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ZÁPISNICA 
zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Kvakovce, ktoré sa konalo dňa  

30.5.2016 o 8.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Kvakovciach, Domašská č. 97/1.   

Predsedajúci:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 
 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Katarína ŠVECOVÁ 
Anna JANEVOVÁ 
Ing. František TOMKO 
Juraj ARENDÁŠ 
 
Ospravedlnení:  
Jaroslava JAKUBČÁKOVÁ – poslankyňa OZ z pracovnej zaneprázdnenosti 
Ing. Ján TIRPÁK – hlavný kontrolór obce zo zdravotných dôvodov 
 
R O K O V A N I E 
 
1. Otvorenie 
V poradí 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Radovan Kapraľ.  
 
Za zapisovateľa bola starostom určená:  
Anna Čikotová – pracovníčka OcÚ 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení títo poslanci:  
Anna Janevová a Juraj Arendáš 
 
Starosta uviedol, že návrh programu 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol stanovený v pozvánke.  
 
Program:  
3. Letná turistická sezóna 

4. Návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

5. Rôzne  

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K doplneniu programu nedošlo, preto dal starosta obce hlasovať o Návrhu programu.   
 
Hlasovanie č. 1:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Program bol schválený 
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Bod č. 3: Letná turistická sezóna 2016 

 
Starosta obce informoval prítomných poslancov o príprave na letnú turistickú sezónu 2016. Obec má 
informácie o týchto kultúrno-spoločenských podujatiach.  
 

Dátum Deň Názov podujatia Miesto podujatia 

2. a 3. júla so, ne Cibi CUP - súťaž neregistrovaných hráčov v plážovom volejbale pláž u Hricka 

9. júla so Cyklopodujatie OKOLO DOMAŠE RZ Dobranská zátoka 

15., 16. a 17. júla 
pi, so, 

ne 
MISS Domaša RZ Dobranská zátoka 

16. júla so Majtrovstvá SR na vodných bicykloch pláž Dobrá 

23. júla so Diaľkové plávanie pláž Dobrá 

5. a 6. augusta pi, so HIP HOP ŽIJE EAST RZ Dobranská zátoka 

20. augusta  so letné kino s tematikou august 68 pláž Dobrá 

 
Niektorí organizátori ohlásili obci svoju akciu a požiadali obec Kvakovce o vyjadrenie a následné udelenie 
súhlasu s konaním kultúrnospoločenských podujatí v RO Domaša Dobrý. Keďže začalo platiť nové VZN, ktoré 
určuje prevádzkový čas, tak poniektorí prevádzkovatelia požiadali aj o osobitný prevádzkový čas. Starosta 
opísal každé podujatie a ozrejmil žiadosti organizátorov a prevádzkovateľov a následne navrhol uznesenia.  
 
Cyklopodujatie Okolo Domaše 2016 
Je tradičným podujatím a medzi poslancami existovala všeobecná zhoda na podpore tohto podujatia. Návrh na 
uznesenie:  
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uskutočnením cyklistického podujatia Okolo Domaše 2016 a schvaľuje osobitný 
prevádzkový čas pre organizátora tohto podujatia - Občianske združenie BIKE TEAM VRANOV. Podujatie sa 
uskutoční v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, na Dobranskej ulici v priestoroch rekreačného zariadenia 
Dobranská zátoka v sobotu, dňa 9. Júla 2016.  
 
Otváracie hodiny pre prevádzky a ambulantný predaj v rámci areálu RZ Dobranská zátoka sú povolené v dňoch 
od 8. do 9. Júla NON STOP. Zároveň sa udeľuje povolenie na reprodukovanú hudbu v rámci areálu RZ 
Dobranská zátoka pre organizátora cyklopodujatia OKOLO DOMAŠE takto:   
v piatok, 8.7. do 24.00 hodiny  
v sobotu, 9.7. do 24.00 a následne s prechodom na nedeľu, 10.7. do 1.30 hodiny.  
 
Ostatné organizačné podmienky, ako sú bezpečnostné opatrenia, množstvo a umiestnenie sociálnych zariadení, 
požiadavky na vývoz TKO a iné podrobnosti určí obecný úrad. 
 
Hlasovanie č. 2:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Cyklopodujatie Okolo Domaše schválené. Osobitný prevádzkový čas pre BIKE TEAM Vranov bol schválený. 
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Kultúrnospoločenské podujatie Miss Domaša 2016  
Tento rok sa v RO Dobrá uskutoční toto podujatie druhý krát. Organizátori majú pripravený zaujímavý 
program, spúšťa sa reklamná kampaň v rádiách, televízii a na bilboardoch. Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uskutočnením kultúrnospoločenského podujatia Miss Domaša 2016 a schvaľuje 
osobitný prevádzkový čas pre organizátora tohto podujatia, spoločnosť Voiton Production, Rudolfa Voit-
VOITON a Máriu Paľušovú ako vlastníčku areálu RZ Dobranská Zátoka. Podujatie sa uskutoční v rekreačnej 
oblasti Domaša Dobrá, na Dobranskej ulici v priestoroch rekreačného zariadenia Dobranská zátoka od piatku 
do nedele, v dňoch od 15. do 17. Júla 2016. 
 
 Otváracie hodiny pre prevádzky a ambulantný predaj v rámci areálu RZ Dobranská zátoka sú povolené v dňoch 
od 15. do 17. Júla NON STOP. Zároveň sa udeľuje povolenie na reprodukovanú hudbu v rámci areálu RZ 
Dobranská zátoka pre organizátora podujatia takto:  
 
v piatok, 15.7. do 24.00 hodiny a následne s prechodom na sobotu 16.7. do 01.00 hodiny 
v sobotu, 16.7.  do 24.00 a následne s prechodom na nedeľu, 17.7. do 01.30 hodiny.  
 
Ostatné organizačné podmienky, ako sú bezpečnostné opatrenia, množstvo a umiestnenie sociálnych zariadení, 
požiadavky na vývoz TKO a iné podrobnosti určí obecný úrad. 
 
Hlasovanie č. 3:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Kultúrnospoločenské podujatie Miss Domaša bolo schválené. Osobitný prevádzkový čas bol schválený. 

 
Kultúrnospoločenské a športové podujatie HIP HOP ŽIJE VÝCHOD 2016 
Ide o podujatie zamerané na všetky vekové kategórie, z hiphopovej hudby sa stal fenomén doby. Organizátori 
chcú na Dobrú pritiahnuť hviezdy Hip Hopu z Československej scény, v stredisku chcú postaviť improvizované 
ihrisko na basketbal, kde by mali prebiehať súťaže počas celého víkendu. Uvažuje sa so stanovým mestečkom. 
Žiadosť organizátorov bola prerokovaná aj na Komisii cestovného ruchu, kde všetci členovia komisie vyjadrili 
súhlas s organizáciou takéhoto podujatia na území obce. Starosta uviedol, že všetci vlastníci rekreačných 
zariadení boli vyzvaní, aby uzatvorili zmluvu s obcou s tým, že sa zaviažu neuzatvoriť sociálne zariadenia počas 
festivalu pod hrozbou zmluvnej pokuty zo strany obce, s čím prevádzkovatelia súhlasili. Rokovaní 
s organizátormi festivalu sa spolu so starostom zúčastnila aj poslankyňa obecného zastupiteľstva Jaroslava 
Jakubčáková, ktorá na zastupiteľstve nie je prítomná, ale festival podporuje. Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uskutočnením kultúrnospoločenského a športového podujatia HIP HOP ŽIJE 
VÝCHOD 2016 a schvaľuje osobitný prevádzkový čas pre organizátora tohto podujatia, spoločnosť StarMusic 
Production s.r.o. ako aj pre Máriu Palušovú z RZ Dobranská zátoka. Podujatie sa uskutoční v rekreačnej oblasti 
Domaša Dobrá, na Dobranskej ulici v priestoroch rekreačného zariadenia Dobranská zátoka.  
 
Otváracie hodiny pre prevádzky a ambulantný predaj v rámci areálu RZ Dobranská zátoka sú povolené v dňoch 
od 5.8 do 7.8.2016 NON STOP. Zároveň sa udeľuje povolenie na reprodukovanú hudbu v rámci areálu RZ 
Dobranská zátoka pre organizátora podujatia takto:  
 v piatok, 5.8. do 24.00 hodiny a následne s prechodom na sobotu, 6.8. do 02.00  hodiny 
v sobotu, 6.8. do 24.00 hodiny a následne s prechodom na nedeľu, 7. 8. do 2.30 hodiny  
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Ostatné organizačné podmienky, ako sú bezpečnostné opatrenia, množstvo a umiestnenie sociálnych zariadení, 
požiadavky na vývoz TKO a iné podrobnosti určí obecný úrad. 
 
Hlasovanie č. 4:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Kultúrnospoločenské podujatie HIP HOP ŽIJE VÝCHOD 2016 bolo schválené. Osobitný prevádzkový čas bol 
schválený. 

 
hotel Zelená Lagúna 
Je to luxusný štvorhviezdičkový hotel, ktorý realizuje kultúrnospoločenské podujatia na veľmi vysokej úrovni. 
Nachádza sa na Vranovskej ulici, v dostatočnej vzdialenosti od rekreačných chát. Samotný hotel tvorí zvukovú 
bariéru medzi terasou, kde sú kultúrnospoločenské akcie v lete a chatami. Hotel disponuje ubytovacím 
zariadením, preto je veľmi malý predpoklad, že zo strany prevádzkovateľa hotela dôjde k narúšaniu pokoja 
v okolí. Návrh na uznesenie:  
 
Pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a 
právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Kvakovce rieši Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o 
určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce 
 
Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných prevádzkach prispôsobí 
činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po uplynutí prevádzkového času. Prevádzkový čas nad 
rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku môže obecné zastupiteľstvo určiť konkrétnej 
prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa.  
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a schvaľuje Osobitný prevádzkový čas pre prevádzku „Hotel Zelená 
Lagúna“, ktorého prevádzkovateľom je Mliekofarma – SK spol. s r.o. takto:  
 
Prevádzka letnej terasy vrátane púšťania reprodukovanej hudby na terase hotela Zelená Lagúna do 01.00 
hodiny nočnej na obdobie bez časového obmedzenia do konca roka 2016. V prípade problémov môže obecné 
zastupiteľstvo tento súhlas prehodnotiť.  
 
Hlasovanie č. 5:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Osobitný prevádzkový čas bol schválený.  

 
Hotel Garden 
Hotel sa nachádza medzi chatami na ulici Nad prístavom. Často krát organizuje svadby, plesy a firemné 
večierky, avšak tieto podujatia sa konajú výlučne v interiéry hotela. Na hoteli sa nachádza viacero letných 
terás. Návrh na uznesenie:  
 
Pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a 
právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Kvakovce rieši Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o 
určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce 
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Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných prevádzkach prispôsobí 
činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po uplynutí prevádzkového času. Prevádzkový čas nad 
rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku môže obecné zastupiteľstvo určiť konkrétnej 
prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa.  
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a schvaľuje Osobitný prevádzkový čas pre prevádzku „Hotel 
Garden“, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť PRO GLOBAL s.r.o. takto:  
Otváracie hodiny – non stop.  
Prevádzka letnej terasy sa povoľuje do 24.00 hodiny. Na terase sa povoľuje výlučne živá hudba najneskôr do 
24.00 hodiny nočnej na obdobie do konca roka 2016. Živá a ani iná reprodukovaná hudba po 22.00 hodine sa 
nepovoľuje v dňoch 15.7, 16.7, 17.7, 5.8, 6.8. a 7.8 2016, zároveň sa v týchto dňoch povoľuje prevádzka NON 
STOP.  
 
Hlasovanie č. 6:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Osobitný prevádzkový čas bol schválený. Osobitný prevádzkový čas bol schválený. 

 
Reštaurácia Sofia 
Reštaurácia sa nachádza na Vranovskej ulici a tradične organizuje posedenia s živou Country hudbou. Terasa sa 
nachádza v blízkosti chát, preto je vhodné obmedzenie, aj keď treba uviesť, že prevádzka nepožaduje osobitný 
prevádzkový čas po polnoci. Návrh na uznesenie:  
 
Pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a 
právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Kvakovce rieši Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o 
určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce 

 
Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných prevádzkach prispôsobí 
činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po uplynutí prevádzkového času. Prevádzkový čas nad 
rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku môže obecné zastupiteľstvo určiť konkrétnej 
prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa.  
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a schvaľuje Osobitný prevádzkový čas pre prevádzku „Reštaurácia 
Sofia“, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Sofia s.r.o. takto:  
Otváracie hodiny – denne od 8.00 hodiny do 24.00 hodiny 
Prevádzka letnej terasy sa povoľuje do 24.00 hodiny. Na terase sa povoľuje výlučne živá hudba najneskôr do 
24.00 hodiny nočnej na obdobie do konca roka 2016. Živá a ani iná reprodukovaná hudba po 22.00 hodine sa 
nepovoľuje v dňoch 15.7, 16.7, 17.7, 5.8, 6.8. a 7.8 2016, zároveň sa v týchto dňoch povoľuje prevádzka NON 
STOP.  
 
Hlasovanie č. 7:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Osobitný prevádzkový čas bol schválený. Osobitný prevádzkový čas bol schválený. 

 
Bufet u SISI 
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Bufet sa nachádza na ulici Vranovskej pri vstupe do kempingu na pláž. Jedná sa o terasu, ktorá sa nachádza 
v blízkosti chát, preto je vhodné schváliť obmedzenia čo sa týka prevádzky. Návrh na uznesenie:  
 
Pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a 
právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Kvakovce rieši Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o 
určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce 
 
Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných prevádzkach prispôsobí 
činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po uplynutí prevádzkového času. Prevádzkový čas nad 
rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku môže obecné zastupiteľstvo určiť konkrétnej 
prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa.  
 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť a schvaľuje Osobitný prevádzkový čas pre prevádzku „Bufet u SISI“, 
ktorého prevádzkovateľom je Silvia Polačková takto:  
Otváracie hodiny – denne od 8.00 hodiny do 24.00 hodiny 
Prevádzka letnej terasy sa povoľuje do 24.00 hodiny. Na terase sa povoľuje výlučne živá hudba najneskôr do 
24.00 hodiny nočnej na obdobie do konca roka 2016. Živá a ani iná reprodukovaná hudba po 22.00 hodine sa 
nepovoľuje v dňoch 15.7, 16.7, 17.7, 5.8, 6.8. a 7.8 2016, zároveň sa v týchto dňoch povoľuje prevádzka NON 
STOP.  
 
Hlasovanie č. 8:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Osobitný prevádzkový čas bol schválený. Osobitný prevádzkový čas bol schválený. 

 
Bod č. 4: Návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

 

Starosta obce prezentoval poslancom informácie, že sa zmenil zákon o odpadoch a ten ukladá obciam 

povinnosť upraviť rôzne činnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi do 30. júna 2016.  Aj preto sa 

prerokováva tento Návrh VZN, aby mala obec Kvakovce všetky záležitosti v tejto oblasti v poriadku. Nie je to 

o poplatkoch, ale o tom, ako sa bude nakladať s odpadmi. Pripomienky k tomuto bodu zo strany poslancov 

neboli, preto starosta prečítal Návrh na uznsenie v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce č. 3/2016 
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi. Schválené Všeobecne záväzné nariadenie tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.  Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Kvakovce dňa 2.5.2016. Lehota na podávanie 
pripomienok skončila dňa 18.5.2016. Návrh bol z úradnej tabule zvesený dňa 18.5.2016.  
 

Hlasovanie č. 9:  
ZA: Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi bolo schválené.  
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Bod č. 5: Rôzne  
 

A: Vystúpenie obce Kvakovce zo spoločného stavebného úradu  
 
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že sa našla kompetentná a skúsená osoba, ktorá by 
vedela vykonávať činnosti súvisiace so stavebnou agendou v súlade s platnou legislatívou a oprávnením na 
vykonávanie takejto činnosti. Preto navrhol, aby obec vykonávala tieto činnosti prostredníctvo vlastného 
pracovníka, ktorým je chatár Ing. Ľubomír Lukič.  
 
Juraj Arendáš – podľa jeho názoru je to rozumné riešenie 
Ing. František Tomko – má to výhody, keď je človek kompetentný priamo z Domaše 
 
Medzi prítomnými poslancami panovala všeobecná zhoda na vystúpenie zo spoločného obecného úradu vo 
Vranove nad Topľou, preto starosta navrhol uznesenie v tomto znení.  
 
Obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce schvaľuje vystúpenie obce Kvakovce zo spoločného obecného úradu 
a ukončenie spolupráce so Spoločným obecným úradom vo Vranove nad Topľou od 1.6.2016 s tým, že začatú 
agendu dokončia pracovníci Spoločného obecného úradu vo Vranove nad Topľou. Obecné zastupiteľstvo 
v snahe vyjsť v ústrety občanom a chatárom schvaľuje vykonávanie činností na úseku stavebného úradu od 
1.6.2016 prostredníctvom vlastného zamestnanca.  
 
Hlasovanie č.10:  

ZA:  Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. Vystúpenie zo Spoločného obecného úradu bolo schválené.  

 
B: Zakúpenie stoličiek 
 
Starosta obce informoval poslancov, že sa v Prešove likviduje mestský podnik Mestská správa služieb, kde sa 
ponúkajú na odpredaj stoličky, ktoré sú stohovateľné, s plastom a kovovými nohami za veľmi výhodných 
podmienok. Vieme ich používať na vlastné akcie v obci, alebo na Domaši a tiež ich prenajímať. Bolo by veľkou 
škodou takúto možnosť nevyužiť.  
Ing. Katarína Švecová – je to rozumné, takáto možnosť sa nemusí opakovať 
Ing. František Tomko – podľa neho treba zvážiť počet, ale tiež podporuje zakúpenie 
 
V tejto súvislosti starosta obce navrhol uznesenie v tomto znení:  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie stoličiek po bývalej Mestskej správe služieb v Prešove pre potreby 
obce Kvakovce.  
 
Hlasovanie č.11:  

ZA:  Tomko, Janevová, Švecová, Arendáš 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Uznesenie bolo prijaté. Nákup stoličiek bol schválený.  

 
 
C: Zvolávanie zasadnutí zastupiteľstva 
 
V rámci bodu rôzne navrhol poslanec Juraj Arendáš, či by sa nemohlo konať rokovanie zastupiteľstva vo 
večerných hodinách, je to podľa neho výhodnejšie pre neho aj pre občanov. Tiež by bolo vhodné to vyhlásiť 
v rozhlase.  
 
Mgr. Radovan Kapraľ – pozvánka je zverejnená vždy na internete aj na úradnej tabuli v obci. Obecný úrad 
zabezpečí vyhlasovanie aj v rozhlase, keď to je potrebné. Podľa jeho názoru je praktické mať zastupiteľstvo 
ráno, podľa neho sú prítomní aj pracovníci obce, za posledných 8 rokov sa zasadnutí zastupiteľstva vo 
večerných hodinách zúčastňoval sám, niekedy s pánom Reichom a niekedy prišlo zopár ľudí v dôchodkovom 
veku, ktorí môžu prísť aj ráno. V zime nevylúčil neskorší čas, keď budú kratšie dni.  
 
Ing. František Tomko – jemu vyhovuje ranný čas, lebo poobede je zaneprázdnený vo väčšine prípadov.  
 
Ing. Katarína Švecová – jej vyhovuje ráno, ale nevylučuje aj večer. Je to na zváženie.  
 
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali návrh Juraja Arendáša na vedomie.  
 

 
 
Bod č. 7: Diskusia 
V diskusii neodzneli žiadne príspevky.    
 

 
Bod č. 8: Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.  
 

 
 
 
 
 

Anna JANEVOVÁ         Juraj ARENDÁŠ                   Anna ČIKOTOVÁ 

     overovateľ       overovateľ                         zapisovateľka 


