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Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Kuklov, 

konaného dňa 17. augusta 2021 o 18, 00 hodine v budove Obecného úradu v Kuklove 

 

1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce p. Iveta Holková, privítala 

prítomných poslancov /podľa prezenčnej listiny/, konštatovala, že  OZ je uznášaniaschopné. 

Prítomní: Vlasta Lorencová, Ing. Mária Makayová, Dušan,Mihál, Mária Žišková, Milan 

Olejník, Robert Perička, 

hlavný kontrolór obce p. Mgr. Pavol Mihal. 

Ospravedlnený: Jozef Pribyla 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila p. Ing.  Máriu Makayovú a p. Dušana Mihála, 

za zapisovateľku Ľudmilu Mršťákovú. 

3. Návrh programu zastupiteľstva 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie návrhu programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh na zmenu rozpočtu 2021 

6. Návrh  dodatku č. 3 k VZN č. 3/2019 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v MŠ a v školskom účelovom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Kuklov 

7. Prerokovanie návrhu dodatku k zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti – úprava 

výšky poplatku za vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

  

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO X   

Navrhnutý  program BOL schválený  

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

- Voda – osada Kruh - SPP už štvrtý krát vydal nesúhlasné stanovisko k projektovej 

dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby, 12 b.j. nižšieho štandardu 

a technickej vybavenosti Kuklov – Kruh, zmena stavby pred dokončením Verejný rozvod 
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vody“  z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem. SPP-D stanovuje skrátenú vzdialenosť 

stavby: Vodomerná šachta od STL na : 1,5 m za podmienky osadenia chráničky na STL 

plynovod, ktorá bude presahovať 3 m na každú stanu od šachty. 

Po vytýčení a zameraní plynovodu v blízkosti navrhovanej šachty a po zhodnotení terénu je 

zrejmé, že chránička by musela byť zahnutá v horizontálnom aj vertikálnom smere. Zároveň by 

začínala na dne priekopy vedľa betónového čela prejazdu. Samotný výkop by bol realizovaný 

v tesnej blízkosti stavebných konštrukcií /betónové čelo prejazdu a betónový plot/. Uvedené 

skutočnosti by mohli zapríčiniť značné komplikáciu pri realizácii diela. 

Vodomerná šachta nemôže byť posunutá ďalej od existujúceho plynovodu, nakoľko vstupný 

poklop musí byť umiestnený mimo teleso existujúcej miestnej komunikácie. To znamená, že 

šachta nemôžeme umiestniť do vzdialenosti 2 m od existujúceho plynovodu, čo je hranica 

bezpečnostného pásma. SPP opätovne požaduje upraviť projektovú dokumentáciu tak, aby bola 

v súlade s ich zadanými požiadavkami. 

 

- Starostku obce navštívil brat z rádu kapucínov /otec Filipíno/. Rád kapucínov mapuje oblasti, 

kde nie je prístup k pitnej vode so zámerom zabezpečenia k jej prístupu vybudovaním artézskej 

studne v rómskej osade. Starostka ho oboznámila  s problematikou osady a  navrhla mu 

návštevu obyvateľov osady. Brat Filipíno po vzájomnom stretnutí s obyvateľmi osady Kruh, 

poslal starostke obce list, ktorý poslancom prečítala a o. i. v ňom poukazuje na skutočnosť, že 

obyvatelia by studňu privítali, avšak požadujú aj zavedenie vody do jednotlivých domácností. 

Vzhľadom na tieto ich nároky, keď nesúhlasia iba s vykopaním studne, nie je možné zo strany 

rádu vyhovieť z finančných dôvodov ich požiadavke.. 

 

- Starostka absolvovala online stretnutie so zástupcami TTSK a DSS Moravský Sv. Ján vo veci 

ďalšieho riešenia národného projektu rozvoja sociálnych služieb – deinštitucionalizácia soc. 

služieb, do ktorého sa zapojila i naša obec. Na stretnutí boli predložené ďalšie zámery z ktorých 

vyplynulo, že v Kuklove každopádne počítajú s výstavbou zariadenia. 

 

- Starostka informovala poslancov, že na budúci týždeň sa uskutoční kolaudácia Komunitného 

centra. Poslanci upozornili, že na ráme vstupných dverí  je prasklina. 

Po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia treba požiadať TTSK o zaradenie do registra 

poskytovateľov sociálnych služieb. 

 

- Prebehlo výberové konanie na riaditeľku školy. Bola zvolená doterajšia riaditeľka školy, 

keďže do výberového konania nebol prihlásený iný uchádzač.    

  

- V našej obci prebehli už dve kolá očkovania proti COVID-19 vykonané mobilnou očkovacou 

jednotkou TTSK. 

- Akcia pre deti s finančným príspevkom TTSK  - „Všetky deti sú si rovné“  sa uskutočnila 14. 

augusta 2021.   

 

-  DFS Nádej Kuklov-Smolinské  bola vyplatená schválená dotácia   vo výške 500 EUR na 

zabezpečenie krojov pre účinkujúcich v programe, ktorý je pripravovaný pri príležitosti 25. 

výročia založenia skupiny a uskutoční sa  4.9.2021 v Kultúrnom dome Kuklov. 

 

- Starostka obce informovala o plánovanom orezaní  stromov v obci.  
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5. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2021 

 

Ekonómka obce oboznámila poslancov s jednotlivými položkami,  v ktorých suma schválená 

v rozpočte nebude  postačujúca alebo sa vyskytli nové skutočnosti, ktoré neboli v rozpočte 

predpokladané. 

V MŠ došlo k havárii stropu – opadla veľká časť omietky, momentálne prebiehajú práce na 

odstránení tejto havárie – celý nový sadrokartónový strop, výmena umývadla, batérie 

a keramického obkladu okolo umývadla, vymaľovanie triedy. Nábytok v MŠ je cca 40-ročný, 

pri manipulácii sa rozpadával, nie je ho možné znovu zmontovať tak, aby bol bezpečný pre deti.  

V ZŠ pre nízky počet žiakov normatív finančných prostriedkov postačuje ledva na mzdy 

zamestnancov školy  a odvody, energie hradí obec z prostriedkov obce – zmena kódu zdroja. 

Bolo zrušené jedno pracovné miesto upratovačky, vznikli náklady na odchodné  a zriadená 

sociálna služba – donáška obedov, čo nebolo tiež zahrnuté v rozpočte.  

Zvýšili sa výdavky na služby v 12 b.j. nižšieho štandardu v osade Kruh – vývoz odpadovej 

vody, dvakrát bola vysokotlakovým zariadením čistená zanesená kanalizácia. 

Ďalej sa úprava týka položiek všeobecné služby, špeciálne služby, štúdie posudky, údržba 

a opravy softvéru, IT zariadení s príslušenstvom. 

   

 

 

 

Návrh na uznesenie   25/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schválilo zmenu rozpočtu na rok 2021 

 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 25  BOLO prijaté. 

 

 

Návrh na uznesenie č.  26/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov poveruje starostku obce zmenami rozpočtu do výšky 1 500 EUR  

na rozpočtovú položku rozpočtovým opatrením starostky obce. 

 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 



4 
 

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 26/2021 BOLO prijaté 

 

 

Návrh na  uznesenie č.  27/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove schválilo čerpanie rezervného fondu na: 

- rekonštrukciu stropu a opravu triedy v MŠ 

- odstránenie havárie strechy – 12 b.j. –  dom č. 328 

- odstránenie havárie čističky odpadovej vody z budovy OÚ,ZŠ vybudovaním novej žumpy 

vo výške skutočne vynaložených nákladov 

 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č.  27/2021 BOLO prijaté 

 

6. Dodatok č. 3 k VZN 3/2019 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v MŠ a v školskom účelovom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Kuklov        

Návrh dodatku bol poslancom doručený vopred, nikto z poslancov nepodal žiadne 

pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie č.  28/2021 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schválilo Dodatok č. 3 VZN 3/2019  o výške príspevku 

a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a v školskom účelovom zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuklov 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál ÁNO  X   
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Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č.28/2021 BOLO prijaté. 

 

7.  Prerokovanie návrhu dodatku  k zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti – úprava 

výšky poplatku za vykonávanie posudkovej činnosti 

Návrh dodatku poslanci obdržali vopred, nikto nevzniesol žiadne námietky. 

Návrh na uznesenie č.  29/2021 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schválilo  dodatok  k zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti 

– úprava výšky poplatku za vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č.  29/2021 BOLO prijaté. 

 

8. Rôzne 

a) Žiadosť p. Papánka  / uzn.č. 23/2021/  o prenájom pozemku p. č. 403/1 registra E , k.ú Kuklov 

vo výmere 9 m²  bola zverejnená na  webovej stránke obce a úradnej tabuli obce. O  tento 

pozemok neprejavil nikto záujem... 

 

Návrh na uznesenie č.  30/2021 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov  schválilo prenájom pozemku p. č.  403/1 o výmere 9 m²  vo 

výške nájomného 0,22 EUR za 1 m²   zmysle § 9a ods.9 zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov    s uplatnením  výnimočného postupu   a poverilo starostku obce  

podpísaním nájomnej zmluvy. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál ÁNO  X   
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Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č.  30/2021 BOLO prijaté. 

b)  Manželia Lucia a Luboš Daniel, bytom Kuklov 85, uhradili kúpnu cenu za pozemok v plnom 

rozsahu – stanovenú podľa uznesenia OZ Kuklov č.   37/2020 zo dňa 15. 10. 2020. Posledná 

splátka bola uhradená 26. 07. 2021. 

Návrh na uznesenie č.  31/2021 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov poveruje starostku obce podpísaním kúpnopredajnej zmluvy 

medzi predávajúcim Obec Kuklov a kupujúcim Lucia a Luboš Daniel – odpredaj pozemku parc. 

č. 5592/11 o výmere 77 m² a parc.č. 5592/12 o výmere 464 m². 

 

poslanec/poslankyňa prítomnosť  hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania 

sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO   X   

Ing. Mária Makayová ÁNO  X   

Dušan Mihál ÁNO   X   

Milan Olejník ÁNO  X   

Robert Perička ÁNO  X   

Jozef Pribyla NIE     

Mária Žišková ÁNO  X   

Uznesenie č.  31/2021 BOLO prijaté. 

c) Starostka obce informovala poslancov, že od septembra 2021 sa zvýši počet detí v MŠ na 20 

detí. Vydala rozhodnutie o zrušení dvoch pracovných miest učiteľky s úväzkom na 80 % 

a vytvorení dvoch pracovných miest učiteľky MŠ na 100 % úväzok. 

Návrh na uznesenie č.  32/2021 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov berie na vedomie Rozhodnutie starostky obce o organizačných 

zmenách v MŠ, ktorým  ruší v materskej škole od 1.9.2021 dve pracovné miesta  učiteľka 

materskej škola s úväzkom 80 %  a vytvára dve pracovné miesta učiteľka materskej školy 

s plným úväzkom 100 %. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č.  32/2021  BOLO prijaté. 
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d)   Starostka obce oboznámila poslancov s výsledkami rokovania s projektovým manažérom 

MAS Záhorie vo veci riešenia cyklotrasy pozdĺž brehu Myjavy a napojenie sa na trasu, ktorá 

sa bude budovať v Čároch a bude pokračovať na Šaštín-Stráže. Na uvedený projekt môže obec 

čerpať dotáciu vo výške 100 000 EUR, s finančnou spoluúčasťou 5%  za predpokladu, že 

náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie si hradí obec z vlastného rozpočtu. 

 

 

Návrh na uznesenie č.  33/2021  

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schválilo zapojenie obce Kuklov do projektu cyklotrasy 

s finančnou spoluúčasťou 5% a schvaľuje náklady na projektovú dokumentáciu k cyklotrase 

podľa reálnej výšky nákladov. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 33 /2021  BOLO prijaté. 

e) Marcela Malíková č. 85 požiadala o sociálny príspevok na dobudovanie kúpeľne. 

Táto domácnosť absolútne neuhrádza žiadne poplatky ani daň z nehnuteľností. Žiadateľka je 

ZŤP, poslanci doporučili, aby sa so žiadosťou obrátila na ÚPSVaR. 

 

Návrh na uznesenie č. 34/2021 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov neschválilo žiadosť p. Marcely Malíkovej, Kuklov č. 85. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO   X  

Ing. Mária Makayová ÁNO  X  

Dušan Mihál ÁNO   X  

Milan Olejník ÁNO  X  

Robert Perička ÁNO  X  

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO  X  

Uznesenie č. 34/2021  BOLO prijaté. 

f) Pán Štefan Prokeš, Kuklov č. 324 požiadal o odkúpenie 30 kusov dlažobných betónových  

kociek. 

Návrh na uznesenie č. 35/2021 
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Obecné zastupiteľstvo Kuklov schválilo žiadosť p. Štefana Prokeša, súhlasí s odpredajom 30ks 

dlažobných betónových kociek v cene 1,50 za 1 kus. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO  X  

Uznesenie č.  35/2021  BOLO prijaté. 

Poslankyňa p. Žišková nesúhlasila s ďalším odpredávaním dlažobných kociek. Poznamenala, 

že pred jej domom č. 105 je ukončená priekopa. Rigol, ktorý pokračoval ďalej popri jazere je 

zanesený, zarastený burinou. Navrhla aby sa rigol prehĺbil a vydláždil zostávajúcimi 

dlažobnými kockami.  

Poslanci s jej návrhom súhlasili, zostaté dlažobné kocky už obec odpredávať nebude. 

 

g) Pani Klaudia Masárová, Kuklov č. 99 požiadala o prenájom pozemku – verejného 

priestranstva – parc. č. 401/1 vo výmere 80 m² pred jej rodinným domom č. 99 za účelom 

vybudovania okrasnej záhradky. 

Poslanci s jej zámerom súhlasili. Obec zverejní zámer prenájmu pozemku na dobu 15 dní. 

 

Návrh na uznesenie č.    36/2021 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov predbežne súhlasí so zámerom prenajatia pozemku vo výmere 

80 m², parc.č. 401/1 pred domom č. 99. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO   X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č.36/2021 BOLO prijaté. 

h) Patrik Daniel a Adriana Danielová požiadali o opravu strechy na nájomnom dome č. 328. 

Strecha je poškodená, zateká. Napriek čiastkovým opravám v minulosti, sa nepodarilo zabrániť 

odstráneniu havarijného stavu, strecha zateká na ďalších miestach a značne poškodzuje strop, 

bytové zariadenie a elektrické rozvody. 

Návrh na uznesenie č.   37/2021 

Obecné zastupiteľstvo  Kuklov schválilo opravu strechy na nájomnom dome č. 328 
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HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO  X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X    

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie  č.    37/2021  BOLO prijaté. 

i) Adriana Danielová a Soňa Malíková požiadali o výmenu poškodených okien v nájomných 

bytoch 

Návrh na uznesenie č.   38/2021 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov schvaľuje nájomcom – výmenu poškodených okien na 

nájomnom  dome č. 328 /Adriana Danielová/ a č. 330 /Soňa Malíková/. 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO    X   

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 38/2021 BOLO prijaté. 

j) Pán Radovan Baláž znovu požiadal o prenájom a  oplotenie pozemku pri nájomnom byte č. 

330, parc. č. 5595/2 o výmere 260 m² /viď uzn. č. 7/21/. Ako dôvod uvádza zabezpečenie 

ochrany svojho majetku, poukazuje, že mu viackrát bolo odcudzené drevo na kúrenie. Súčasne 

sa zaväzuje do konca roka  uhradiť svoje záväzky voči obci.   

Poslanci prediskutovali túto žiadosť. Pán Baláž sa zasadnutia osobne zúčastnil, odpovedal na 

niektoré otázky. P. Ing. Makayová upozornila, aby sa v tomto priestore už nestavali žiadne 

stavby a v žiadnom prípade tu nebolo vrakovisko áut ako to bolo doteraz. 

Návrh na uznesenie č. 39/2021 

Obecné zastupiteľstvo Kuklov  predbežne schvaľuje zámer prenájmu pozemku parc. č. 5595/2 

vo výmere 260 m².  

 

HLASOVANIE 

poslanec/poslankyňa prítomnosť hlasovanie 

ZA 

hlasovanie 

PROTI 

hlasovania sa 

ZDRŽAL 

Vlasta Lorencová ÁNO    X   



10 
 

Ing. Mária Makayová ÁNO X   

Dušan Mihál ÁNO  X   

Milan Olejník ÁNO X   

Robert Perička ÁNO X   

Jozef Pribyla NIE    

Mária Žišková ÁNO X   

Uznesenie č. 39/2021  BOLO prijaté. 

 

9. Diskusia 

Pani Štefánia Pribylová, Kuklov č. 160 sa osobne zúčastnila zasadnutia OZ. Požiadala 

o vyriešenie zaneseného odtoku vody z priekopy pred jej domom. 

Odtoková rúra pod cestou pred domom č. 159 je zle osadená – je vysoko, a preto voda riadne 

z priekop neodteká. Za dedinou sú odtokové kanály zanesené a zarastené kríkmi. Toto  by bolo 

do budúcna potrebné komplexne vyriešiť. 

Ďalšie námety do diskusie neboli predložené 

 

10. Záver 

Na záver starostka obce p. Holková poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 

 

 

Overovatelia:                             Ing. Mária Makayová             ......................................                     

  

                                                   Dušan Mihál                          ........................................ 

      

Starostka obce                  Iveta Holková                       ......................................... 

 

 

Zapísala: Ľudmila Mršťáková                           

 

 

 


