
Zápisnica
z 9-ho zasadnutia  OZ v Brodskom, konaného dňa 10.9.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

     Verejné zasadnutie OZ v Brodskom zahájila p. starostka  privítaním prítomných 
poslancov a občanov.  

Z celkového počtu 9 poslancov je prítomných  7  a  OZ je uznášania schopné.

Predniesla nasledovný program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Schválenie uznesení k financovaniu projektu autobusové zastávky
6. Schválenie nájmu na zdravotnom stredisku
7. Schválenie odpustenia nájmu v priestoroch KD
8. Schválenie zámeru predaj pozemku Jerdonek
9. Schválenie dofinancovania klienta v Dome seniorov
10. Dotácia pre farský úrad
11. Dotácia pre  TJ baník Brodské
12. Rozpočtové opatrenie č.3/2020
13. Rôzne: -predaj pozemku PKC Slovakia

- Predaj pozemku Janette Štvrtecká
- Predaj pozemku Novák Marek
- Správa o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020

14. Diskusia
15. Záver

Vyzvala poslancov aby sa vyjadrili k navrhovanému programu.
Nikto nemal žiadne pripomienky a tak  dala hlasovať za predložený návrh programu.
Za: 7 (Babalová,  Čulen, Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská)
Proti: 0
Zdržal sa: 0      
Program bol schválený.

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola  určená  p.  Trubirohová Jana. 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Vladimír Kocúr, Ferdinand Čulen.

3. Voľba návrhovej komisie 
     Navrhnutí za členov návrhovej komisie: p. Katarína Štepanovská a Michal Šimon.
Hlasovanie:
Za: 7 (Babalová,  Čulen, Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská)
Zdržal sa: 0 
Proti: 0
Do návrhovej komisie boli schválení -  p. Katarína Štepanovská a Michal Šimon..



4.   Kontrola uznesení
Pani starostka požiadala kontrolóra obce o predloženie správy. Kontrolór skonštatoval, že 
ukladacie uznesenia sú splnené alebo sa plnia. 

5. Schválenie uznesení k financovaniu projektu autobusové zastávky

V zmysle  vyhlásenej  výzvy na projekt autobusové zastávky,  ktorú podávame cez MAS 
Horné Záhorie je potrebné schváliť uznesenia OZ k financovaniu tohto projektu. Jedná sa o au
tobusoví zastávky v obci vo výške 30 600 Eur a spolufinancovanie obce je 4 417,83 Eur.
Návrh uznesenia.
Uznesenie č.  116/2020 – OZ v Brodskom  schvaľuje podanie žiadosti  o NFP „Autobusové 
zastávky Brodské“ do výzvy vyhlásenej MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., kód výzvy: 
IROP-CLLD-T003-512-001, aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. 
Hlasovanie:
Za: 7 (Babalová,  Kocúr, Šimon,  Hnát, Reháková,  Štepanovská, Čulen)
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Uznesenie bolo schválené.

Anna Krídlová
Starostka obce

Návrh uznesenia.
Uznesenie č. 117/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie  projektu/ŽoNFP  s názvom  „Autobusové  zastávky  Brodské“  vo  výške 
4.417,83  EUR  z celkových  oprávnených  výdavkov  vo  výške  35.017,83  EUR,  ktorý  bude 
predložený do výzvy s kódom: IROP-CLLD-T003-512-001, vyhlásenej MAS Partnerstvo pre 
Horné Záhorie o.z.. 
Hlasovanie:
Za: 7 (Babalová,  Čulen, Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská)
Zdržal sa: 0 
Proti: 0
Uznesenie bolo schválené.

Anna Krídlová
Starostka obce

6. Schválenie nájmu na zdravotnom stredisku
Pani  Denisa Marčinová  zaslala  ponuku o prenájom priestorov na zdravotnom stredisku na 
manikérske služby.  Na minulom zasadnutí  bol schválený zámer , prišla jedna obálka, ktorú 
otvorili poslanci. Pristúpime k samotnému schváleniu nájmu  a podmienok nájmu.
Návrh uznesenia:
Uznesenie č. 118/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje:
a) Priamy prenájom v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor

ších predpisov obecných nebytových priestorov pre účely služieb pedikúra,  manikúra na 
dobu 10 rokov a to : časť priestorov v polyfunkčnom dome na Vajanského 405/12 na príze
mí: prvá miestnosť o výmere 6,78 m2 a druhá miestnosť o výmere 9,25 m2, časť miestnosti 
čakárne o výmere 8,65 m2, WC o výmere 5,60 m2 pre Denisu Marčinovú, Moravský sv. Ján 
773, Moravský sv. Ján 908 71  .

b) Cena nájomného je 17 €/m2/rok. 



c) V prípade obsadenia zubnej ambulancie lekárom musí tieto priestory budúci nájomca uvoľ
niť.

d) Všetky potrebné úpravy spojené so začatím prevádzky si hradí budúci nájomca.
e)  Poveruje obecný úrad zverejnením nájomnej zmluvy na webovej stránke obce.

Hlasovanie:
Za: 7 (Babalová,  Čulen, Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská)
Zdržal sa: 0 
Proti: 0
Uznesenie bolo schválené.

Anna Krídlová
Starostka obce

7. Schválenie odpustenia nájmu v priestoroch KD

Nakoľko  pre koronu boli zatvorené prevádzky, ktoré sú v nájme v  obecných priestoroch 
bolo  uznesením  schválené  odpustenie nájmu tým nájomcom, ktorí mali zatvorené prevádzky 
a žiadosť  mali  zaslať  do  30.6.2020.  Prišla  jedna  žiadosť  pani  Ivety  Trčkovej,  ktorá  mala 
uzatvorenú  prevádzku   od  13.3.2020  do  23.4.2020  t.j.42  dní  a suma  na  odpustenie  nájmu 
vychádza podľa počtu dní 168 Eur.
Návrh uznesenia:
Uznesenie č.  119/2020 –  OZ v Brodskom  schvaľuje na základe Uznesenia OZ č.101/2020 
odpustenie nájomného vo výške 168,- Eur pre Ivetu Trčkovú- ZITA –DECOR, Vajanského 
406,  908 85 Brodské. 
Hlasovanie:
Za: 7 (Babalová,  Čulen, Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská)
Zdržal sa: 0 
Proti: 0
Uznesenie bolo schválené.

Anna Krídlová
Starostka obce

8. Schválenie zámeru predaja pozemku Jerdonek Marcel
Pani  starostka  informovala  prítomných,  že   sme  dostali  žiadosť  o kúpu pozemku od pána 
Marcela Jerdonka s manželkou. Stavebná komisia doporučila  odpredať pozemok s tým ,aby 
žiadatelia dodali GP. Tento bol riadne doručený a teraz pristúpime k zámeru na predaj.
Návrh uznesenia.
Uznesenie č. 120/2020  – OZ v Brodskom schvaľuje: 
1) Zámer predať majetok obce a to časť pozemku vzniknutého odčlenením z parcely p.č. 727/1 

KN-C zastavaná plocha a nádvorie, LV 1041, k.ú. Brodské  ako diel č.2  vo výmere 199 m2 
v zmysle  geometrického plánu 73/2020 vypracovaného firmou Geodézia Záhorie  – Peter 
Gulíšek, pplk. Pľjušťa 1, 909 01 Skalica, pre  p. Marcela Jerdonka a p. Kristínu Jerdonkovú, 
Drahy 468/31, 908 85 Brodské a spôsob jeho predaja podľa §9a odst.8,písm. e). zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitého 
zreteľa, ktorým je skutočnosť, že žiadateľ pozemok užíva a je priľahlý k nehnuteľnostiam, 
ktoré  vlastní. Cena je stanovená na 7€/1m2 

2) Kupujúci znášajú všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra nehnuteľností. 



3) Poveruje Obecný úrad zverejnením zámeru na úradnej tabuli a webovej  stránke obce.
Hlasovanie:
Za: 7 (Babalová,  Čulen, Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská)
Zdržal sa: 0 
Proti: 0
Uznesenie bolo schválené.

Anna Krídlová
Starostka obce

9.  Schválenie dofinancovania klienta v Dome seniorov
Pani riaditeľka Domova seniorov Brodské podala žiadosť o dofinancovanie klienta  pani Oľgy 
Hladíkovej,  nakoľko  pri  jej  výške  dôchodku  zostáva  nedoplatok  na  úhradu  za  služby 
poskytované v Domove.
Návrh uznesenia:
Uznesenie č. 121/2020 – OZ v Brodskom schvaľuje finančné dorovnanie pre rok 2020 p. Oľge 
Hladíkovej,  ako prijímateľovi  sociálnej  služby zariadenia  Domu seniorov Brodské,  n.o.  vo 
výške 608,50 € v zmysle   zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.  
Hlasovanie:
Za: 6 (Babalová,  Čulen, Kocúr, Šimon, Hnát,  Štepanovská)
Zdržal sa: 1 (Reháková)
Proti: 0
Uznesenie bolo schválené.

Anna Krídlová
Starostka obce

10. Dotácia pre farský úrad
Rímskokatolícka cirkev , farnosť Brodské nám zaslala žiadosť o finančnú výpomoc na strechu 
pastoračného centra, ktorá je vo veľmi zlom stave.
Finančná  komisia   na  svojom  zasadnutí  prehodnotila  rozpočet  .  Pani  starostka  vyzvala 
predsedkyňu komisie  o vyjadrenie.
Babalová – žiadosť sme prerokovali na fin. komisii aj na pracovnej porade. Rekonštrukcia pas
toračného centra bola financovaná z prostriedkov cirkvi, a zostáva ešte dofinancovať. 
Návrh uznesenia:
Uznesenie  č.  122/2020 –  OZ v Brodskom  schvaľuje dotáciu  pre rok 2020 podľa VZN č. 
98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Brodské, 
nám. SNP 91, 908 85 Brodské vo výške 5.000,- €. 
Hlasovanie:
Za: 7 (Babalová,  Čulen, Kocúr, Šimon, Hnát,  Štepanovská, Reháková)
Zdržal sa: 0 
Proti: 0
Uznesenie bolo schválené.

Anna Krídlová
Starostka obce

11.  Dotácia pre  TJ baník Brodské



Pani  starostka  informovala,  že  na  obecný  úrad  bola  doručená  žiadosť  TJ  Baník  Brodské 
o poskytnutie dotácie na činnosť klubu. Vyzvala hlavného kontrolóra, aby sa vyjadril.
Mihál  – pokiaľ  nie  je zo strany TJ vyúčtovaná predchádzajúca  dotácia,  podľa VZN nie je 
možné poskytnúť ďalšiu dotáciu. V prípade ak by bola dotácia vyúčtovaná, nie som proti, aby 
sa poskytli financie. Obec sa musí riadiť VZN. 
Návrh uznesenia:
Uznesenie č. 123/2020 –  OZ v Brodskom neschvaľuje dotáciu pre rok 2020 podľa VZN č. 
98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre Telovýchovnú jednotu Baník Brodské vo 
výške 10 .000,- €. 
Hlasovanie:
Za: 6 (Babalová,  Čulen, Kocúr, Hnát,  Štepanovská, Reháková)
Zdržal sa: 1 (Šimon)
Proti: 0
Uznesenie bolo schválené.

Anna Krídlová
Starostka obce

12. Rozpočtové opatrenie č.3/2020
Pani starostka predniesla zmenu rozpočtu podľa jednotlivých položiek. V príjmovej časti zme
na - strava ZŠ a učebnice 13711 €, transfer DPO 3000 €, transfer korona 1360, predaj pozem
kov 6672, kapitálové príjmy úver SLPS 459480 €.
Výdavková časť  zmena - fara a el. stĺp 5300 €, transfer DPO 3000 €, transfer korona 1360 €, 
údržba kam. systému 560 €, JPU -5500 €, MŠ dvere – 2500 €, strava ZŠ a uč. pomôcky 13711 
€, autobusové zastávky 1500 €, odpad. koše 900, doplatok DSS 608, postrek komáre 3250, 
splatenie úveru 19135, kapitálové výdavky -  Padielky siete 442534 €.
Návrh uznesenia:
Uznesenie č. 124/2020 –  OZ v Brodskom  schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane 
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 
2, písm. b, c, d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu

Príjmy Výdavky Rozdiel
Bežný rozpočet 1543062 932492 610570
Bežný rozpočet RO 39060 780162 -741102
Kapitálový rozpočet 205535 636952 -431417
Finančné operácie 615000 51705 563295
Spolu 2402657 2401311 1346

Hlasovanie:
Za: 7 (Babalová,  Čulen, Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská)
Zdržal sa: 0 
Proti: 0
Uznesenie bolo schválené.

Anna Krídlová
Starostka obce

13. Rôzne: 



A -predaj pozemku PKC Slovakia
Obecný úrad obdržal žiadosť od   firmy PKC Slovakia  pani Kristíny Cabadajovej o odpredaj 
obecného pozemku pod barom a ubytovňou , ktorú jej TJ chce  odpredať do vlastníctva.
Najskôr bude potrebné si zlegalizovať budovy až následne je možné odpredať pozemok. 
Návrh uznesenia:
Uznesenie č. 125/2020 – OZ v Brodskom nesúhlasí s predajom pozemkov vo vlastníctve obce 
Brodské par. č. 3836/7, 3836/8, 3836/9  zastavaná plocha a nádvorie a časť pozemku 3836/1 
ostatná  plocha,  všetky  KN-C,  LV  1041,  k.ú.  Brodské  pre  PKC Slovakia,  s.r.o.,  Kátovská 
1131/12, 908 51 Holíč. 
Hlasovanie:
Za: 7 (Babalová,  Čulen, Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská)
Zdržal sa: 0 
Proti: 0
Uznesenie bolo schválené.

Anna Krídlová
Starostka obce

B- Predaj pozemku Janette Štvrtecká
Ďalšia žiadosť o odpredaj obecného  pozemku prišla od pani Janetty Štvrteckej, ktorá na  tomto 
pozemku chce postaviť  predajňu drogérie. 
Návrh uznesenia
Uznesenie č. 126/2020 – OZ v Brodskom nesúhlasí s predajom  pozemku vo vlastníctve obce 

Brodské par. č. 4253/10 KN-C, zastavaná plocha a nádvorie,  LV č. 
1041, k.ú. Brodské pre Janette Štvrteckú, Vajanského 349/41, 908 85 
Brodské. 

Hlasovanie:
Za: 7 (Babalová,  Čulen, Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská)
Zdržal sa: 0 
Proti: 0
Uznesenie bolo schválené.

Anna Krídlová
Starostka obce

C- Predaj pozemku Novák
Manželia Marek Novák a manž. Elena požiadali obec o odpredaj časti pozemku na ulici Nová.
Návrh uznesenia:
Uznesenie  č.  127/2020  –  OZ  v  Brodskom  predbežne  súhlasí s predajom  časti  pozemku 
z parcely č. 8004 KN-C, vedenom na LV 5037, k.ú. Brodské  vo vlastníctve obce Brodské o 
výmere cca 96 m2 v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí pre Mgr. Marka Nováka, 
Nová  971,  908  85  Brodské  a Mgr.  Elenu  Novákovú,  Nádražná  312,  908  85  Brodské. 
Vyzývame  žiadateľov  o doloženie  geometrického  plánu  za  účelom  určenia  výmery 
predávaného pozemku.

Hlasovanie:
Za: 7 (Babalová,  Čulen, Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská)
Zdržal sa: 0 



Proti: 0
Uznesenie bolo schválené.

Anna Krídlová
Starostka obce

D - Správa o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020
Monitorovacia  správa  o plnení  programového  a finančného  rozpočtu  obce  Brodské  je 

vypracovaná v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia obce Brodské.
      Monitorovacia správa obsahuje finančné plnenie rozpočtu podľa jednotlivých programov, 
v rámci  programov podľa položiek a tiež hodnoty merateľných ukazovateľov v jednotlivých 
programoch a podprogramoch k 30.6.2020.
      Dosiahnuté príjmy obce k 30.6.2020 bez subjektov školstva vo výške 1 654 473,55  €  boli 
plnené na 111,14 % schváleného rozpočtu, z toho bežné príjmy na  67,30 %. Podstatnú časť 
týchto príjmov tvoria príjmy daňové a príjmové finančné operácie – bankový úver zo SLSP.
Štruktúra plnenia daňových príjmov v €:
Druh dane Schválený Rozpočet Plnenie
Výnos dane 709 000 424 132,25
Daň z pozemkov 43 000 36 878,20
Daň zo stavieb 98 000 77 238,90
Daň z bytov 450 342,00
Daň za psa  1 250 1 524,00
Daň za predajné autom. 280 0
Daň za užív. VP 720 169,80
Za komun. odpady 56 000 33 045,35
Daň za dobýv. Priestor 6  966 0

915 666 573 330,50

      Výdavky  obce  bez  subjektov  školstva  boli  celkovo  plnené  na  64,42  % upraveného 
rozpočtu, z toho bežné výdavky 49,46 %, kapitálové výdavky na 85,12 % a finančné operácie 
146,08 %.
      Rozpočet  obce bol  prijatý OZ uznesením č.  63  zo dňa 12.12.2019, k 30.6.2020 bol 
rozpočet aktualizovaný 2 krát uzneseniami   č. 96/2020 zo dňa 30.4.2020 a č. 110/2020 zo dňa 
25.6.2020.

Návrh uznesenia:
Uznesenie č. 128/2020 – OZ v Brodskom berie na vedomie správu starostky o čerpaní 
rozpočtu obce Brodské k 30.6.2020.
Hlasovanie:
Za: 7 (Babalová,  Čulen, Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská)
Zdržal sa: 0 
Proti: 0
Uznesenie bolo schválené.

Anna Krídlová
Starostka obce

14. Diskusia
Reháková – vyjadrila sa k otázke neschválenia pozemku p. Štvrteckej. Neznamená, že obec 
nemá záujem o to, aby bola v obci drogéria. Máme návrh na odpredaj iného pozemku.



Štvrtecká – sami sme hľadali v obci aj iné pozemky a rodinné domy. Oslovili sme majiteľku 
rod. Domu oproti Jednote, nechce predať. 
Starostka – bola som na stavebnom úrade a Ing. Greššová povedala, že tento rok nám končí 
platnosť územného plánu. Na budúci rok  by sme dali dokopy, čo by sme do  ÚP chceli zapra
covať. V súčasnosti sú pozemky vedené ako zelené plochy a vydanie stavebného povolenia je 
trocha problematické. Keď to bude aktuálne, dáme vedieť. Neviem ako veľmi ponáhľate.
Štvrtecká – v súčasnosti ešte môžem byť v prenajatých priestoroch, ale viete aká je tam situ
ácia.
Babalová – na internetovej stránke sme mali zverejnený podnet na odvoz odpadu. Riešili sme 
aj na fin. komisii. Teraz sme závislí od firmy, ktorá nám robí vývoz. Zmluva s ňou končí na bu
dúci rok. Budeme sa snažiť urobiť novú zmluvu s  firmou, kde by sme chceli zohľadniť aj  upo
zornenia od občanov. Pokiaľ máme platnú zmluvu nemôžeme ju vypovedať, boli by penále.
Starostka – dnes sme mali jednanie starostov obcí, okrem iného sme sa zaoberali aj separova
ním domáceho odpadu. Zatiaľ nie je jasné, ktorá firma to bude robiť. Je len jedna firma. Sepa
rovanie by malo byť reálne od 1.1.. ešte nevieme podrobnosti, ale z informácii, ktoré máme by 
za nedodržanie nemali byť pokuty. Starosta Jablonice si dal urobiť predbežný výpočet a ročne 
by to stálo 120 tis. €. Starosta Mokrého Hája p. Pobuda, je členom republikovej rady ZMOS, 
nás dnes informoval, že obce si budú musieť zakúpiť veľkoobjemové chladničky, kde budú ob
čania ukladať odpad. Neviem si to predstaviť.
Štvrtecký – halu T18 sme zbúrali, čo plánuje ďalej robiť. Neuvažuje sa nad tým, že by sa tam 
vybudovalo niečo podobné ako je v Kútoch za obecným úradom? Konajú sa tam zábavy, svad
by a pod. Bolo by to centralizované. Mohol by tam byť predaj. 
Starostka – na výstavbu novej haly máme vyčlenených v rozpočte 200 tis euro, ale to je málo. 
Nie sú v súčasnosti žiadne výzvy na získanie financií zo štátneho rozpočtu, máme urobenú štú
diu. O tom, čo je v Kútoch sme sa bavili. Korona všetko zabrzdila. Obec dostáva menej finan
cií. Výstavbu haly nemôžeme robiť z vlastných peňazí. Starosta v Kútoch to vybudoval z peňa
zí, ktoré obec získala z predaja kanalizácie.
Štvrtecký – pozeral som televíziu a sú vyčlenené zo ŠR financie na šport. Bolo to za predchá
dzajúcej vlády. Sú aj podmienky, za ktorých je možné získať financie. 
Starostka – je to výzva aj pre obce?
Štvrtecký – áno, na výstavbu športovísk. Ak nájdem kontakt prinesiem Vám. 
Babalová – na finančnej  komisii  sme sa bavili  aj  o využití  dvora starej  MŠ na tieto účely. 
V súčasnosti  je tam klub dôchodcov, crossfit. Bolo by dobré urobiť projekt a postupne robiť. 
Dvor je nevyužitý. 
Štvrtecký – dvor sa mi zdá malý. 
Babalová -  v štúdii na halu je za halou plánovaná atletická dráha.
Starostka – obec zakúpila  dom, v ktorom chceme vytvoriť  múzeum. Chceli  by sme osloviť 
majiteľku dvora, či by ho neodpredala. Tento by mohol využívať aj folklórny súbor. Mohol by 
mať umiestnené kroje, ktoré v súčasnosti skladuje v KD. 
Štvrtecký – do 1. ročníka nastúpilo 12 detí. Nie je na zamyslenie prečo chodia naše deti do 
školy do Kútov? V minulosti to bolo naopak. Pani  riaditeľka povedala, že je to na rozhodnutí 
rodičov, ona nemôže nikoho nútiť. Čo sa stalo, kde je chyba? 
Starostka – dávam Vám za pravdu.
Štvrtecký – nie je žiadna možnosť sa pýtať prečo to je takto?
Hladík – je možnosť pýtať sa v rade školy.
Štvrtecký – aj z poslancov je tam niekto?
Štepanovská – situácia s neprispôsobivými občanmi v obci nie je dobrá, napr. zdržujú sa pri 
zmrzline a na iných miestach v obci. Dotazovala som sa na polícii, čo by sa dalo robiť. Je to 
neriešiteľná otázka. Ak by sme schválili VZN o požívaní alkoholických nápojov na verejnosti, 
polícia by mala páky. Teraz nemôže nič robiť.
Štvrtecký – prečo takéto VZN nemáme?



Štepanovská – OZ musí schváliť, môže sa určiť, že zákaz bude platiť v niektorej časti obce 
alebo aj v celej obci – VP.

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, pani starostka  zasadnutie ukončila.

Zapisovateľka:           Overovatelia:     Anna Krídlová
Bc. Jana Trubirohová                                                         starostka obce

...........................................
         Ing. Vladimír Kocúr

          
 ........................................... Ing. Róbert Hladík

       Ferdinand Čulen prednosta úradu
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