPSVaR na základe Dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti v zmysle - Operačného programu Ľudské zdroje - na mzdy vo
výške 589,45 € a medzipoložkové zmeny z dôvodu navýšenia príjmu z dane za ubytovanie.
Zmena príjmov
589,45 €
2. Vo výdavkovej časti: nastali len drobné medzipoložkové zmeny vyplývajúce zo zmien
čerpania na jednotlivých položkách - servis a údržba mot. vozidiel, palivo do čerpadiel
vozidla DHZO - IVECO.
Zmena výdavkov
0
3. Finančné operácie príjem:
Zmena príjmov

0

4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0

5. Kapitálové výdavky:
Zmena kapitálových výdavkov

0

6. Kapitálové príjmy:
Zmena kapitálových príjmov

0
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Rekapitulácia úprav rozpočtu 517682 Konská
v eurách
Schválený
k
1.1. 2017

Upravený
rozpočet
(1.)
k
28.02.2017

Upravený
rozpočet
(2.)
k
30.03.2017

Upravený
rozpočet
(3.)
k
15.5.2017

Upravený
rozpočet
(4.)
k
19.6.2017

Upravený
rozpočet
(5.)
k
30.6.2017

Bežné príjmy celkom

662 121,00

662 571,42

728 551,84

728 551,84

728 553,32

732 165,77

733 344,67

733 934,12

z toho obec
z toho ZŠ vlastné
príjmy
Bežné výdavky
celkom

648 221,00

648 671,42

714 651,84

714 651,84

714 653,32

718 265,77

719 444,67

720 034,12

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

588 883,00

588 883,00

588 883,00

588 883,00

588 883,00

590 449,69

594 830,24

594 830,24

z toho obec

333 154,00

333 154,00

333 154,00

333 154,00

333 154,00

334 720,69

339 101,24

339 101,24

z toho ZŠ celkom

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

ZŠ OK - z obce

127 947,00

127 947,00

127 947,00

127 947,00

127 947,00

127 947,00

127 947,00

127 947,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Názov

ZŠ vrátené vlastné
príjmy
ZŠ ušetrené z predch.r.

Upravený
rozpočet
(6.)
k
28.8.2017

Upravený
rozpočet
(7.)
k
31.8.2017

ZŠ PK - zo ŠR

113 882,00

113 882,00

113 882,00

113 882,00

113 882,00

113 882,00

113 882,00

113 882,00

Saldo bežného
rozpočtu

73 238,00

73 688,42

139 668,84

139 668,84

139 670,32

141 716,08

138 514,43

139 103,88

300,00

300,00

945,00

945,00

945,00

945,00

Kapitálové príjmy
celkom
Kapitálové výdavky
celkom
Saldo kapitálového
rozpočtu

56 857,00

56 857,00

56 857,00

56 857,00

56 857,00

56 857,00

201 634,42

201 634,42

-56 857,00

-56 857,00

-56 557,00

-56 557,00

-55 912,00

-55 912,00

-200 689,42

-200 689,42

26 857,00

26 857,00

152 763,52

160 763,52

166 320,44

166 320,44

186 320,44

186 320,44

37 500,00

37 500,00

37 500,00

37 500,00

48 500,00

48 500,00

50 500,00

50 500,00

-10 643,00

-10 643,00

115 263,52

123 263,52

117 820,44

117 820,44

135 820,44

135 820,44

Celkové príjmy spolu

688 978,00

689 428,42

881 615,36

889 615,36

895 818,76

899 431,21

920 610,11

921 199,56

z toho obec (B+K+FO)

675 078,00

675 528,42

867 715,36

875 715,36

881 918,76

885 531,21

906 710,11

907 299,56

Finančné operácie
príjmové
Finančné operácie
výdavkové
Saldo finančných
operácií

z toho ZŠ

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

Celkové výdavky
spolu

683 240,00

683 240,00

683 240,00

683 240,00

694 240,00

695 806,69

846 964,66

846 964,66

z toho obec (B+K+FO)

427 511,00

427 511,00

427 511,00

427 511,00

438 511,00

440 077,69

591 235,66

591 235,66

z toho ZŠ

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

255 729,00

5 738,00

6 188,42

198 375,36

206 375,36

201 578,76

203 624,52

73 645,45

74 234,90

16 381,00

16 831,42

83 111,84

83 111,84

83 758,32

85 804,08

-62 174,99

-61 585,54

Účtovný
prebytok/schodok
Prebytok/schodok
hospodárenia
obcí/VÚC po vylúčení
FO

Poslanci OZ 7. rozpočtové opatrenie Obce Konská zo dňa 31.08.2017 vykonané
starostkou obce v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p.
v rozsahu podľa prílohy tejto zápisnice vzali na vedomie.
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K bodu č. 4
Delegovanie člena do Rady školy
V tomto bode starostka obce navrhla v súlade s § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení delegovať do Rady školy pri
Základnej škole s materskou školou Konská, ktorej je obec zriaďovateľom, poslanca OZ p.
Ing. Mičucha Petra namiesto poslankyne p. Tepličancovej Márie, ktorá sa vzdala
poslaneckého mandátu ku dňu 25.08.2017.
Poslanci OZ delegovali do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou
Konská člena, zástupcu zriaďovateľa školy, poslanca p. Ing. Mičucha Petra.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Prieložný Vladimír, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj

K bodu č. 5
Schválenie pridelenia nájomného bytu č. 9 v bytovom dome č.s. 599/9 na Školskej ulici –
opakovaný nájom
Obec Konská, ako prenajímateľ obecných nájomných bytov, písomne oznámila dvom
nájomcom (č.j. 2170-2171/2017 zo dňa 26.06.2017) v zmysle článku IV., odsek 4.4 zmluvy
o opakovanom nájme bytu, že majú právo na opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu pri
dodržaní podmienok uvedených v zmluve, o čom ich obec informovala v zákonom stanovenej
lehote (§ 12, ods. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v zn.n.p.), nakoľko im nájmy zanikajú dňom 31.10. a 30.11.2017 (článok V., odsek
5.1 zmluvy), zároveň im zaslala potrebné formuláre; jedná sa o nájomcov v BD č.s. 599/9 na
Školskej ulici:
1. CAPKO Ladislav (byt č. 9),
2. PRAZNOVEC Ľubomír a družka PODHORSKÁ Zuzana (byt č. 10),
uviedla starostka a oboznámila poslancov so zápisnicou a uznesením Bytovej a sociálnej
komisie, ktorá sa zišla taktiež dňa 11.09.2017 o 07:00 hod., aby prehodnotila splnenie
podmienok žiadateľov na opakované uzavretie zmlúv o nájme bytu.
Žiadateľovi o opakovaný nájom p. Capkovi Ladislavovi v roku 2016 OZ schválilo
opakovaný nájom dňa 03.11.2016 Uznesením č. 7/2016 v bode 1., písm. d) na obdobie 1 roka:
od 01.12.2016 do 30.11.2017 z dôvodu, že jeho príjem nedosahoval minimálnu hranicu – bol
nezamestnaný a vedený v evidencii ÚPSVaR a po uplynutí uvedenej doby nájmu sa malo
opätovne prehodnotiť splnenie podmienok žiadateľa na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu na zvyšné 2 roky.
Žiadateľ predložil doklady na prehodnotenie splnenia podmienok (príjmy, majetkové,
sociálne pomery...) v stanovenom termíne a so všetkými požadovanými prílohami
a z predloženého bolo zistené, že podmienky na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
spĺňa, preto komisia odporúča OZ schváliť uzatvorenie zmluvy o opakovanom nájme bytu na
obdobie 2 rokov od 01.12.2017 do 30.11.2019 s nájomcom p. Capko Ladislav.
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Poslanci OZ pridelenie obecného nájomného bytu č. 9 v BD č. 599/9 na Školskej
ulici pre opakovaný nájom na obdobie 2 rokov (od 01.12.2017 do 30.11.2019) nájomcovi
p. Capkovi Ladislavovi schválili.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Prieložný Vladimír, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj

K bodu č. 6
Schválenie pridelenia nájomného bytu č. 10 v bytovom dome č.s. 599/9 na Školskej ulici
– opakovaný nájom
V nadväznosti na predchádzajúci bod rokovania komisia uviedla v zápisnici, že
žiadatelia p. Praznovec Ľ. s družkou p. Podhorskou Z. predložili doklady na prehodnotenie
splnenia podmienok (príjmy, majetkové, sociálne pomery...) v stanovenom termíne a so
všetkými požadovanými prílohami a z predloženého bolo zistené, že podmienky na
opakované uzavretie zmlúv o nájme bytu spĺňajú, preto komisia odporúča OZ uzatvorenie
zmluvy o opakovanom nájme bytu na obdobie 3 rokov od 01.11.2017 do 31.10.2020
s nájomcami p. Praznovec Ľubomír a p. Podhorská Zuzana.
Poslanci OZ pridelenie obecného nájomného bytu č. 10 v BD č. 599/9 na Školskej
ulici pre opakovaný nájom na obdobie 3 rokov (od 01.11.2017 do 31.10.2020) nájomcom
p. Praznovcovi Ľubomírovi s družkou p. Podhorskou Zuzanou schválili.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Dávidík Rudolf, Masár Dušan,
Majerčíková Nikoleta, Ing. Mičuch Peter,
Prieložný Vladimír, Ing. Rosincová Tatiana,
Stranianek Viliam, Šimkulič Juraj

K bodu č. 7
a) Ukončenie nájmu bytu č. 4 v bytovom dome č.s. 599/9 na Školskej ulici
K ukončeniu nájmu v byte č. 4 v BD č.s. 599/9 starostka pripomenula nasledovné: OZ
dňa 30.03.2017 Uznesením č. 2/2017 v bode 1., písm. g) schválilo uzatvorenie zmluvy
o opakovanom nájme bytu s nájomcami p. URBANOVÁ Miroslava a manžel p. URBAN
Peter na obdobie 6 mesiacov od 01.04.207 do 30.09.2017, nakoľko prekročili maximálnu
možnú hranicu príjmu, teda nespĺňali podmienky na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu na obdobie ďalších 3 rokov. (Manželia Urbanovci majú rozostavaný rodinný dom v našej
obci a lehota 6 mesiacov bola stanovená ako postačujúca na dokončenie a skolaudovanie RD).
Z uvedeného dôvodu je potrebné predmetný 2-izbový byt č. 4 na 1. poschodí BD č. 599/9 na
Školskej ulici preobsadiť, nakoľko nájom im končí dňom 30.09.2017.
Bytová a sociálna komisia odporúča OZ vziať na vedomie ukončenie nájmu
p. Urbanovej Miroslavy a manž. p. Urbana Petra ku dňu 30.09.2017 v byte č. 4 na 1. poschodí
BD č. 599/9 na Školskej ulici.
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Poslanci OZ ukončenie nájmu p. Urbanovej Miroslavy a manž. p. Urbana Petra
ku dňu 30.09.2017 v byte č. 4 v BD č.s. 599/9 na Školskej ulici vzali na vedomie.
b) Schválenie pridelenia uvoľneného nájomného bytu č. 4 v bytovom dome č.s. 599/9
na Školskej ulici
Obec aj tentokrát volila obvyklý postup, písomne boli oslovení žiadatelia o pridelenie
bytu (č.j. 2341/2017 zo dňa 20.07.2017), ktorým boli zaslané formuláre s inštrukciami, aké
prílohy a potvrdenia je potrebné predložiť na Obecný úrad do stanoveného termínu –
31.08.2017, aby mohli byť prehodnotení, či spĺňajú podmienky na pridelenie bytu – prečítala
starostka zo zápisnice komisie. Ďalej nasledovali informácie o žiadateľoch o pridelenie bytu:
Celkový počet žiadateľov ku dňu 20.07.2017, ktorým boli zaslané formuláre:
-s trvalým pobytom v obci Konská:
-z okolitých obcí a miest:

21
8
13

Z toho:
-predložili doklady:
-ozvali sa a nemajú už záujem, resp. o 2-izbový byt nemajú záujem:
-neozvali sa, nevyjadrili sa písomne:

6
3
12

Z toho žiadatelia spĺňajúci podmienky na pridelenie bytu:
- MLADŠÍKOVÁ Miroslava, 2 deti (N), Konská
evid. 29.07.2015, opakovane žiada (r. 2014), z predloženého spĺňa*
- Mgr. REMENCOVÁ Martina a manž. REMENEC Daniel, 1 dieťa (N), Konská
evid. 31.01.2017, spĺňajú podmienky
- Ing. ČAJOVÁ Martina, 1 dieťa (N), Kam. Poruba
evid. 21.12.2015, opakovane žiada (r. 2014, r. 2013), spĺňa podmienky.
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Z predchádzajúceho prehodnotenia, ktoré sa uskutočnilo k 15.03.2017, žiadatelia, ktorí
žiadali o pridelenie 1-izbového, resp. 2-izbového bytu a spĺňali podmienky:
3
- HODÁSOVÁ Dana, Kam. Poruba – evid. 14.12.2015, spĺňa podmienky,
OZ dňa 30.03.2017 Uznesením č. 2/2017, bod 1, písm. h) určená ako náhradníčka
- RYBÁRIKOVÁ Eva, 1 dieťa (N), Kam. Poruba – evid. 25.01.2017, z predloženého spĺňa*
- PIALOVÁ Marcela, 1 dieťa (N), Raj. Teplice – evid. 30.05.2016, z predloženého spĺňa* .
(* - nedoriešené rodinné záležitosti, výživné a pod.)
Bytová a sociálna komisia po prehodnotení predložených dokladov žiadateľov, ktorí
spĺňajú podmienky na pridelenie obecného nájomného bytu, s prihliadnutím na dĺžku vedenia
v evidencii žiadateľov, na ich rodinné a sociálne pomery, odporučila OZ prideliť byt p. Ing.
Čajovej Martine bytom Kamenná Poruba a za náhradníčku odporučila určiť p. Hodásovú
Danu bytom Kamenná Poruba.
Poslanci OZ o pridelení uvoľneného 2-izbového bytu č. 4 v BD č.s. 599/9 na
Školskej ulici nerozhodli.
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HLASOVANIE
PROTI: 4

ZA: 4
Dávidík Rudolf,
Majerčíková Nikoleta,
Ing. Mičuch Peter,
Ing. Rosincová Tatiana

ZDRŽAL SA: 0

Masár Dušan,
Prieložný Vladimír
Stranianek Viliam,
Šimkulič Juraj

Pán poslanec Stranianek Viliam a ďalší poslanci, ktorí hlasovali proti, zdôvodnili
svoje rozhodnutie tým, že obecné nájomné byty by sa mali prednostne prideľovať občanom
našej obce, teda tým, ktorí majú v obci trvalý pobyt, predovšetkým mladým rodinám, ktoré
spĺňajú podmienku príjmu, čo p. Ing. Čajová Martina nespĺňa, lebo má trvalý pobyt v obci
Kamenná Poruba, taktiež podmienku trvalého pobytu nespĺňa ani p. Hodásová Dana.
Poslanci OZ pridelenie uvoľneného bytu neschválili, ani nezamietli, keďže
hlasovanie bolo nerozhodné; schválenie pridelenia uvoľneného 2-izbového bytu č. 4
v BD č.s. 599/9 na Školskej ulici bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí
OZ, ktorého termín starostka obce stanovila na 25.09.2017.

K bodu č. 8
Spoluúčasť na projektoch
-

Rekonštrukcia chodníka Konská, Rajecká cesta – výzva na predkladanie cenových
ponúk zverejnená, lehota na predkladanie ponúk – do 15.09.2017 do 09:00 hod.,
predpokladaná hodnota 12.424,75 Eur bez DPH. Na podmienky realizácie zákazky,
resp. rozsah a špecifiká rekonštrukčných prác sa informoval p. poslanec Prieložný V. –
špecifiká sú bližšie uvedené v prílohe č.1 PD, ktorá je záväzná pre všetkých
uchádzačov, uviedla starostka obce.

-

V minulom roku sme podali 3 projekty na Enviromentálny fond, ktoré neboli úspešné.
Spoločnosť, ktorá nám vypracovala žiadosti, nás oslovila emailom, či by sme nemali
záujem o opätovné podanie projektov. Jedná sa o zakúpenie zariadení na zber
a separáciu BRO v obci Konská. Dotácia na traktor, štiepkovač, hydraulickú ruku na
biomasu, čelný nakladač, vlečku.

-

Žiadosť o finančný príspevok na projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry“ podaná na Slovenský futbalový zväz (SFZ) 31.03.2017, žiadosť
podporená. Jedná sa o dotáciu 10.000,00 Eur a spoluúčasť obce 3.333,00 Eur.
Starostka požiadala p. poslanca Stranianka V. o presné vyšpecifikovanie požiadaviek
za TJ VTJ Rajecké Teplice – Konská, ktoré sa týkajú realizácie tohto projektu .

-

Prestavba a prístavba Domu súp. č. 197 spojená so zmenou na Hasičskú zbrojnicu
a garáž v k.ú. Konská – opakované verejné obstarávanie bolo ukončené 18.08.2017,
prihlásilo 6 uchádzačov, víťazná predložená ponuka spoločnosti GOLDBAU s.r.o
Konská, ktorá následne odstúpila od realizácie prestavby. Druhá v poradí je ponuka
spoločnosti STAVBAU s.r.o., Žilina – Bánová. Stavba sa bude realizovať tohto roku.
Žiadosť o dotáciu bola podaná.
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K bodu č. 9
Rôzne a záver
V tomto bode starostka poskytla prítomným priestor na otázky a diskusiu k bodom,
ktoré sú predmetom ich záujmu :
-

Pán poslanec Stranianek V. opätovne žiadal informácie zamestnancoch, ktorí
zabezpečujú údržbu verejnej zelene v obci, keďže kosenie je realizované aj
dodávateľsky; taktiež sa zaujímal o možnostiach obce zamestnať UoZ evidovaného na
ÚPSVaR a dostávať príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti. Starostka informovala, že po opakovanom zverejnení pracovnej
ponuky na obsadenie voľného pracovného miesta na úseku údržby obecného majetku
a zelene sa ozvali 5 záujemcovia, z ktorých sa vyberie v spolupráci s ÚPSVaR vhodný
kandidát. Zároveň uviedla, že kosenie veľkých plôch bude výhodnejšie riešiť
dodávateľsky. Na obci je potrebné vykonávať aj iné práce, ktoré nesúvisia s kosením
zelene.

-

Pán Hodás J. sa vyjadril, že obec nepoužíva, resp. nemá vhodnú techniku na kosenie
verejnej zelene. Ku koseniu, ktoré je vykonávané v obci dodávateľsky, sa vyjadrili aj
poslanci p. Masár D. a p. Prieložný V., navrhli po ukončení prác vypracovať
a predložiť analýzu o efektívnosti zvoleného spôsobu vykonávania prác.

-

Na zasadnutí sa zúčastnili aj občania p. Gabčík J., p. Janura Š., Krútek L., Pažický J.,
p. Jankovič M. a Jankovičová V. atď., ktorí sa opäť zaujímali o 1. etapu odvodnenia
v lokalite Konská – Nižné Kapustniská, nakoľko celá lokalita je značne podmáčaná.
Starostka k danej problematike uviedla, že sa nájde spôsob na vyriešenie tohto
problému.

-

Pani Jankovičová V. opäť upozornila na spôsob a rozsah realizácie oplotenia, ktoré
realizuje p. Ing. Kuzmiak M. na Ulici 1. mája, žiadala o informáciu, ako obec v tejto
záležitosti postupuje. Starostka odpovedala, že realizácia oplatenia a s ňou vzniknuté
problémy už rieši Spoločný stavebný úrad v Rajci.

Po vyčerpaní programu starostka obce Ing. Janka Stupňanová poďakovala prítomným
za účasť a riadne zasadnutie OZ ukončila.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce
Overovatelia:
- p. Ing. Peter Mičuch

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

- p. Ing. Tatiana Rosincová ...............................
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