Obec Strekov
______________________________
Obecný úrad v Strekove
dňa 27.08.2020
Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S t r e k o v e, konaného dňa 27. augusta 2020
o 18.30 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Strekove s nasledovným programom:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení OZ č. 236–240/04082020
VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov a spôsobu platby na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Strekov
6. Návrh VZN č. 3/2020 o požiarnom poriadku obce Strekov
7. Predaj a prenájom majetku obce
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie

Obec Strekov – Zápisnica OZ z 21. Zasadnutia z 27_08_2020

Strana 1

Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strekove, konaného dňa 27.augusta 2020
o 18.30 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Strekove

Prítomní poslanci: František Vida, Judit Sütő, Ing. Karol Kovács, Jozef Kovács, Erika
Szendiová
Neprítomní poslanci: Tomáš Kasnyik, Zoltán Kasnyík, Zoltán Izsák, Kasnyik Ján
Ostatní prítomní: Ján Téglás - starosta obce, Ladislav Popellár – prednosta úradu
Ostatní prítomní: Mária Bujnová– ekonómka, Terézia Skalová – hlavná kontrolórka,
Mgr. Katarína Kecskésová - zapisovateľka
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Téglás – starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Konštatoval, že z 9 pozvaných poslancov je prítomných 5 poslancov,
takže zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
Predsedajúci – starosta obce predložil návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení OZ č. 236–240/04082020
VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov a spôsobu platby na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Strekov
6. Návrh VZN č. 3/2020 o požiarnom poriadku obce Strekov
7. Predaj a prenájom majetku obce
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie
Hlasovanie č. 1
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5 – František Vida, Judit Sütő, Ing. Karol Kovács, Jozef Kovács, Erika Szendiová
Neprítomný: 4 - Tomáš Kasnyik, Zoltán Kasnyík, Zoltán Izsák, Kasnyik Ján,
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0
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Za overovateľov zápisnice boli zvolení: František Vida, Erika Szendiová
Hlasovanie č. 2
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Na vypracovanie uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva odporúčal komisiu v
nasledovnom zložení:
Jozef Kovács, Judit Sütő
Hlasovanie č. 3
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Kontrola uznesení OZ č. 236-240/04082020
Terézia Skalová – hlavná kontrolórka obce predniesla kontrolu uznesení zo 20.
zasadnutia OZ, čo poslanci brali na vedomie
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
plnenie uznesení OZ č. 236-240/04082020

Hlasovanie č. 4
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

5. VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov a spôsobu platby na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Strekov
Predsedajúci starosta obce informoval poslancov, že bolo vypracované VZN č. 2/2020 o určení
výšky príspevkov a spôsobu platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom
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klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Strekov. Vypracovaný návrh
VZN č. 2/2020 predložil na prerokovanie. Poslanci diskutovali o znení VZN č. 2/2020.

Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov a spôsobu platby na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Strekov s účinnosťou od 01.10.2020

Hlasovanie č. 5
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5
za: 5
6.

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh „Požiarneho poriadku obce“ Strekov

Ján Téglás - starosta obce Strekov informoval prítomných poslancov, že obec podľa
zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi musí mať vypracovaný Požiarny poriadok
obce, kde sa uvádza aj navrhnutá skupina dobrovoľných požiarnikov, ktorí podľa uvedeného
zákona budú postupovať pri požiarnych kontrolách.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
návrh „Požiarneho poriadku obce“ Strekov v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi

Hlasovanie č. 6
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5
za: 5

7.

proti: 0

zdržal sa: 0

Ustanovenie za preventivára požiarnej ochrany obce

Prednosta obce – Ladislav Popellár predstavil prítomným poslancom osobu, ktorá by mala
byť preventivárom požiarnej ochrany obce podľa zákona číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
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schvaľuje
ustanovenie p. Viliama Notharta, bytom Nemeckosvodínska 869/34, 943 54 Svodín, za
preventivára požiarnej ochrany obce od 01.09.2020 v zmysle ustanovení § 15, ods. 2, zákona
NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
Hlasovanie č. 7
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Predaj majetku obce – Ing. Jozef Szekeres a manž. JUDr. Ing. Tünde Szekeresová,
rod. Šipošová, bytom
Jeruzalemská 39, 940 02
Nové Zámky (bezpodielové
spoluvlastníctvo)
Žiadosť – Ing. Jozef Szekeres a manž. JUDr. Ing. Tünde Szekeresová, rod. Šipošová, bytom
Jeruzalemská 39, 940 02 Nové Zámky žiadajú o odkúpenie nehnuteľnosti v kat. území obce
Strekov parcela registra C číslo 792/16, ktorá je vo vlastníctve Obce Strekov.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
odpredaj majetku obce – o výmere 49 m² pozemok (zastavaná plocha a nádvorie) parcela
registra C číslo 792/16 na LV č. 1 patriaci Obci Strekov, ktorú plánuje obec po schválení OZ
v Strekove odpredať pre kupujúcich – Ing. Jozef Szekeres a manž. JUDr. Ing. Tünde
Szekeresová, rod. Šipošová, bytom Jeruzalemská 39, 940 02 Nové Zámky (bezpodielové
spoluvlastníctvo), 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.
-

49 m² x 4,00 EUR/m²

=

196,00 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:
26.06.2020, zvesený dňa: 26.08.2020.
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.
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Hlasovanie č. 8
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

9. Predaj majetku obce – Peter Bálint, bytom Hlavná ulica 1388/126, 941 37 Strekov

Žiadosť – Peter Bálint, bytom Hlavná ulica 1388/126, 941 37 Strekov žiada o odkúpenie
nehnuteľnosti v kat. území obce Strekov parcela registra C číslo 797/1, ktorá je vo vlastníctve
Obce Strekov.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zámer predaja majetku obce Strekov – o výmere cca. 1.000 m² pozemok (ostatná plocha)
parcela registra C číslo 797/1 na LV č. 1 patriaci Obci Strekov, ktorú plánuje obec po schválení
OZ v Strekove odpredať pre kupujúceho – Peter Bálint, bytom Hlavná ulica 1388/126, 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 aj skutočnosť, že žiadaný pozemok
je bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Obec Strekov tento pozemok
nevyužíva.
Hlasovanie č. 9
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

10. Predaj majetku obce – Attila Kasnyík a manž. Beáta Kasnyík, rod. Bálintová,
bytom Nová ulica 1283/3, 941 37 Strekov (bezpodielové spoluvlastníctvo)
Žiadosť – Attila Kasnyík a manž. Beáta Kasnyík, rod. Bálintová, bytom Nová ulica 1283/3,
941 37 Strekov žiadajú o odkúpenie nehnuteľnosti v kat. území obce Strekov parcela registra
C číslo 792/15 (časť) o výmere cca. 1.500 m² , ktorá je vo vlastníctve Obce Strekov.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
odpredaj majetku obce – o výmere cca. 1.500 m² pozemok (zastavaná plocha a nádvorie)
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parcela registra C číslo 792/15 (časť) na LV č. 1 patriaci Obci Strekov, ktorú plánuje obec po
schválení OZ v Strekove odpredať pre kupujúcich – Attila Kasnyík a manž. Beáta Kasnyík,
rod. Bálintová, bytom Nová ulica 1283/3, 941 37 Strekov (bezpodielové spoluvlastníctvo),
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.
-

1.500 m² x 4,00 EUR/m²

=

6.000,00 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:
26.06.2020, zvesený dňa: 26.08.2020.
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. 10
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Zámena pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Strekov za pozemky
nachádzajúce v kat. úz. Strekov vo vlastníctve Poľnohospodárske družstvo Strekov
Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania
pozemkov (cesty, miestnej komunikácie, verejné priestranstvá, atď.) nachádzajúcich sa
v intraviláne obce Strekov je potrebné, aby došlo k výmene pozemkov na základe
predchádzajúcich rokovaní medzi obcou Strekov a Poľnohospodárskym družstvom Strekov.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer o prevode majetku obce zámenou z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a
ods. 8 písm. e/ zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších noviel.
Predmet zámeny:
Zámena pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Strekov vo vlastníctve Obec
Strekov, so sídlom 941 37 Strekov, Blatná ulica 1036/5, IČO: 00 309 273, za pozemky
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nachádzajúce v kat. úz. Strekov vo vlastníctve Poľnohospodárske družstvo Strekov, so sídlom
941 37 Strekov, Hlavná ulica 55/60, IČO: 00 587 184
okres: Nové Zámky
obec: Strekov
katastrálne územie: Strekov
list vlastníctva číslo: 1 - čiastočný
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
parc.č. 103/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5280 m2
parc.č. 103/5 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 116 m2
parc.č. 783/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 7980 m2
časť o výmere 650 m2, podľa geometrického plánu
parc.č. 2181/25 – vinica o celkovej výmere 3721 m2
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
pod BLV 1 vo vlastníctve Obec Strekov v podiele 1/1
ČASŤ C: ŤARCHY
Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia technologických zariadení a ich
prevádzku, v práve vstupu osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údžby, opráv, odborných prehliadok,
odborných skúšok a rekonštrukcie technologických zariadení na parc. č. 103/3, 773/1, 773/46
v rozsahu vyznačenom v geom. pláne č. 15/11 v prospech SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739
na základe zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1298/11/SPPD/CEZ zo dňa 28.2.2012 a v
znení dodatku č. 1 zo dňa 29.6.2012 - V 1985/12
okres: Nové Zámky
obec: Strekov
katastrálne územie: Strekov
list vlastníctva číslo: 1693
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape
parc.č. 2723 – orná pôda o celkovej výmere 6542 m2
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
pod BLV 1 vo vlastníctve Obec Strekov v podiele 3/4
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
okres: Nové Zámky
obec: Strekov
katastrálne územie: Strekov
list vlastníctva číslo: 3755 - čiastočný
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
parc.č. 103/3 – ostatná plocha o celkovej výmere 287 m2
parc.č. 2156 – orná pôda o celkovej výmere 20591 m2
parc.č. 2162 – orná pôda o celkovej výmere 13919 m2
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
pod BLV 1 vo vlastníctve Obec Strekov v podiele 1/1
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
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za nehnuteľnosti:
okres: Nové Zámky
obec: Strekov
katastrálne územie: Strekov
list vlastníctva číslo: 1692 - čiastočný
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
parc.č. 3858/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 9111 m2
parc.č. 3898/7 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 4976 m2
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
pod BLV 1 vo vlastníctve Poľnohospodárske družstvo Strekov v podiele 1/1
ČASŤ C: ŤARCHY
Zriadenie vecného bremena podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a
spotrebe elektriny v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518,
Bratislava podľa geometrického plánu č. 47029102-324/15 na p. č. 3858/1 týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka č. 253 na trase V252 Vojnice - Rz Štúrovo
- Z 4767/15 - č. zmeny 660/15
okres: Nové Zámky
obec: Strekov
katastrálne územie: Strekov
list vlastníctva číslo: 3776 - čiastočný
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
parc.č. 777/22 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 75 m2
parc.č. 780/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 70 m2
parc.č. 795 – ostatná plocha o celkovej výmere 2356 m2
parc.č. 3851/100 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 6713 m2
parc.č. 3851/200 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 186 m2
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
pod BLV 1 vo vlastníctve Poľnohospodárske družstvo Strekov v podiele 1/1
ČASŤ C: ŤARCHY
Zriadenie vecného bremena podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a
spotrebe elektriny v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518,
Bratislava podľa geometrického plánu č. 47029102-324/15 na p. č. 3851/100 týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka č. 253 na trase V252 Vojnice - Rz Štúrovo
- Z 4767/15 - č. zmeny 660/15
Dôvody hodné osobitného zreteľa: majetkovoprávne usporiadanie pozemkov (cesty, miestnej
komunikácie, verejné priestranstvá, atď.) nachádzajúcich sa v intraviláne obce Strekov.
Podmienky prevodu - zámeny budú uvedené v zámennej zmluve.
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Hlasovanie č. 11
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

12. Žiadosť o súhlas s vybudovaním optickej infraštruktúry v obci Strekov – Wisper,
s.r.o., Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
Predsedajúci starosta – Ján Téglás informoval poslancov, že Wisper s.r.o. požiadala obec
o podpísanie zmluvy o prenájme z dôvodu vybudovania optickej infraštruktúry v obci Strekov.
Poslanci si žiadosť preštudovali a na základe diskusie navrhli aj vybudovanie 5 ks kamier.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
podpísanie zmluvy o prenájme s poskytovateľom – spoločnosťou Wisper, s.r.o., so sídlom
Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky. Predmetom zmluvy je vybudovanie optickej infraštruktúry
v obci Strekov za účelom poskytovania telekomunikačných služieb na území obce za
podmienky vybudovania aj kamerového systému okolo Obecného domu na Blatnej ulici
1036/5, Strekov v počte 5 ks kamier, z dôvodu ochrany verejného poriadku a majetku obce.

Hlasovanie č. 12
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

13. Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v Strekove
Predsedajúci starosta obce predostrel poslancom obce výzvu na výstavbu zariadení na
využitie vybraných druhov OZE v Strekove. Na základe tejto výzvy by bolo možné
zabezpečiť účinnejšie vykurovanie Obecného domu ako aj využiť obnoviteľné zdroje energie
pomocou solárnych panelov. Poslanci prerokovali výzvu a vyjadrili svoj názor
k spolufinancovaniu.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 61. výzvy nasledovne:
a) názov projektu: Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v Strekove
b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z
celkových oprávnených výdavkov: 108.965,98 EUR s DPH maximálne 5% t.j. 5.448,30
EUR
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c) kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Hlasovanie č. 13
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5
za: 5

14.

proti: 0

zdržal sa: 0

Podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc

Predsedajúci – starosta obce informoval prítomných poslancov, že súvislosti s negatívnym
vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným
predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19, vláda poskytne návratnú finančnú výpomoc
obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v
roku 2020. Poslanci sa vyjadrovali k informácii.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19 vo výške 34.130,00 EUR
Hlasovanie č. 14
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5
za: 5

15.

proti: 0

zdržal sa: 0

Žiadosť o finančný dar – Mária Rádio Mirjam, o.z. Jókaiho ul. 4/6, 945 01 Komárno

Dňa 15.07.2020 bola doručená žiadosť združenia Mária Rádio Mirjam, o.z. Jókaiho ul. 4/6,
945 01 Komárno, ktorá bola zaevidovaná pod číslom 325/2020. Poslanci prerokovali žiadosť
o finančný dar pre kresťanské rádio, ktoré vysiela aj v našom regióne.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
finančný dar pre občianske združenie Mária Rádio Mirjam, o.z., Jókaiho 6, 945 01 Komárno,
vo výške 100,00 EUR na prevádzku rozhlasového vysielania
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Hlasovanie č. 15
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 5
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

V rôznom starosta obce informoval prítomných poslancov o dokončení: rekonštrukcie a
modernizácie budovy materskej školy a jedálne na Blatnej ulici 1123/1, ako aj o termíne
slávnostného odovzdania tejto zrekonštruovanej nehnuteľnosti. Ďalej oznámil prítomným, že
v mesiaci september obec obdrží nové hasičské vozidlo. Ďalej podal informáciu o schválenej
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci Porgramu spolupráce Interreg V-A
Slovenská repbulika - Maďarsko a vysvetlil poslancom účel využitia finančného príspevku.
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:

František Vida

Prednosta úradu:

Erika Szendiová

Zapísal:
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