Obec Strekov
______________________________
Obecný úrad v Strekove
dňa 23.09.2021
Zápisnica
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S t r e k o v e, konaného dňa 23. septembra 2021
o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Strekove s nasledovným programom:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení OZ č. 364-379/24082021
Návrh upraveného rozpočtu obce za mesiac september 2021
Predaj a prenájom majetku obce Strekov
Rôzne
Návrh na uznesenie
Ukončenie

UZNESENIE OZ č. 380 – 397/23092021
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Zápisnica
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strekove, konaného dňa 23. septembra 2021
o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Strekove
Prítomní poslanci: František Vida, Judit Sütő, Zoltán Izsák, Tomáš Kasnyik, Ing. Karol
Kovács, Zoltán Kasnyík, József Kovács, Erika Szendiová
Neprítomní poslanci: Ján Kasnyik
Ostatní prítomní: Ján Téglás - starosta obce, Mária Bujnová– ekonómka, Terézia Skalováhlavná kontrolórka, Ing. Nikoleta Benková, Mgr. Katarína Kecskésová – zapisovateľka
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Téglás – starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Skonštatoval, že z 9 pozvaných poslancov sú prítomní ôsmi poslanci,
takže zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
1. Predsedajúci – starosta obce predložil návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení OZ č. 364-379/24082021
Návrh upraveného rozpočtu obce za mesiac september 2021
Predaj a prenájom majetku obce Strekov
Rôzne
Návrh na uznesenie
Ukončenie

Hlasovanie č. 1
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8 – František Vida, Judit Sütő, Zoltán Izsák, Tomáš Kasnyik, Ing. Karol Kovács,
Zoltán Kasnyík, József Kovács, Erika Szendiová
Neprítomný: 1 -Ján Kasnyik
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0

2. Obecné zastupiteľstvo v Strekove zvolil za overovateľov zápisnice:
Zoltán Izsák, František Vida
Hlasovanie č. 2
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

3.
Na vypracovanie uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva odporúčal komisiu v
nasledovnom zložení:
József Kovács, Zoltán Kasnyík
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Hlasovanie č. 3
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Kontrola uznesení OZ č. 364-379/24082021
Terézia Skalová, hlavná kontrolórka obce predniesla
zasadnutia OZ, čo poslanci zobrali na vedomie

kontrolu uznesení z 28.

Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
plnenie uznesení OZ č. 364-379/24082021
Hlasovanie č. 4
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Návrh upraveného rozpočtu obce za mesiac september 2021
Mária Bujnová – účtovníčka obecného úradu informovala prítomných poslancov o
upravenom rozpočte za mesiac september, vysvetlila dôvody úpravy jednotlivých položiek
rozpočtu tak v príjmovej ako vo výdavkovej časti.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
upravený rozpočet obce Strekov v mesiaci september 2021
-

príjmy:
1.580.403,12 EUR
výdavky: 1.560.146,82 EUR

Hlasovanie č. 5
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku - JUDr. Gizela Bíró, Veľká krivá ulica 181/43, 941 37
Strekov
Žiadosť – JUDr. Gizela Bíró, Veľká krivá ulica 181/43, 941 37 Strekov žiada o odkúpenie
nehnuteľnosti v kat. území obce Strekov registra C číslo 303/2, vo výmere 359 m² ktorá je vo
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vlastníctve Obce Strekov. Starosta obce informoval poslancov , že sa jedná o časť, ktorá je
bezprostredne priľahlá k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Poslanci vyjadrovali svoj pohľad
na možný odpredaj.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
odpredaj majetku obce – o výmere 359 m² pozemok (záhrada) parcela registra C číslo
303/2, na ulici Veľká krivá, na LV č. 1 patriaci Obci Strekov, ktorú plánuje obec po schválení
OZ v Strekove odpredať pre kupujúceho – JUDr. Gizela Bíró, Veľká krivá ulica 181/43, 941
37 Strekov, v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to
uplatnením § 9a odsek (8) písmeno e). Ide o prípad hodný osobitného zreteľa.
za kúpnu cenu 4,00 EUR/m².
- 359 m² x 4,00 EUR/m²

=

1.436,00 EUR spolu

Všeobecná hodnota prevádzaného majetku bola stanovená za cenu obvyklú v obci Strekov.
Zámer odpredaja majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce, dátum vyvesenia:
25.08.2021, zvesený dňa: 10.09.2021.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN a vyhotovenie kúpnej zmluvy hradí
kupujúci.
1. p o v e r u j e
obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej,
ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke obce.
Hlasovanie č. 6
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Kristián Szombat, Školská ulica 848/37, 941 37 Strekov
a Kristóf Szombat Mgr., Brezová ulica 1023/2, 941 37 Strekov
Žiadosť – Kristián Szombat, Školská ulica 848/37, 941 37 Strekov a Kristóf Szombat Mgr.,
Brezová ulica 1023/2, 941 37 Strekov žiadajú o odkúpenie nehnuteľnosti v kat. území obce
Strekov diel č. 3 o výmere 1 m2 odčlenený z parc. CKN č. 146 a diel č. 4 o výmere 115 m2
odčlenený od parc. CKN č. 244/1 , vedené na LV č. 1, pre kat. úz. Strekov, vo výlučnom
vlastníctve Obec Strekov.
Starosta obce informoval poslancov , že sa jedná o zachovanie uličnej čiary na Hlavnej ulici,
v obci Strekov a vyrovnanie priebehu odvodňovacieho jarku vo vlastníctve obce. Ďalej
poznamenal, že kupujúci ponúkajú na zámenu parcelu č. 148 – diel č. 1 o 33 m2 a diel č. 2
o výmere 2 m2 v ich vlastníctve pod LV č. 4223.
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Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zámenu majetku obce – pozemok (ostatná plocha) o výmere spolu 81 m², právne zameraný
geometrickým plánom vypracovaným súkromný geodetom Ing. Alexander Lebocz –
GEOPARD, Strekov, Brezová ulica 1250/3, IČO: 34 691 588, číslo geometrického plánu
54/2021 zo dňa 27.07.2021, úradne overený Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor, pod
č. 1101/21 zo dňa 16.08.2021, a to diel č. 3 o výmere 1 m2 odčlenený z parc. CKN č. 146 a diel
č. 4 o výmere 115 m2 odčlenený od parc. CKN č. 244/1 , vedené na LV č. 1, pre kat. úz. Strekov,
vo výlučnom vlastníctve Obec Strekov, za diel č. 1 o výmere 33 m2 a diel č. 2 o výmere 2 m2
odčlenené z parc. reg. CKN č. 148 vedenej na LV č. 4223 pre kat. úz. Strekov, v podielovom
spoluvlastníctve Kristián Szombat, Školská ulica 848/37, 941 37 Strekov, v podiele 1/2
a Kristóf Szombat Mgr., Brezová ulica 1023/2, 941 37 Strekov, v podiele 1/2, v súlade
s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Ide o prípad hodný osobitného
zreteľa.
za kúpnu cenu 4,00 EUR/m².
- 81 m² x 4,00 EUR/m²

=

324,00 EUR spolu

Všeobecná hodnota prevádzaného majetku bola stanovená za cenu obvyklú v obci Strekov.
Zámer odpredaja majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce, dátum vyvesenia:
25.08.2021, zvesený dňa: 10.09.2021.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN a vyhotovenie kúpnej zmluvy hradí
kupujúci.
2. p o v e r u j e
obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej,
ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke obce.
Hlasovanie č. 7
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Viliam Kanyicska a Magdaléna Kanyicsková, Veľká krivá
ulica 170/25, 941 37 Strekov
Žiadosť – Viliam Kanyicska a Magdaléna Kanyicsková, Veľká krivá ulica 170/25, 941 37
Strekov žiadajú o odkúpenie nehnuteľnosti v kat. území obce Strekov parcela registra C číslo
773/15 o výmere 69 m² (pozemok pč. 773/78) ktorá je vo vlastníctve Obce Strekov. Starosta
obce informoval poslancov , že sa dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku.
Poslanci vyjadrovali svoj pohľad na možný odpredaj.
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Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zámer predaja majetku obce – o výmere 69 m² (pozemok pč. 773/78) pozemok parcela
registra C číslo 773/15, na ulici Veľká krivá, na LV č. 1 patriaci Obci Strekov, ktorú plánuje
obec po schválení OZ v Strekove odpredať pre kupujúceho – Viliam Kanyicska a Magdaléna
Kanyicsková, Veľká krivá ulica 170/25, 941 37 Strekov, v zmysle zákona o majetku obcí č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to uplatnením § 9a odsek (8) písmeno e). Ide o
prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie: Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku.
Hlasovanie č. 8
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Alexander Húška, bytom Rúbaňská cesta 148/8, 941 37
Strekov
Žiadosť – Alexander Húška, bytom Rúbaňská cesta 148/8, 941 37 Strekov žiada o
odkúpenie nehnuteľnosti v kat. území obce Strekov parcela číslo 775/17 vo výmere 400 m2
ktorá je vo vlastníctve Obce Strekov. Starosta obce informoval poslancov , že sa jedná o časť,
ktorú užíva od 1.7.2016 žiadateľ na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s Obcou Strekov.
Poslanci vyjadrovali svoj pohľad na možný odpredaj pozemku.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
odpredaj majetku obce – o výmere 400 m² pozemok (záhrada) parcela registra C číslo
775/17, na Rúbaňskej ceste, LV č. 1 patriaci Obci Strekov, ktorú plánuje obec po schválení OZ
v Strekove odpredať pre kupujúceho – Alexander Huška a Ilona r. Kálaziová, bytom
Rúbaňská cesta 148/8, 941 37 Strekov, v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov a to uplatnením § 9a odsek (8) písmeno e). Ide o prípad hodný
osobitného zreteľa.
za kúpnu cenu 4,00 EUR/m².
- 400 m² x 4,00 EUR/m²

=

1.600,00 EUR spolu

Všeobecná hodnota prevádzaného majetku bola stanovená za cenu obvyklú v obci Strekov.
Zámer odpredaja majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce, dátum vyvesenia:
14.05.2021, zvesený dňa: 30.05.2021.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN a vyhotovenie kúpnej zmluvy hradí
kupujúci.
3. p o v e r u j e
obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej,
ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke obce.
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Hlasovanie č. 9
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

10. Návrh VZN č. 1/2022 – o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Strekov
Prítomným poslancom starosta obce predložil návrh o prevádzkovom poriadku
pohrebiska a domu smútku obce Strekov. Prevádzkový poriadok obsahuje niektoré úpravy,
o ktorých poslanci rokovali a vyjadrovali svoj názor.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
návrh VZN– o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Strekov
Hlasovanie č. 10
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Žiadosť rodičovského združenia pri Materskej škole Strekov o dotáciu na cestovné náklady
Dňa 22.09.2021 bola podaná žiadosť Združenia rodičov pri MŠ v VJM Óvoda Strekov
Kürt o dotáciu z rozpočtu obce na cestovné náklady pre podporu zdravia. Poslanci OZ sa
vyjadrovali k podanej žiadosti a aj k problematike chorobnosti detí v MŠ.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje

žiadosť rodičovského združenia pri Materskej škole Strekov o dotáciu na cestovné náklady
pre podporu zdravia detí vo výške 330,- EUR. Náklady budú použité na 6 výjazdov do soľnej
jaskyne
Hlasovanie č. 11
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

12. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj špeciálneho motorového vozidla SG HASIČSKÁ s
rebríkom
Starosta obce informoval prítomných, že obec disponuje motorovým vozidlom SG
Obec Strekov – Zápisnica OZ z 29. zasadnutia z 23_09_2021

Strana 7

HASIČSKÁ, ktoré je odstavené už dlhšiu dobu na dvore obecného úradu. Nakoľko auto už
dlhšie používané nebolo a nie je predpoklad, že v budúcnosti bude znova uvedené do
prevádzky, navrhuje uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom o toto vozidlo.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj špeciálneho motorového vozidla SG HASIČSKÁ s
rebríkom, rok výroby 1986, VIN číslo: TNAA31KG003433 s kupujúcim: Michal Kuťka,
bytom Hviezdoslavova 2946/111, Nána za kúpnu cenu 500.00 EUR.
Hlasovanie č. 12
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

13. Delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ s VJM v Strekove
Na základe oznámenia Mgr. Kataríny Kecskésovej delegovanej členky Školskej rady pri
ZŠ s VJM v Strekove o vzdaní sa členstva , obecné zastupiteľstvo navrhlo kandidátov na
obsadenie tejto funkcie. Poslanci navrhli za členku delegovať Zsuzsannu Sütő, ktorá sa
aktívne zapája do rôznych činností spojených so študentmi ZŠ.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
deleguje
zástupcu zriaďovateľa za člena do Rady školy pri Základnej škole s vyučovacím jazykom
maďarským-Alapiskola Strekov-Kürt, 941 37 Strekov, Blatná ulica 876/3 – Zsuzsannu Sütő,
nar. 10.02.1995
Hlasovanie č. 13
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

14. Komunitný plán sociálnych služieb – správa
Starosta obce Strekov informoval prítomných poslancov, že na základe Komunitného plánu
sociálnych služieb bolo potrebné vypracovať správu za rok 2020. Ing. Nikoleta Benková sa
podrobnejšie venovala jednotlivým bodom správy.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
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správu o plnení úloh na základe Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020
Hlasovanie č. 14
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

15. Predloženie žiadosti o NFP pre projekt Zvyšovanie energetickej účinnosti viacúčelovej
budovy
Prísediacim poslancom starosta obce predložil žiadosť pre projekt Zvyšovanie energetickej
účinnosti viacúčelovej budovy v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce. Na základe
uvedenej výzvy zo strany obce je potrebné spolufinancovanie vo výške 5% zo sumy, ktorá
vstupuje do PHZ verejného obstarávania. Poslanci si podrobne preštudovali uvedenú výzvu,
vyjadrovali sa k problematike zateplenia, kúrenia, energetickej účinnosti na budovu obecného
domu.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
- predloženie žiadosti o NFP pre projekt Zvyšovanie energetickej účinnosti viacúčelovej
budovy v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo
strany žiadateľa vo výške min. 19 265,23, t.j. 5% zo sumy, ktorá vstupuje do PHZ
verejného obstarávania vo výške 385 304,62 EUR.
Hlasovanie č. 15
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

16. Uzatvorenie zmluvy na nákup tieniacej plachty
Ján Téglás – starosta obce navrhol poslancom obce nákup tieniacej plachty k vonkajšiemu
pódiu. Nakoľko pódium je orientované na južnú stranu, problémom býva na javisku ostré
slnko a teplo pre vystupujúcich.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy na nákup 2 ks tieniacej plachty k vonkajšiemu pódiu vo výške 3 332,40
EUR so spoločnosťou ÁKON s.r.o., Pod záhradami 192/25, 930 12 Ohrady , IČO: 51796040.
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Hlasovanie č. 16
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

17. Poverenie obecného úradu k hľadaniu možností na obstaranie nehnuteľností
Poslanec obce naznačil problém s neprispôsobivými občanmi, ktorá sa javí v našej obci
ako závažný. Ako ďalej pripomenul, že v obci sú často neobývané domy, do ktorých sa takýto
občania bez povolenia nasťahujú. Nakoľko sa jedná o súkromné majetky, obec nemá
právomoc vysťahovať nelegálnych obyvateľov. V tejto veci už v minulosti boli zaslané na PZ
SR oznámenia zo strany obce. Poslanci obce sa zhodli na názore, že je potrebné hľadať všetky
možné spôsoby na obstaranie opustených a neobývaných nehnuteľností tj. zasielať výzvy
prípadne prejaviť záujem o kúpu, založiť malý investičný fond.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
poveruje
obecný úrad k podrobnejšiemu preskúmaniu existujúcich právnych a iných predpisov na
spôsob obstarania opustených a neobývaných nehnuteľností v obci Strekov
Hlasovanie č. 17
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

18. Uzatvorenie zmluvy na zabezpečenie systému SEPARUS pre evidenciu odpadového
hospodárstva
Zástupca spoločnosti Enecol s.r.o. Kajal 153, 92592, IČO: 45 482 021 prítomný na
obecnom zastupiteľstve podal informáciu poslancom o fungovaní systému SEPARUS pre
evidenciu odpadového hospodárstva. Podľa jeho slov základom fungovania tohto systému je
začipovanie smetných nádob, a následná evidencia odvozov. Načrtol možnosti, ktoré sa už
osvedčili pri množstevnom zbere komunálneho odpadu a vysvetlil výhody aj nevýhody
sprevádzané zavedenie nového zberu odpadu.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Enecol s.r.o., Kajal 153, 92592, IČO: 45 482 021, IČ
DPH: SK 2023040624 na zabezpečenie systému SEPARUS pre evidenciu odpadového
hospodárstva pri zbere a následnej evidencii komunálneho odpadu v obci Strekov vo výške
jednorazového poplatku 2 260,00 EUR + DPH a ročného udržiavacieho poplatku systému
300,00 EUR+ DPH
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Hlasovanie č. 18
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

V rôznom:
- Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadostiach z minulých zasadnutí,
ktoré sú v štádiu riešenia.
- Starosta podal informáciu poslancom, že v obci bude zapojených 24 kamier, ktoré budú
umiestnené na problémových miestach.
- Ďalej
informoval prítomných o termínoch stretnutí obcí Strekov a Gyermely
v Maďarskej republike, ktoré sa budú konať tak v našej obci, ako aj v obci Gyermely
v rámci programu zahraničnej spolupráce Interreg. Požiadal prítomných poslancov, aby
sa zúčastnili uvedených stretnutí.
- Informoval sa na záujem so strany poslancov o zabezpečenie divadelného predstavenia
„Nevenincs“, ktoré z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie poslanci nenavrhli
- Informoval o prebiehajúcich rokovaniach ohľadne projektu : Zvýšenie bezpečnosti
chodcov v obci Strekov v rámci výzvy IROP MAS Dvory a okolie
- Ako ďalej informoval, obec privítala v mesiaci október tak jubilantov, ako aj dôchodcov
našej obce ku dňu mesiaci úctu k starým.
- Obec nakúpila 50 ks kníh s názvom Vinohradnícke obce Slovenska od autora Ing. Milan
Bibeň, v ktorej sa nachádza aj naša obec.
- Podal návrh na vypracovanie informačného letáku pre obyvateľov ohľadne
množstevného ako aj separovaného zberu komunálneho odpadu.
- V rámci nadácie bola poskytnutá finančná pomoc rodine Kanyicskovej na nákup
nábytku pre tri neplnoleté dievčatá. Finančným príspevkom disponuje obec a podľa
dohody zabezpečí nákup tovaru.
- Vysvetlil poslancom, že je zavedený nový školský Covid automat, na základe ktoré sa
budú riadiť školy počas pandémie.
- Poslanec OZ poukázal na nedostatky na detskom ihrisku, ktoré je potrebné odstrániť
z dôvodu bezpečnosti.
Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, predsedajúci – starosta
obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

D. a . h
Starosta obce:

Overovatelia:

Zástupca starostu:

Zoltán Izsák
František Vida

Zapísal:
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