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Zápisnica 
z 13-ho zasadnutia  OZ v Brodskom, konaného dňa 17.6.2021 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

a občanov.  Upozornila, že zasadnutie je nahrávané. 

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 výročnej správy domova seniorov Brodské 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 

7. Schválenie dotácií 

8. Rozpočtové opatrenie č.3/2021 

9. Schválenie VZN č. 108/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť ŠKD 

10. Schválenie VZN č. 109/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa MŠ 

11. Schválenie VZN 110/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Záver 

  
Vyzvala poslancov aby sa vyjadrili k navrhovanému programu. 

Nikto nemal žiadne pripomienky a tak  dala hlasovať za predložený návrh programu. 

Za: 6  (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0       

Program bol schválený. 

 

        Anna Krídlová 

        Starostka obce 

 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku bola  určená  p.  Trubirohová Jana.  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Babalová Ivona a Štepanovská Katarína. 

  

3. Voľba návrhovej komisie  

     Navrhnutí za členov návrhovej komisie: p. Adriana Rehákoá a Peter Hnát.  

Hlasovanie: 

Za:   6 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Do návrhovej komisie boli schválení -  p. Adriana Rehákoá a Peter Hnát. 
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Pani starostka informovala prítomných o návrhu pána poslanca Bereca , ktorý navrhol oceniť   

prácu pani riaditeľky základnej školy , nakoľko je to návrh poslancov odovzdala slovo p. 

Kocúrovi. 

Hesková – poďakovala za cenu a dôveru, je to do budúcna zaväzujúce pracovať ešte viac. 
 

4. Schválenie výročnej správy domova seniorov Brodské 
 

Pani riaditeľka domova predložila výročnú správu , ktorú  je potrebné aby poslanci zobrali na 

vedomie. 

Audítorka Terézia Urbanová urobila audit účtovnej závierky Domova seniorov Brodské a 

konštatovala, že  informácie  uvedené vo výročnej správe sú v súlade s účtovnou závierkou za 

daný rok a že táto obsahuje všetky informácie podľa zákona o neziskových organizáciách. 

Návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 172/2021 – OZ v Brodskom berie na vedomie Výročnú správu Domu seniorov 

Brodské, n.o. za rok 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5  (Babalová,  Kocúr, Šimon,  Hnát, ,  Štepanovská)  

Zdržal sa: 1      (Reháková) 

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

   

          Anna Krídlová 

          Starostka obce 

 

 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 

 

Tento bol riadne vyvesený neboli žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 173/2021 - OZ v Brodskom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2021.  

Hlasovanie: 

Za:   6 (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

          Anna Krídlová 

          Starostka obce 

 

 

7. Schválenie dotácií 

Pani starostka informovala prítomných, že podľa VZN  o prideľovaní dotácií z rozpočtu obce  

nám  boli doručené žiadosti od  týchto organizácií: 

Tenisový klub , Telovýchovná jednota, Kulturistický klub Antik, LH Kamarádzi. 

Zasadala finančná komisia, ktorá predložila svoje návrhy poslancom, ktorí  tieto posúdili 

a prerokovali. Požiadala predsedníčku finančnej komisie pani Babalovú o predloženie ich 

návrhov. 

Pani Babalová informovala, že prebehlo stretnutie s výborom TJ. Poslanci  navrhli dať TJ 

príspevok 2100 euro na hospodára na pol roka.  
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Ostatným organizáciám nasledovne: 

Tenisový klub   1500,- €  

Kulturistický klub Antik 1000,- € 

LH Kamarádzi 

 

Barkóci L – tak sme sa nedohodli. Dohoda bola 4000,- euro. Ja dávam na TJ svoje peniaze, aby 

mohla fungovať.  

Kocúr – teraz sa nediskutuje, môžeš sa vyjadriť v diskusii. Príspevok je na pol roka.  

Antálková M – kedy sa môžem vyjadriť k dotácii pre LH Kamarádzi? 

Ja šijem kroje už 30 rokov a aj naša folk. skupina potrebuje peniaze na čižmy. Ak dáte LH 

Kamrádzi, nám ostane menej. 

Starostka – išlo by to mimo peňazí, ktoré boli v rozpočte pridelené Vám. Môžete sa prihlásiť 

v diskusii. 

Návrh uznesenie: 

Uznesenie č. 174/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje dotácie pre rok 2021 podľa VZN č. 

98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre:  

a) TK Brodské     1500,- € 

b) Antik Brodské    1000,- € 

c) TJ Baník Brodské     2100,- €  

Hlasovanie: 

Za: 6  (Babalová, Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

         Anna Krídlová 

         Starostka obce 

 

 

6.. Rozpočtové opatrenie č.3/2021 

 

V príjmovej časti sú tieto zmeny: 

- Výnos dane       10000 

- Covid        45270 

- Rezervný fond     34500 

 

Výdavková časť: 

- Územný plán      11000 

- Oprava priestranstva pred domom smútku   30000 

- Covid        20403 

- Štiepkovanie        5700 

- Kúpa agregátu na ČOV    13600 

- Žalúzie na kultúrny dom       3420 

- Školská jedáleň , maľovanie       3500 

- Dotácie        4600 

- Kúpa vlečky         6000 

- Štúdia na chodníky       6000 



 4 

- Kúpa lavičiek          950 

- WEB stránka obce a žalúzie      1535 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 175/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje zmenu rozpočtu obce Brodské vrátane 

programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2021 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 1649867 818773 831094 

Bežný rozpočet RO 38860 788823 -749963 

Kapitálový rozpočet 0 159920 -159920 

Finančné operácie 138500 59364 79136 

Spolu 1827227 1826880 347 

 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Babalová, Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

 

 

 

7. Schválenie VZN č. 108/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť ŠKD  

 

Návrh VZN bol zverejnený, neboli žiadne pripomienky.  

Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 176/2021 - OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 108/2021 o určení 

výšky  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského  klubu detí  

 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

 

8. Schválenie VZN č. 109/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa MŠ 

 

 K návrhu VZN neboli žiadne pripomienky. 
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Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 177/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje VZN obce Brodské č. 109/2021 o výške 

príspevku na pobyt dieťaťa v Materskej škole. 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

 

9. Schválenie VZN 110/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka 

na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 178/2021 – OZ v Brodskom  schvaľuje  VZN obce Brodské č. 110/2021 o výške  

príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu  nákladov a určenie 

podmienok úhrady v školskej jedálni. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

 

10.  Rôzne 

A – Trčková Antónia – predaj pozemku 

Slečna Antónia Trčková požiadala o predaj pozemku v záhrade. Na minulom zastupiteľstve  

bol  zámer na predaj tohto pozemku teraz pristúpime k samotnému predaju. 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 179/2021  – OZ v Brodskom :  

a) schvaľuje predaj majetku obce a to pozemku p.č. 4330/1 KN-C, 

záhrada vo výmere 744 m2, vedenom na LV 1041, k.ú. Brodské vo 

vlastníctve obce 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 uvedeného v uznesení 

o schválení zámeru predaja č.168/2021 za cenu 7€/1m2 pre  Antóniu 

Trčkovú, Štúrova 336/4, 908 85 Brodské 

b)  kupujúci znáša všetky náklady spojené s kúpou a zápisom do katastra   

      nehnuteľností  

c)  poveruje Obecný úrad zverejnením kúpnej zmluvy na webovej 
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 stránke obce. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

 

B - prenájom plynovodu SPP 

Takisto sa na minulom zasadnutí schvaľoval zámer, teraz je potrebné schváliť samotný prenájom. 

Jedná sa o plynovod na Padielkoch. 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 180/2021  - OZ v Brodskom : 

a) schvaľuje prenájom majetku vo vlastníctve obce Brodské a to STL 

distribučný plynovod PE D50/400kPa v dĺžke cca 1010 m, vedenom 

po parcelách 8118,8125,8002,8001,7594/3 k.ú. Brodské, všetky  C-

KN, podľa § 9a ods 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa uvedeného v uznesení o schválení zámeru 

prenájmu č.163/2021 pre SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 

825 11 Bratislava 26  

b) cena prenájmu je stanovená na 1 €/rok 

c) poveruje obecný úrad zverejnením nájomnej zmluvy na webovej 

stránke obce.  

Hlasovanie: 

Za: 6  (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

 

C –  Prenájom pozemku v starej materskej škôlke 

Obec vyhlásila zámer na prenájom pozemku v starej škôlke. Prišla jedna obálka, ktorú komisia 

otvorila a vybrala víťaza. 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 181/2021 – OZ v Brodskom : 

a) schvaľuje prenájom majetku vo vlastníctve obce v zmysle §9a 

ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov priamym prenájmom majetok obce a to : časť pozemku 

p.č. 200/1 KN-C, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Brodské, LV č. 

1041 vo výmere 100m2 v priestoroch dvora Domu služieb pre: 

SelfMAX s.r.o., Sasinkova 677/1, 908 51 Holíč. 
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b) cena nájomného je 1€/m2/mesiac  

c) doba nájmu je 10 rokov 

d) poveruje obecný úrad zverejnením nájomnej zmluvy na webovej 

stránke obce.  

 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

 

D – schválenie zmluvy s distribučnou spol. ZSE 

Je potrebné schváliť  zmluvu s disribučnou ZSE na námestí SNP. 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 182/2021  – OZ v Brodskom :  

a) schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

pre  Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

a spôsob jej schválenia podľa §9a odst.8,písm. e). zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitého zreteľa uvedeného v uznesení o schválení zámeru 

uzatvorenia zmluvy č. 164/2021.   

b) schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 

bremien pre  Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava a spôsob jej schválenia podľa §9a odst.8,písm. e). zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 

dôvodu hodného osobitého zreteľa uvedeného v uznesení o schválení 

zámeru uzatvorenia zmluvy č. 164/2021.    

c) poveruje obecný úrad zverejnením zmlúv na webovej stránke obce. 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

 

E - Odpustenie nájmu 

Pani Iveta Trčková -  Zita dekor požiadala o odpustenie nájmu, nakoľko mala počas COVID-u 

zatvorenú prevádzku. 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 183/2021 – OZ v Brodskom schvaľuje na základe uznesenia č.169/2021 

odpustenie nájomného vo výške 427,93,- Eur pre Ivetu Trčkovú- ZITA 

–DECOR, Vajanského 406,  908 85 Brodské.  
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Hlasovanie: 

Za: 6  (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

F – Infokiosky 

 

MAS partnerstvo pre Horné Záhorie realizuje projekt na propagáciu územia Horného Záhoria 

a zvyšovanie atraktivity územia prostredníctvom infokioskov, ktorú majú za úlohu poskytovať 

informácie o území a jeho atraktivite návštevníkom a obyvateľom územia , je to vybudovanie 

siete SMART informačných bodov v obciach Brodské, Kopčany, Radošovce a Gbely. V rámci 

tohto vybudovania obec poskytne výber miesta na osadenie , prívod elektriny a internetu 

a spolufinancovanie vo výške 10% z celkových finančných nákladov na vybudovanie 

konkrétneho infokiosku. 

Návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 184/2021 – OZ v Brodskom  schvaľuje:  

a) zámer vybudovania exteriérového dotykového infokiosku na objekte 

OcU Brodské, ktoré bude realizovať Partnerstvo pre Horné Záhorie 

o. z. prostredníctvom projektu: „Sieť SMART infobodov pre územie 

MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o .z.“ v rámci výzvy TTSK č. 

1/R/2021. 

b) zabezpečenie 10% spolufinancovania finančných nákladov  na 

vybudovanie dotykového infokiosku v obci Brodské pre Partnerstvo 

pre Horné Záhorie o. z., Kollárova 1146, 908 48 Kopčany v rámci 

projektu „Sieť SMART infobodov pre územie MAS Partnerstva pre 

Horné Záhorie o. z.“ podporeného v rámci výzvy TTSK č. 1/R/2021. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

G -  Príspevok na komunitné služby 

MAS pre Horné Záhorie  vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

z IROPU komunitné sociálne služby. Zapojili sme sa do tejto výzvy  v spolupráci s pani 

riaditeľkou Domu seniorov Brodské a obec  by touto výzvou chcela rozšíriť dom seniorov  

Brodské prístavbou . Financovanie je 95% a obec spolufinacovanie je 5%. Žiadosť  by sa mala  

podávať v septembri tohto roku. 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 185/2021  - OZ v Brodskom : 
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a) schvaľuje zámer prenajať majetok vo vlastníctve obce Brodské a to 

nehnuteľnosť s.č. 1086/8 ležiacu na pozemku p.č.4243/22 

a pozemky p.č.4243/29 a 4243/22 oba k.ú. Brodské, C-KN, LV 1041 

v zmysle geometrického plánu č. 45/2021, vypracovaného firmou 

Mario Antálek, geodetické práce, 908 85 Brodské 817 podľa § 9a 

ods 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým 

je prevádzka zariadenia pre seniorov pre Dom seniorov Brodské, 

n.o., Školská 1086/8, 908 85 Brodské  

b) celková cena prenájmu je stanovená na 1 €/rok 

c) poveruje obecný úrad zverejnením zámeru na webovej stránke 

a na úradnej tabuli obce. 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 

 

 

H –  Prenájom pozemku pred budovou  

Alexandra Štvrtecká žiada o prenájom obecného pozemku pred budovou, ktorú bude využívať 

na  predajňu drogérie. 

Návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 186/2021  - OZ v Brodskom schvaľuje predbežne zámer prenajať majetok 

vo vlastníctve obce Brodské a to časť pozemku p.č. 4360/1 

zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Brodské, C-KN, LV 3733 

podľa § 9a ods 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, ktorým je umiestnenie 

parkoviska pred prevádzkou drogérie pre Alexandru 

Štvrteckú, Vajanského 349/41, 908 85 Brodské. Cena 

prenájmu je stanovená na 1€/1m2/mesiac. Vyzývame 

žiadateľa o doloženie geometrického plánu za účelom 

určenia výmery pozemku. 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

         Anna Krídlová  

         Starostka obce 
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I – Predaj pozemku manželom Jerdonkovým 

Predaj pozemku sme už schvaľovali. Nakoľko sa zmenil geometrický plán a prišlo  k zmene, je 

potrebné schváliť znovu. 

Hladík R – pán Gulíšek im robil nový GP, kde je zmena. Nejedná sa o výmeru, ale o diel, ktorý 

je vo vlastníctve obce.. Má nové parcelné číslo. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Babalová,  Kocúr, Šimon, Hnát, Reháková,  Štepanovská) 

Zdržal sa: 0   

Proti:   0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

          Anna Krídlová 

          Starostka obce 

 

 

11.  Diskusia 

Antálková M – zaujíma ma prečo vedúca LH žiada peniaze na kroj pre Halása, má kroj ušitý 

na mieru tak pred 5 rokmi. Má aj nové čižmy šité na mieru. 

Pavelková – dotáciu pýtam preto, lebo sa stáva že ideme vystupovať aj deň po dni, a kroj 

nestačí vyschnúť.  

Antálková – to je snáď Váš problém, ak idete vystupovať dva krát po sebe. 

Pavelková – čižmy už mal rozpárané. Má nové, ktoré sa zakúpili z dotácie od obce Kúty. 

Mám ich ušité podľa predlohy – brodčanské. 

Členovia súboru sú z viacerých obcí a žiadame aj tam. David má niekoľko častí kroja 

a potrebuje nové. Pri vstúpení sú členovia predstavený z ktorej sú obce. 

Starostka – poslanci schválili na kroj pre Davida, ten sa dá ušiť a zaplatí sa. Nepôjde z dotácie, 

ale priamo na kroj. Peniaze určené pre folklórnu skupinu ostanú. 

Antálková – koľko bude stáť kroj? 

Pavelková – cca 300 euro. Ak viete ušiť lacnejšie, nech sa páči môžete. 

Antálková – porozumela som správne, že David si dá ušiť a obec preplatí? 

Starostka – obec nájde nejakú krajčírku a dáme ušiť. Dohodneme sa s Davidom. 

Barkóci L – vrátil sa k dotácii na TJ. Niečo iné sa rozprávalo a iné sa schválilo.  

Kocúr – na druhý polrok ste dostali 2100 euro. Opýtaj sa Ivony ako ste sa dohodli. 

Babalová – rozprávali sme sa, že hospodára bude platiť obecný úrad a bolo by to 4000. Teraz 

sme sa dohodli, že sa to dá ako dotácia a tá bude 2100 euro. 

Žiadali sme od Vás podklady, koľko stojí chod TJ za rok. Zatiaľ sme žiadne nedostali. Máme 

len vyúčtovanie dotácie. 

Bilková – k vyúčtovaniu sú vždy naskenované faktúry. 

Reháková – chceme vidieť aké sú celkové náklady a zisky na TJ. 

Barkóci – čo chcete vidieť? Všetko je vydokladované. 

Bilková – elektrina sa bude platiť z dotácie a peniaze sú už minuté. Máme žiadať opäť? 

Kocúr – chcem aby TJ fungovala podľa stanov. Dotácie sú len na vôli obecného zastupiteľstva.   

Starostka – skonštatovala, že zasadnutia sa zúčastnil p. Čulen Ferdinand, čím sa počet 

poslancov zvýšil na 7. 

Štvrtecký – obec plánuje rozšíriť DSS, počíta sa do budúcna aj s rozšírením MŠ? Od 

septembra je povinná predškolská dochádzka., bude potrebné rozšíriť priestory. 

Hladík – obec pracuje na rozšírení škôlky. Zisťovali sme počet detí na budúcich päť rokov  

a podľa našich zistení, koľko dvojročných detí máme v súčasnosti, by nám zatiaľ priestory mali 

postačovať. Zisťuje možnosti rozšírenia.  
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Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, pani starostka  zasadnutie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:              Overovatelia:        Anna Krídlová 

Bc. Jana Trubirohová                                                            starostka obce 

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

               Ivona Babalová 

               

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

    Katarína  Štepanovská  prednosta úradu 


